Elektroniczna gospodarka

Marcin Kupczak
Income Sp. z o.o.

Zarzàdzanie majàtkiem mo˝e byç taƒsze
Zarzàdzanie majàtkiem cz´sto niestety postrzegane jest jako z∏o konieczne, przez co ci´˝ko zauwa˝yç,
˝e dbanie o Êrodki, czy nawet powodowanie, by sta∏y si´ bardziej produktywne, jest doskona∏ym sposobem na obni˝enie kosztów w∏asnych.
Aby pokazaç, w czym tkwi istota nowoczesnego zarzàdzania majàtkiem,
przeanalizujmy jeden z przyk∏adów,
który mo˝e wydaç si´ b∏ahy. Prosz´
jednak wziàç pod uwag´ efekt skali
i ró˝norodnoÊç tego typu sytuacji
w obr´bie przedsi´biorstwa.

kim decyzje zakupowe poparte by∏y
logicznymi faktami, co z przewidywalnà obs∏ugà serwisowà zapewnia∏o
utrzymanie ciàg∏oÊci pracy, a z drugiej
strony mo˝na by∏o wykazaç, którzy
pracownicy generujà znaczà iloÊç
uszkodzeƒ, czego skutkiem by∏o poddanie ich szkoleniom pracowniczym.
Jak widaç, zarzàdzanie majàtkiem to
nie tylko procesy inwentaryzacyjne,
lecz zespó∏ pewnych czynnoÊci majàcych na celu optymalne wykorzystanie
tego˝ majàtku.

Wszelkie systemy informatyczne
s∏u˝àce omawianym przez nas proceJeden z polskich producentów cz´- som mo˝na rozpatrywaç z trzech perÊci samochodowych nara˝ony by∏ na spektyw: pracownika, administracji
znaczne straty, poniewa˝ korzysta∏ i dyrekcji.
z urzàdzeƒ, których elementy eksploatacyjne ulega∏y szybkiemu zu˝yciu,
Pracownik ma przede wszystkim zaskutkiem czego by∏o przekazywanie pewnionà ciàg∏oÊç pracy i – o ile to
tych˝e to regeneracji lub zakup no- mo˝liwe – odpowiedzialny jest tylko
wych. OczywiÊcie nie same urzàdze- za faktycznie powierzony mu majània stanowi∏y tu problem, lecz sposób, tek, przez co istnieje mo˝liwoÊç anaw jaki nadzorowano obieg cz´Êci bàdê lizowana stanu zasobów w∏aÊnie pod
zakup nowych. Brak Êcis∏ej koordyna- kàtem konkretnej osoby. Administracji tych czynnoÊci powodowa∏, ˝e za- cja z kolei otrzymuje rozwiàzanie
nim cz´Êci eksploatacyjne wraca∏y upraszczajàce standardowà inwentaz naprawy lub regeneracji, na ich miej- ryzacj´, do tej pory niejednokrotnie
sce kupowano nowe, a firm´ nara˝a∏o sp´dzajàcà sen z powiek osobom za
to na wielotysi´czne, zupe∏nie zb´dne nià odpowiedzialnym, chocia˝by z pozakupy.
wodów analizowania jej wyników,
które w przypadku stosowania systePo wdro˝eniu systemu zarzàdzania mów zarzàdzania majàtkiem sà gemajàtkiem uda∏o si´ przede wszyst- nerowane automatycznie i przede
kim ustandaryzowaç procedury zaku- wszystkim bezb∏´dnie. Oczywistà zapowe, a tak˝e wyciàgaç wnioski doty- letà jest kwestia ju˝ poruszona – poczàce miejsc powstawania strat. Oka- dejmowanie prawid∏owych decyzji zaza∏o si´, ˝e niektórzy pracownicy ge- kupowych czy to w gospodarce Êrodnerujà du˝o wi´cej uszkodzeƒ ni˝ po- ków trwa∏ych, czy iloÊciowej. Co wi´zostali. KorzyÊci osiàgni´to wi´c cej, dyrekcja ma przede wszystkim ∏aw dwóch wymiarach. Przede wszyst- twy dost´p do analiz mówiàcych

