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Darmozjady za miliony - ile musi kosztowaç system informatyczny i dlaczego a˝ tyle?
Obserwujàc rozwój rynku systemów
informatycznych dla logistyki w Polsce mo˝na zauwa˝yç, ˝e sukcesywnie
koncentruje on nabywców w dwóch
obozach: inwestorów z zami∏owania (firmy, które przygotowujà d∏ugà i ˝mudnà procedur´ przetargowà; nieraz
z procesem wyboru zwiàzane sà elaboraty o oczekiwanej funkcjonalnoÊci
systemu, najcz´Êciej tworzone przez
dzia∏y informatyki lub te˝ zewn´trznych konsultantów) oraz inwestorów
ekstremalnych (firmy, w których decyzje sà podejmowane niemal w ciàgu
jednego dnia, a parametrem krytycznym jest kolor krawata przedstawiciela dostawcy). OczywiÊcie sà równie˝
firmy mieszczàce si´ gdzieÊ poÊrodku,
ale te w dalszych rozwa˝aniach pomin´, poniewa˝ nie stanowià one z perspektywy tego opracowania istotnej
grupy.

Podstawowe pytania do inwestorów:
„z zami∏owania”:
1) czy dzia∏ informatyki lub ca∏kowicie zewn´trzna firma jest w stanie samodzielnie doprecyzowaç istotne wymagania w stosunku do przysz∏ego systemu informatycznego?
2) czy trwajàca miesiàcami procedura
wyboru jest w stanie wy∏oniç w∏aÊciwy
system, je˝eli podwaliny tego wyboru,
czyli specyfikacja oczekiwaƒ w stosunku do systemu powsta∏a w odniesieniu
do stanu historycznego (g∏ównie z powodu tzw. „zmiennego otoczenia” firmy)?
3) czy mo˝na podejmowaç strategicznà decyzj´, jakà jest wybór systemu,
w oparciu o zdanie ludzi odpowiedzialnych na co dzieƒ za decyzje operacyjne
i jaka jest prawdziwa motywacja tych
ludzi?
4) jaki bud˝et tej inwestycji – z perspektywy istnienia i rozwoju firmy
w przeciàgu najbli˝szych lat - jesteÊmy
sk∏onni udêwignàç, i czy traktujemy
system jako inwestycj´, czy jako koszt?
5) ...
„ekstremalnych”:
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1) czy mo˝na zaufaç obietnicom cz∏owieka, którego wynagrodzenie zale˝y
od zawarcia umowy?
2) czy wybieramy dobry system, czy
dobrego sprzedawc´ (bo „magicznych
fachowców” od wdro˝eƒ widzimy dopiero po podpisaniu umowy)?
3) czy technologia ma jakiekolwiek
znaczenie i dlaczego najwi´ksze firmy
wybierajà rozwiàzania stabilne (a co
znaczy „stabilne”, i czy to jest to˝same
z „drogim”)?
4) ...
Poniewa˝ ka˝da firma jest inna, nie
istnieje idealny zestaw odpowiedzi na
te pytania. Wa˝ne jednak, aby w odpowiednim momencie je postawiç.

Czy du˝y mo˝e wi´cej?
Zdecydowanie tak. Du˝e firmy informatyczne przeznaczajà rocznie dziesiàtki milionów dolarów na tzw.
R&D (Research & Development), czyli
przek∏adajàc to na j´zyk zrozumia∏y dla
wszystkich – trzy g∏ówne grupy „unowoczeÊniania” systemu:
1) rozbudow´ standardu - dodawanie
do systemu nowych funkcji (najcz´Êciej
postulowanych przez klientów lub, co
wa˝niejsze, funkcji zwiàzanych z tzw.
ogólnym rozwojem gospodarki)
2) interfejsy i obs∏ug´ urzàdzeƒ (terminale radiowe ...)
3) utrzymanie systemu w „aktywnej”
technologii.
O ile dwa pierwsze punkty sà w stanie zrealizowaç równie˝ mali dostawcy,
o tyle ostatni wià˝e si´ najcz´Êciej z koniecznoÊcià wydawania pieni´dzy na
rzeczy, które nie wnoszà do systemu niczego nowego i tym samym traktowane
sà po macoszemu. Jednak to w∏aÊnie
ten element decyduje, czy za 5 lat trzeba b´dzie rozpoczynaç poszukiwania
systemu od nowa, czy wystarczy telefon do dostawcy z proÊbà o dostarczenie „nowszej” wersji systemu (w wi´kszoÊci wypadków ju˝ z innymi rozwiàzaniami technicznymi).

