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4Business w s∏u˝bie zdrowia
W dzisiejszych czasach gwa∏townie
Time Based Competition przechodzi do
Information Based Competition. Bez
wzgl´du na bran˝e, w jakiej firma dzia∏a, musi si´ liczyç z tym, ˝e bez szybkiej, pewnej informacji, w najbli˝szej
przysz∏oÊci b´dzie skazana na pora˝k´.
Nast´pujàcy w tempie geometrycznym
post´p technologiczny i powszechna
informatyzacja daje ró˝norakie mo˝liwoÊci firmom zauwa˝ajàcym ten trend.
Firma, która reprezentuje Fresenius
Medical Care Polska SA to lider na polskim rynku dostawców rozwiàzaƒ dla
leczenia nerkozast´pczego. FMC
POLSKA SA, to cz´Êç mi´dzynarodowego koncernu Freseniusa, najwi´kszego
na Êwiecie producenta i dostawcy
sprz´tu do dializy otrzewnowej i hemodializy.
Okres ostatnich kilku lat to dynamiczny rozwój struktur firm na Êwiecie,
ale polski oddzia∏ równie˝ nie ust´puje
spó∏ce matce i stale powi´ksza swój
udzia∏ w rynku, liczb´ klientów, jak
równie˝ wskaêniki ekonomiczne i finansowe. I w∏aÊnie ten rozwój, zwi´kszona skala dzia∏ania FMC POLSKA,
zwrócenie si´ FMC AG w kierunku rozwiàzaƒ Supply Chain Managment, jak
równie˝ ciàgle dà˝enie do doskona∏oÊci, by∏o g∏ównà przyczynà podj´cia decyzji przez FMC POLSKA, o wdro˝eniu
kompleksowego rozwiàzania informatycznego, wspomagajàcego zarzàdzanie firmà. Wybór systemu poprzedzony by∏ fazà szczegó∏owych analiz potrzeb informacyjnych i funkcjonalnych.
W wyniku analiz zdefiniowano kilka obszarów dzia∏alnoÊci spó∏ki, które mog∏yby skorzystaç na wprowadzeniu zintegrowanego systemu. Obszary te to
m.in. logistyka i serwis. W firmie powo∏any zosta∏ interdyscyplinarny zespó∏,
odpowiedzialny za uszczegó∏owienie
wymagaƒ stawianych oprogramowaniu.
W wyniku jego prac powsta∏ raport – lista ˝yczeƒ odnoÊnie funkcjonalnoÊci
systemu. Wspólnie z centralà FMC AG,
po przeanalizowaniu specyfiki wyma-
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gaƒ, szczególnie odnoÊnie modu∏u do
cj´ s∏u˝àcà do planowania sprzeda˝y
zarzàdzania relacji z pacjentami dializy
i prognozowania zakupów.
otrzewnowej, wybór pad∏ na system 5.Modu∏ finansowy to piàty modu∏
4Business. Jest to dedykowana aplikawspomagajàcy zarzàdzanie przychocja napisana przez informatyków Fresedami finansowymi, dokumentami
niusa z Rosji, wdro˝ona i dzia∏ajàca dop∏atniczymi, wydatkami etc.
tychczas z powodzeniem w wielu kra- 6. Kolejny modu∏ to modu∏ serwisowy
jach, i spe∏niajàca wymagania wynikajàwydatnie zwi´kszajàcy wydajnoÊç zace ze specyfiki bran˝y.
rzàdzania takimi informacjami jak:
miejsca instalacji sprz´tu, informacje
Tak˝e przy wdro˝eniu 4B w Polsce
o naprawach oraz spis podro˝y s∏u˝nie oby∏o si´ bez dostosowania go do
bowych gwarancyjnych i pogwaranspecyficznych, charakterystycznych dla
cyjnych.
