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Inkubacja MSP
E-gospodarka na rynku

tów papierowych oraz minimalizujà
liczb´ pope∏nianych przez cz∏owieka
b∏´dów. KorzyÊci ma∏ego dostawcy
nie zawsze mienià si´ barwami t´czy.
Koszty wdro˝enia systemu, przeszkolenia pracowników, zakupu licencji
i op∏aty zwiàzane wymianà kilkuset
lub tylko kilkudziesi´ciu dokumentów
miesi´cznie zniech´cajà przedsi´biorców do tego rodzaju rozwiàzaƒ. Dodatkowo dochodzi obawa przed
wdro˝eniem „nowego”, bez czego firma i tak od zawsze istnia∏a. Z tych powodów decyzja zapada raczej po stronie klienta strategicznego, a nie wynika z prostego, wewn´trznego rachunku ekonomicznego dostawcy.

W 2006 roku udzia∏ przedsi´biorstw
posiadajàcych dost´p do Internetu
wynosi∏ prawie 89%1 (wykres.1). Jednak tylko niewielka grupa firm posiada∏a zautomatyzowane procesy elektronicznej wymiany informacji ze swoimi partnerami. Dotyczy∏o to zarówno
sfery dostaw jak i realizacji otrzymywanych zamówieƒ. Dlaczego dysproporcja pomi´dzy wykorzystaniem systemów komputerowych i dost´pu do
Internetu jest tak du˝a w porównaniu
z iloÊcià firm wykorzystujàcych elektronicznà wymian´ dokumentów? Czy
przedsi´biorstwa nie dostrzegajà korzyÊci, jakie p∏ynà z automatyzacji
procesów wymiany danych, czy nie
chcà anga˝owaç Êrodków na rozwój ¸amanie barier
tego obszaru dzia∏alnoÊci organizacyjKa˝de wdro˝enie systemu komputenej, czy te˝ mo˝e nie dostrzegajà potrzeb lub bojà si´, ˝e wdro˝enie syste- rowego, wspomagajàcego zarzàdzamów automatycznej wymiany danych nie firmà, jest stosunkowo proste gdy
mo˝e przerosnàç mo˝liwoÊci i umie- dotyczy pojedynczych, odizolowaj´tnoÊci pracowników firmy? Tego nie
mo˝na jednoznacznie stwierdziç, chocia˝ brak wdro˝enia odpowiednich
systemów jest na pewno wypadkowà
wielu przyczyn w tym równie˝ wymienionych.

nych wzajemnie elementów, na przyk∏ad wdro˝enia pojedynczego modu∏u
prowadzenia magazynu, osobnego
oprogramowania ksi´gowego, czy
niezale˝nego oprogramowania do wystawiania faktur. Najwi´ksze k∏opoty
powstajà, gdy dokonywane sà próby
wzajemnego powiàzania tych wyspowych rozwiàzaƒ lub gdy nast´puje
próba komunikacji niezale˝nych systemów wspó∏pracujàcych firm, czyli
na przyk∏ad dostawcy i odbiorcy. Czy
w takich wypadkach konieczna jest rezygnacja przez jednà ze stron z posiadanych rozwiàzaƒ i wdro˝enie systemu strony silniejszej? Niekoniecznie.
Komunikacj´ pomi´dzy systemami
mo˝na zapewniç przez dokonanie
modyfikacji posiadanego systemu tak,
by potrafi∏ rozmawiaç z innymi systemami „wspólnym j´zykiem”. Najlepiej
jest, gdy korzysta si´ ze standardu,
wypracowywanego wspólnie od lat
przez przedstawicieli ró˝nych bran˝
i przedsi´biorstw2.

Dyktatura olbrzymów
Na wdro˝enia systemów elektronicznej wymiany dokumentów decydujà si´ najcz´Êciej firmy pod wp∏ywem ultimatum stawianego przez du˝ych klientów, na przyk∏ad przez sieci
handlowe lub czasem du˝e hurtownie. Oni tak˝e odnoszà najwi´ksze korzyÊci z nowej organizacji wspó∏pracy
z dostawcami i automatyzacji procesów wymiany informacji. Zyskujà na
czasie, na aktualnoÊci danych, zmniejszajà drogà pracoch∏onnoÊç nierozerwalnie zwiàzanà z obs∏ugà dokumen-

Wykorzystanie komputerów

Dost´p do Internetu

Wykres 1. Wykorzystanie komputerów oraz dost´p do Internetu przedsi´biorstw w 2006 r.
èród∏o: Red. M. Kraska, Elektroniczna gospodarka w Polsce – Raport 2006, ILiM 2007.

Red. M. Kraska, Elektroniczna gospodarka w Polsce – Raport 2006, ILiM 2007.
Wyniki wieloletnich prac, w∏àcznie z dokumentacjà technicznà komunikatów uzgodnionych i wykorzystywanych na ca∏ym Êwiecie, publikowane sà bezp∏atnie na www.ecr.pl
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Gdy mnie na to nie staç
Wprowadzenie modyfikacji nie zawsze jest konieczne. Istniejà na rynku
popularne systemy, które posiadajà
wbudowane interfejsy komunikacji
zgodne ze Êwiatowymi standardami.
Przy wyborze systemu warto wi´c
zwróciç na tà kwesti´ uwag´.
Mo˝na równie˝ nawiàzaç wspó∏prac´ z rozpoczynajàcym dzia∏alnoÊç systemem Firmy w Internecie – www.Fiwin.pl, który wspiera sektor MSP
w rozpocz´ciu prowadzenia dzia∏alnoÊci w sieci3. Jego atutem jest umiej´tnoÊç integracji ró˝nych dost´pnych
na rynku systemów.

Przedsi´biorcy, chcàcy rozpoczàç
prowadzenie dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem narz´dzi elektronicznej gospodarki, mogà nawiàzaç wspó∏prac´
z Fiwin, polegajàcà na korzystaniu na
jednej platformie z ró˝nych dost´pnych na rynku standardowych narz´dzi. W okresie inkubacji firmy do dojrza∏ego prowadzenia biznesu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, us∏ugi udost´pniane sà na preferencyjnych warunkach.
Po zakoƒczeniu okresu ochronnego,
w którym Fiwin.pl nie tylko udost´pnia narz´dzia, ale równie˝ Êwiadczy
pomoc w zdobywaniu doÊwiadczenia,
umo˝liwia korzystanie ze szkoleƒ

oraz wspomaga przedsi´biorc´ w poznawaniu tajników prowadzenia e-biznesu, przedsi´biorca powinien posiadaç wystarczajàce mo˝liwoÊci
i umiej´tnoÊci, by samodzielnie prowadziç dalszà dzia∏alnoÊç poza ramami Fiwin.
Przed rozpocz´ciem korzystania
z nowoczesnych narz´dzi elektronicznych, takich jak systemy ofertowe, katalogi elektroniczne, zintegrowane
systemy zarzàdzania, warto poszukaç
szerszej informacji na www.fiwin.pl
i skorzystaç z udost´pnionych tam
us∏ug w ramach programu inkubacji
przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w sferze
e-gospodarki.

3 Projekt powsta∏ przy wspó∏finansowaniu przez UNI¢ EUROPEJSKÑ ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
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