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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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mo˝na wywnioskowaç, ˝e b´dzie ona
dalej rozwijana, g∏ównie w kierunku
rozwiàzaƒ e-commerce.
Ca∏kiem nowym sposobem na system
ERP b´dzie tak˝e mo˝liwoÊç zastosowania rozwiàzaƒ typu Open Source. Jedynym problemem b´dzie zatrudnienie
fachowca, który dostosuje i zaimplementuje taki system do potrzeb przedsi´biorstwa. Mo˝e to byç jedyny, poza
sprz´tem, koszt wdro˝enia kompletnego systemu ERP (∏àcznie z CRM). Rozwiàzania tego typu sà ju˝ tworzone.

Wnioski

Rys. 1. Modu∏y wchodzàce w sk∏ad systemu klasy ERP.

KorzyÊci natomiast by∏y oczywiste;
zyskiwa∏o si´ g∏ównie czas, który wczeÊniej zajmowa∏o wype∏nianie kartotek,
wypisywanie faktur, prowadzenie ewidencji itp. Wszystko stawa∏o si´ bardzo
uporzàdkowane i przede wszystkim by∏o du˝o mniejsze prawdopodobieƒstwo wystàpienia b∏´du.

Realia
Obecnie na rynku oferowanych jest
wi´cej systemów ERP, z du˝o wi´kszà
funkcjonalnoÊcià. Cz´Êç z nich zaczyna
si´ przekszta∏caç w ERP II. Dzia∏anie
systemu w sieci jest standardem. Modu∏owa budowa daje nam mo˝liwoÊç
zakupu systemu zgodnie z wymaganiami i ∏atwà rozbudow´ w przysz∏oÊci.
Ceny modu∏ów zaczynajà si´ na poziomie kilkuset z∏otych. NowoÊcià sà tak˝e
oferty outsourcingu oprogramowania.
Ze wzgl´du na cen´ systemów pisanych na zamówienie, zakup rozwiàzaƒ
uniwersalnych jest jedynym wyjÊciem
dla ma∏ych przedsi´biorstw. Na szcz´Êcie nie sprawdza si´ tu powiedzenie,
˝e „jak coÊ jest do wszystkiego, to jest
do niczego” [2]. OczywiÊcie tego typu
oprogramowanie nie jest pozbawione
wad, które wynikajà g∏ównie z jego nie-

dostosowania do potrzeb i profilu dzia∏alnoÊci konkretnej firmy. Dost´pne sà
tak˝e programy wspomagajàce konkretnà dzia∏alnoÊç (np. stolarstwo), oferujàc wyspecjalizowane funkcje (np.
rozkrój p∏yty meblowej). Niestety cz´sto zdarza si´, ˝e wspó∏pracujà one tylko z niektórymi modu∏ami innych autorów oprogramowania. Brakuje standardów wymiany danych.

Zintegrowane Systemy Zarzàdzania
dla ma∏ych przedsi´biorstw by∏y, sà
i b´dà. Sà one niezb´dne, szczególnie
w firmach handlowych majàcych wiele
pozycji magazynowych. Jest to zbiór
niezwykle u˝ytecznych programów
wspomagajàcych w∏aÊcicieli i pracowników w codziennej pracy.

Koszt zakupu dost´pnych na rynku
rozwiàzaƒ nie powinien przekroczyç
2000 z∏, a je˝eli ksi´gowoÊç prowadzona jest przez wynaj´te biuro rachunkowe, 1000 z∏. Jest to du˝o mniej, ni˝
kosztowa∏by system pisany na zamóWarte uwagi jest te˝ pojawianie si´ wienie.
rozwiàzaƒ e-commerce w postaci modu∏ów rozszerzajàcych funkcjonalnoÊç
Ma∏e firmy chcàce si´ rozwijaç, b´dà
systemów ERP o mo˝liwoÊç sprzeda˝y musia∏y w koƒcu zaistnieç na e-rynku.
w Internecie (sklep internetowy). Daje Przeszkodà mogà byç jednak nie mo˝lito mo˝liwoÊç zaistnienia ma∏ym przed- woÊci techniczne, które zostanà dostarsi´biorstwom w e-rynku.
czone (w postaci dodatkowych modu∏ów), lecz ceny i mo˝liwoÊç dost´pu do
Przysz∏oÊç
sieci Internet. Rozwiàzaniem tego problemu mo˝e byç redukcja kosztów firNiewàtpliwie przysz∏oÊcià handlu jest my, poprzez implementacj´ systemu
rozwój e-rynku, a co za tym idzie, roz- ERP typu Open Source.
wój elektronicznej wymiany danych.
Tak wi´c w t´ stron´ b´dà si´ rozwija∏y
systemy ERP (co ju˝ daje si´ zaobserLiteratura
wowaç). Konieczne jest tak˝e stworzenie standardów (lub wykorzystanie ist1. Ch. Koch „What is ERP?”
niejàcych) wymiany danych, ˝eby by∏a 2. http://www.darwinmag.com/
mo˝liwa wymiana danych B2B. Po cià- 3. http://www.centrumwiedzy.edu.pl/
g∏ym rozwoju dotychczasowej oferty 4. http://www.compiere.org/
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