polskiej s∏u˝by zdrowia wymagaƒ. 7. Ostatni modu∏ to tzw. modu∏ logiZmiany te zosta∏y jednak przeprowastyczny. Wspomaga on zarzàdzanie
dzone szybko i bez wi´kszych trudnoi generowanie zamówieƒ, przesy∏aÊci od strony aplikacyjnej i sprz´towej.
nie zamówieƒ via EDI do SAPa, otrzyNajwa˝niejszà jednak sprawà by∏a kwemywanie i zarzàdzanie potwierdzestia wspó∏pracy systemu „polskiego”
niami zamówieƒ, jak równie˝ zarzàz systemem SAP, który funkcjonuje
dzanie dostawami (transportami)
w Niemczech. Ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç
z centrum dystrybucyjnego w NiemSAP decyzja o jego wdro˝eniu w Polsce
czech.
zosta∏a odrzucona. Wybór pad∏ na 4B,
który by∏ przystosowany do wspó∏pracy
Ka˝dy modu∏ posiada wbudowany
z SAPem.
podmodu∏ raportowania, który pozwala miedzy innymi na otrzymanie wybraPoni˝ej zostanà krótko przedstawio- nego raportu poprzez wys∏anie emaila
ne g∏ówne elementy 4B, jak równie˝ z zapytaniem do systemu. 4B automamodel wspó∏pracy 4B i SAP oparty na tycznie przesy∏a wybrany raport, u˝yspecyficznej formie EDI.
wajàc poczty elektronicznej. Pozwala
1. Pierwszy modu∏ – informacyjny, to na lepsze wykorzystanie zasobów inumo˝liwia zarzàdzanie, edycje da- formacyjnych firmy.
nych odnoÊnie klientów, dostawców,
Rysunek 1 obrazuje schemat przep∏ydanych teleadresowych, osób kontak- wu informacji via EDI pomi´dzy 4B
towych i innych niezb´dnych infor- a SAPem w centrali w Niemczech.
macji.
2. Drugi modu∏ – pozwalajàcy zarzàKorzyÊci z wprowadzenia 4Business:
dzaç danymi statycznymi, dotyczàcy- •eliminacja b∏´dów i pomy∏ek w procemi produktów, grup produktów, zesie prognozowania, zamawiania,
stawów, sposobu pakowania, cenniprzyjmowania zamówieƒ, ich poków dat przydatnoÊci, taryf celnych
twierdzania, przyjmowania i wydawaetc.
nia towarów z magazynu oraz wydat3. Trzeci modu∏ – magazynowy, s∏u˝y
ne skrócenie czasu tych operacji
do pracy z przychodami, deklaracja- • zmniejszenie wartoÊci stanów magami celnymi, wydawaniem produktów,
zynowych zarówno u producenta,
obs∏ugà rezerwacji produktów, przew centrum dystrybucyjnym, jak
glàdem magazynów, lokalizacjami
i w Fresenius Medical Care Polska SA
itp.
• poprawa jakoÊci obs∏ugi klientów
4. Czwarty modu∏ pozwala na prace ze • szybszy dost´p do zagregowanych
specyfikacjami (umowami i kontrakdanych
tami), fakturami, drugim rodzajem re- • usprawnienie procesu przep∏ywu inzerwacji, jak równie˝ zawiera aplikaformacji i towarów
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• polepszenie kontroli nad umowami
i kontraktami
• zwi´kszenie kontroli nad efektywnoÊcià podejmowanych dzia∏aƒ,
• lepsze wykorzystanie powierzchni
magazynowej
• bardziej skuteczne planowanie i zarzàdzanie popytem, zarzàdzanie dostawami
• polepszenie p∏ynnoÊci finansowej.