Czy du˝y = drogi ?
Generalnie mo˝na stwierdziç, ˝e du˝y jest zwyczajowo dro˝szy. Co znaczy
„zwyczajowo”, zaraz postaram si´ wyjaÊniç.
Na typowà ofert´ systemu informatycznego sk∏ada si´ kilka elementów sà
to:
a) oficjalne
– cena technologii (serwery, infrastruktura)
– cena licencji (op∏ata za u˝ytkowanie oprogramowania)
– uruchomienie oprogramowania lub
inaczej wdro˝enie.
b) mniej oficjalne
– okresowe op∏aty licencyjne
– koszt serwisu infrastruktury
– koszt serwisu oprogramowania
– koszty awarii (utracone korzyÊci).
Aby zrozumieç owà „zwyczajowà” ró˝nic´ w cenach, nale˝y podejÊç do sprawy
niestandardowo, a przede wszystkim za∏o˝yç, ˝e po drugiej stronie mo˝emy
mieç do czynienia z fachowcami ds. manipulacji ofertowych... Teoretycznie oferty „du˝ych” dostawców sà dro˝sze, natomiast ró˝nica ta wyst´puje g∏ównie
w momencie uwzgl´dniania elementów
wymienionych w punkcie a); je˝eli do
oceny wprowadzimy równie˝ elementy
z punktu b), w wi´kszoÊci wypadków
twierdzenie du˝y = drogi nie jest ju˝ tak
oczywiste. Dodatkowym elementem
podnoszàcym adrenalin´ jest

Magiczny ROI
Jak Polska d∏uga i szeroka rzesze handlowców walczà w pocie czo∏a aby udowodniç, ˝e ROI z inwestycji w ich software jest najbardziej atrakcyjny. I tu
rynek wytworzy∏ ju˝ cz´Êciowe mechanizmy obronne; nikt ju˝ nie wierzy
w zapewnienia, ˝e wdro˝enie systemu
zwi´ksza obroty, poprawia ... i przywraca do ˝ycia. Z drugiej strony niewiele
osób zwraca uwag´, ˝e kilka prostych
operacji po stronie kosztów inwestycji
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mo˝e dramatycznie poprawiç jej rentownoÊç, a standardowo sà to:

1) wiedza biznesowa wdra˝ajàcych (znajomoÊç bran˝y)