o Êrodkach oraz zapewnione bezpieczeƒstwo tych danych.
Niestety, temat zarzàdzania majàtkiem zostaje cz´sto od∏o˝ony na drugi plan i tu w∏aÊnie tkwi wielki b∏àd;
firma nara˝ona zostaje wtedy na straty chocia˝by z powodu d∏ugich, energoch∏onnych procesów inwentaryzacji, o wielu miejscach powstawania
b∏´dów lub te˝ ma∏à odpornoÊç na
pracowników dzia∏ajàcych w z∏ej wierze. Czy wi´c wdro˝enie systemu zarzàdzania majàtkiem mo˝emy nazwaç
inwestycjà? Tego typu systemy drastycznie obni˝ajà koszty zarzàdzania
majàtkiem, skracajàc procedury i anga˝ujàc w nie mniej osób (przyk∏adowo w odniesieniu do tradycyjnej inwentaryzacji, ten sam proces oparty
o kody kreskowe zostaje skrócony do
70% wraz z uzyskaniem analiz). Dodatkowo nie nara˝amy si´ na straty wynikajàce ze zb´dnych zakupów i nieprzeszkolonych pracowników. Jako
przyk∏ad warto tu przytoczyç jednà
z polskich sieci supermarketów, której
straty w wyniku braku zarzàdzania
majàtkiem rokrocznie si´ga∏y nawet
5 mln z∏otych, a na t´ kwot´ sk∏ada∏y
si´ w∏aÊnie zb´dne zakupy, niezoptymalizowane serwisowanie, uszkodzenia pracownicze oraz z∏y sposób inwentaryzacji.
KorzyÊci wynikajàce z u˝ytkowania
takich systemów sà oczywiÊcie wynikiem zastosowania pewnych technologii, stwarzajàcych mo˝liwoÊci szybkiej i wygodnej pracy. Aby móc w ogóle mówiç o dysponowaniu Êrodkami,
musimy je w ∏atwy i – co istotne –
bezb∏´dny sposób identyfikowaç. Tu
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z pomocà przychodzà nam kody kreskowe, stanowiàce
klucz do niezb´dnych informacji o danym elemencie
majàtku. Umieszczenie ich na odpowiednio trwa∏ym
noÊniku gwarantuje, ˝e Êrodek b´dzie identyfikowalny
przez lata po oznaczeniu. Kolejnà kwestià w tego typu
systemach jest umo˝liwienie ∏atwego i szybkiego uzyskiwania oczekiwanych raportów czy analiz.
Jako przyk∏ad jednego z najbardziej wszechstronnych
rozwiàzaƒ zarzàdzania majàtkiem na polskim rynku
mo˝na podaç system INVEO firmy Income Sp. z o.o. (nale˝àcej do grupy kapita∏owej BCS Polska). Na system
warto zwróciç uwag´ chocia˝by z tego powodu, ˝e jego pierwowzór – system S3 wdro˝ony w firmie DHL
Express, zosta∏ tegorocznym laureatem nagrody „Z∏oty
Bit” w kategorii najlepszy system informatyczny wspierajàcy logistyk´. Sam system, oprócz zasadniczych za∏o˝eƒ,
takich jak pe∏ne zarzàdzanie informacjami o Êrodku
(miejsca u˝ytkowania, osoby odpowiedzialne, dane
techniczne, sk∏adniki Êrodka), inwentaryzacja oparta
o kody kreskowe, czy mo˝liwoÊci szybkiego uzyskiwania praktycznie dowolnych raportów i analiz, zapewnia
te˝ elementy, których niestety wcià˝ cz´sto brakuje
w innych rodzimych produktach (a bioràc pod uwag´
specyfik´ naszego prawa w tych kategoriach rozwiàzaƒ
tylko takie mo˝na braç pod uwag´). Wysoka elastycznoÊç INVEO daje m.in. mo˝liwoÊç administrowania nie
tylko Êrodkami trwa∏ymi, ale równie˝ prowadzenia gospodarki iloÊciowej, zarzàdzania oprogramowaniem
i wartoÊciami prawnymi.
System ma nowatorskie na polskim rynku rozwiàzanie, umo˝liwiajàce skoordynowanà prac´ z cz´Êcià obs∏ugujàcych przedsi´biorstwo serwisów sprz´tu poprzez ∏àcznoÊç z nimi w czasie rzeczywistym. Dlatego
w przypadku awarii urzàdzeƒ o znaczeniu krytycznym
wymiana sprz´tu mo˝e nast´powaç niejako „w locie”,
a ciàg∏oÊç produkcji nie zostaje zak∏ócona. Ten element
systemu jest przydatny chocia˝by z tego wzgl´du, ˝e
pozwala na ustandaryzowanie sposobów wspó∏pracy
z serwisami wewn´trznymi i z cz´Êcià serwisów zewn´trznych. INVEO jest oczywiÊcie rozwiàzaniem nastawionym na wspó∏prac´ z systemami FK lub mo˝e zostaç zintegrowany z systemem SAP lub BAAN, co stanowi go u˝ytecznym zarówno w du˝ych, jak i Êrednich
przedsi´biorstwach.
Od strony u˝ytkowej INVEO – mimo ˝e jest rozwiàzaniem pó∏projektowym, oferuje ∏atwoÊç obs∏ugi i posiada wbudowanà pomoc wraz z drukowanà instrukcjà,
przez co pracownicy w szybki sposób zaznajamiajà si´
z jego obs∏ugà. Drugà kwestià pozostaje mo˝liwoÊç korzystania z szerokiego wachlarza opcji wsparcia technicznego (w tym 24h wsparcia technicznego firmy BCS
Polska), co pozwala byç spokojnym o obs∏ug´ powdro˝eniowà. Generalnie, omawiane systemy z zupe∏nie niezauwa˝alnych stajà si´ logicznym nast´pstwem planu
rozwoju dynamicznego przedsi´biorstwa. Warto wi´c
odpowiedzieç na pytanie, czy nara˝aç si´ na straty, których w ∏atwy sposób mo˝na uniknàç?
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