dzenia takiego rozwiàzania, jak i te˝
kwestie zwiàzane z reengineeringiem
procesów biznesowych. Niezaprzeczalny jest fakt, ˝e nie wszystkie korzyÊci z implikacjà takiego rozwiàzania
dajà si´ skwantyfikowaç i ˝e proces

ten jest ˝mudnym i ci´˝kim wyzwaniem. Nie mo˝na jednak te˝ zaprzeczyç, ˝e te kwantyfikowalne korzyÊci
z nawiàzkà, w krótkim czasie, wynagrodzà w wymierny sposób trud wdro˝enia aplikacji.

W planach firmy jest dalsza rozbudowa sytemu w kierunku rozbudowy systemu CRM. Ze wzgl´du na specyfik´
bran˝y i ograniczenia niezale˝ne od
FMC POLSKA, modu∏ ten jeszcze nie
jest gotowy do wdro˝enia.
Reasumujàc: wdro˝ony w FMC POLSKA SA dedykowany system spe∏nia
wymogi, jakie przed nim stawiano. Pozwoli∏ osiàgnàç wiele korzyÊci i w znaczàcy sposób poprawi∏ dost´p do tak
potrzebnej dzisiaj pewnej i sprawdzonej informacji. Celowo nie zg∏´biano
si´ tu w kwesti´ planowania procesu
wdro˝enia, dzia∏ania interdyscyplinarnego zespo∏u wdro˝eniowego, ani
kwestie zwiàzane z kosztami wprowa-

Rys. 1. Model dzia∏ania EDI – FMC POLSKA SA – FMC AG. èród∏o: Opracowanie w∏asne
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Systemy ERP w ma∏ych firmach
Poj´cie Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów
Przedsi´biorstwa) niewiele mówi przeci´tnemu w∏aÊcicielowi ma∏ej firmy.
Przyj´te jest, ˝e to poj´cie odnosi si´
do wielkich systemów w wielkich firmach.
Czy prowadzàc ma∏à dzia∏alnoÊç mo˝emy zaimplementowaç tego typu
oprogramowanie, dysponujàc ma∏ymi
nak∏adami finansowymi?
ERP jest to system informatyczny, pozwalajàcy na zautomatyzowanie, zintegrowanie i analiz´ procesów zachodzàcych w przedsi´biorstwie. Powsta∏ jako
nast´pca systemu MRPII, wi´c na poczàtku by∏ u˝ywany przez firmy produkcyjne. Z biegiem czasu, poprzez
wzrost wymagaƒ u˝ytkowników i zain-

teresowanie innych sektorów rynku
ERP zosta∏o wzbogacone o nowe modu∏y (rys.1). BezpoÊrednim nast´pcà
systemu ERP jest ERP II, który cechuje
swobodna dzia∏alnoÊç w otoczeniu sieciowym (Intra/Internecie). W drodze
ewolucji zachowana zosta∏a funkcjonalnoÊç ERP i po∏àczona zosta∏a z udzia∏em firmy w e-rynku.

W praktyce by∏o to tak…
Na poczàtku lat 90. zacz´∏y pojawiaç
si´ pierwsze systemy wspomagajàce
prowadzenie niewielkiej dzia∏alnoÊci.
Najlepszym przyk∏adem jest program
FIRMA, który by∏ napisany na domowy
komputer – Amig´ i móg∏ pracowaç
z dyskietek, bez u˝ycia twardego dysku. Jednak jego funkcjonalnoÊç by∏a
ogromna jak na aplikacj´ uruchamianà

na „komputerze do gier”, mog∏a byç
u˝ywana w firmach zajmujàcych si´
sprzeda˝à towarów, us∏ugami, a tak˝e
produkcjà. Sk∏ada∏a si´ ona z programu
g∏ównego i modu∏u ksi´gowego, odpowiedzialnego za prowadzenie i wydruk
rejestrów, ewidencji i ksià˝ki przychodów i rozchodów.
Wi´c je˝eli przyjmiemy, ˝e ERP „usi∏uje zintegrowaç wszystkie oddzia∏y
i funkcje w przedsi´biorstwie, ˝eby
stworzyç jedno oprogramowanie dzia∏ajàce na jednej bazie danych” [1] to
FIRMA spe∏nia∏a te kryteria, a wi´c by∏a
Systemem Zintegrowanego Zarzàdzania skierowanym do mikro przedsi´biorstw. Âwiadczy o tym tak˝e fakt, ˝e
jego cena by∏a przyst´pna dla ka˝dej
osoby prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà, a dodatkowym kosztem móg∏
byç jedynie zakup drukarki.
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