2) wiedza merytoryczna (znajomoÊç oprogramowania,
1) zbyt ma∏a iloÊç licencji u˝ytkownika (jeszcze do zniesie- metodologii wdra˝ania)
nia)
3) wiedza tajemna (znajomoÊç mankamentów oprogramo2) za ma∏o wydajne serwery (bardzo niebezpieczna ale wania)
mo˝liwe do obejÊcia odpowiednimi procedurami u˝ytkowania)
4) kreatywnoÊç i wyobraênia (potencja∏ to tworzenia rozwiàzaƒ niestandardowych)
3) brak zabezpieczeƒ i rozwiàzaƒ „stabilizujàcych” prac´
(bardzo niebezpieczne i bezlitosne je˝eli chodzi o skutki)
5) ...
4) pomini´cie w ofercie tzw. oprogramowania techniczneI tyle; mierni ludzie = mierne rozwiàzanie –- to w zasago (jest potrzebne i trzeba b´dzie je kupiç, chyba, ˝e epoka dzie zasada, chocia˝ jeszcze nienazwana.
kamienia ∏upanego jest do zaakceptowania)
Nie jestem pewien, w jakim stopniu i ilu osobom przybli5) za ma∏o licencji na tzw. baz´ danych lub baza w wersji ˝y∏em magiczny Êwiat in˝ynierii ofertowej, ale je˝eli b´dzie
okrojonej (ukochany punkt podnoszenia ceny ju˝ po miesià- to chocia˝ jedna osoba to i tak du˝o. Warto zastanowiç si´,
cu od uruchomienia systemu mo˝na braç „w okrà˝eniach” dlaczego dwa niemal takie same rozwiàzania informatyczne
pierwotnà ofert´ i co najpi´kniejsze, wszystko b´dzie z „wi- (taka sama funkcjonalnoÊç, taka sama iloÊç u˝ytkowników...)
ny” nabywcy).
ró˝nià si´ cenà ponad 5%, na czym starano si´ zaoszcz´dziç:
ludzie, technologia..., a mo˝e to tylko sprytny wybieg i koszty gdzieÊ si´ ukry∏y. Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e du˝y system
ObyÊ du˝e systemy sprzedawa∏... bo ma∏e sà takie
i w lepszej technologii w wielu wypadkach oznacza system
tanie i te˝ dzia∏ajà, a nawet majà takie kolorowe
taƒszy – w d∏u˝szym horyzoncie czasowym (np. 3, 5 lat). Czy
lampki...
warto, aby Êrednie i mniejsze firmy myÊla∏y o solidnych rozwiàzaniach? Wydaje si´ ˝e tak, bo koszty mogà okazaç si´
Ile warte jest know how, z którego w danym momencie fir- takie same, a potencja∏ w przypadku rozwoju jednak inny.
ma nie korzysta, teoretycznie zero i tej wersji mo˝na si´
trzymaç... tyle, ˝e przecie˝:
– otoczenie, w którym funkcjonujà podmioty gospodarcze
(przepisy, konkurenci, standardy...) podlega ciàg∏ym zmianom, tak wi´c mo˝na powiedzieç, ˝e to co jest dzisiaj potrzebne, jutro jest ju˝ przestarza∏e, a to co dzisiaj stanowi
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Spedition & Logistik
o przewadze konkurencyjnej, mo˝e byç jutro przyczynà
Spetra zlokalizowana jest w pobli˝u Berlina przy autostradzie A10 — specjalizuje si´
upadku
w SPEDYCJI, LOGISTYCE oraz dzia∏a w niemieckiej i europejskiej DROBNICOWEJ SIECI SPEDYTORSKIEJ
– ju˝ Darwin stwierdzi∏, ˝e najwi´ksze szanse na przetrwaZ Berlina OFERUJEMY:
nie majà jednostki, które najszybciej adaptujà si´ do zmie ¸adunek w 24 godziny do ka˝dego miejsca w Niemczech
niajàcego otoczenia.
 ¸adunek w 24/78 godzin do ka˝dego miejsca w Europie
Tak wi´c, odwracajàc kota ogonem mo˝na stwierdziç, ˝e
 Elektroniczny system wymiany informacji
decyzje strategiczne powinny zwi´kszaç elastycznoÊç firmy
 System kodów kreskowych (Êledzenie ∏adunku przez Internet)
lub jak kto woli, skracaç czas potrzebny na jej dostosowanie
 Odpraw´ celnà (import/eksport)
do zmian, które tak czy inaczej nastàpià. Tym samym mo˝na
SPETRA dysponuje:
próbowaç udowowdniç, ˝e najcenniejszymi funkcjami systemu sà te, dla których nie jesteÊmy w stanie znaleêç teraz za 4000 m2 powierzchni prze∏adunkowej i 2500 m2 powierzchni magazynowej
 Drobnicowà siecià spedytorskà z 45 punktami
stosowania.
Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e system to nie wszystko. Równie
wa˝ni, a nawet wa˝niejsi sà ludzie, którzy go b´dà wdra˝aç;
ich wiedza i doÊwiadczenie mo˝e okazaç si´ najs∏abszym
ogniwem ∏aƒcucha.

Gdzie Ci fachowcy wspaniali tacy...
Powiedz mi, kto w twojej firmie chce pracowaç, a powiem
Ci, ile po˝ytku b´d´ mia∏ z oprogramowania, które od Ciebie kupi´. Na jakoÊç wdro˝enia poza elementami technicznymi znaczàcy wp∏yw majà:




tranzytowymi na terenie ca∏ych Niemiec
Ponad 60 pojazdami
65 pracownikami

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH US¸UG
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Spedition & Logistik GmbH Berlin
Märkische Allee 33
14979 Großbeeren
Deutschland
tel: +49-471-97-95-183
fax: +49-471-97-95-4183
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