
Potrzeby współczesnego biznesu

Cz´sto nie wystarczy konkurowaç cenà i jakoÊcià,
przewag´ uzyskujà firmy majàce dost´p do wiedzy
i informacji. Jedno z podstawowych praw marke-

tingu głosi, ˝e „lepiej byç pierwszym, ni˝ lepszym”. Aby
informacja była dla organizacji u˝yteczna, powinna byç
podana we właÊciwym czasie, aktualna, powinna byç
kompletna i odpowiednio przetworzona. Niestety,
w wielu firmach, decyzje podejmowane sà na podstawie
danych historycznych. Problem ten jest szczególnie wi-
doczny w zarzàdzaniu projektami i polega na tym, ˝e in-
formacje o rzeczywistych kosztach i przychodach na
projekcie uzyskuje si´ na podstawie danych ksi´gowych
publikowanych w kolejnym miesiàcu. Kierownicy pro-
jektów zwracajà uwag´ na fakt, ˝e w wielu przypadkach
jest to o wiele za póêno. Wówczas ju˝ raczej gasi si´ po-
˝ary, ni˝ podejmuje optymalne decyzje. Mened˝erowie
zwracajà uwag´, ˝e osoba odpowiedzialna za projekt
powinna byç informowana o potencjalnym koszcie ju˝
w momencie zarejestrowania faktury kosztowej w kan-
celarii. W przeciwnym razie, nie znajàc wartoÊci faktur
w obiegu, mo˝na podjàç nieuzasadnione decyzje doty-
czàce na przykład nowych zakupów, czy zleceƒ.

Czas to pieniàdz, informacja
otrzymana na czas
ma ogromnà wartoÊç

Faktury kosztowe generalnie sà dla firmy ucià˝liwe
i nie chodzi tylko o to, ˝e trzeba je płaciç. Znalezienie
informacji o wpłyni´ciu faktury kosztowej do firmy
w tradycyjnym dzienniku korespondencji zajmuje wiele

czasu. Cz´sto okazuje si´, ˝e faktura wpłyn´ła do firmy
dawno temu, ale nie wiadomo, gdzie obecnie si´ znaj-
duje. Byç mo˝e zabiegany szef chciał jà opisaç w drodze
na kolejne spotkanie i znajduje si´ w jego samocho-
dzie? A gdy otrzymujemy faktury, które powinny byç
zaakceptowane przez wielu pracowników, gdy˝ dotyczà
wielu działów lub projektów?
U˝yteczna informacja powinna byç równie˝ aktualna.

Oznacza to mi´dzy innymi, ˝e podobnie jak w dobrze
działajàcym sekretariacie, udost´pniane dokumenty
powinny byç zawsze aktualne lub zatwierdzone przez
uprawnione osoby. JednoczeÊnie wa˝ny jest łatwy do-
st´p do historii zmian wersji oraz operacji na dokumen-
cie. W procesie zarzàdzania projektami wa˝na jest bie-
˝àca informacja o rzeczywistych kosztach i przychodach
zwiàzanych z projektem w odniesieniu do planów rze-
czowo-finansowych, zadaniach realizowanych w ra-
mach projektu, stopniu ich zaawansowania oraz doku-
mentacji.
Wa˝nym wyznacznikiem u˝ytecznej informacji jest jej

kompletnoÊç. W jaki sposób jà zapewniç ewidencjonu-
jàc dokumenty w segregatorach lub folderach systemów
operacyjnych? Czy nie jest tak, ˝e zgodnie z prawem
Murphy’go, zawsze nie mo˝na odnaleêç dokumentu,
o który prosi przeło˝ony? Uzasadnione jest stwierdze-
nie, ˝e nawet najlepiej zorganizowani pracownicy nie
ewidencjonujà poprawnie wszystkich dokumentów. Za-
dzwonił telefon, musieliÊmy pilnie coÊ przygotowaç
– powodów dla których rejestrowana jest cz´Êç infor-
macji jest wiele. A dokumenty, informacje sà własno-
Êcià firmy!
Wiele problemów zwiàzanych jest z korespondencjà.

Przed upowszechnieniem si´ Internetu w firmach
w pewnym sensie był wi´kszy porzàdek, ni˝ obec-
nie – ka˝da korespondencja przychodzàca i wy-
chodzàca (tradycyjna lub faks) rejestrowana była
w dzienniku korespondencji. Obecnie ka˝dy pra-
cownik na swoim komputerze ma „prywatny
dziennik korespondencji”, cz´sto niekontrolo-
walny i podatny na bł´dy.

Systemy BPM

Jak zatem radziç sobie z opisanymi tu proble-
mami, które stanowià niewielkà cz´Êç proble-
mów zwiàzanych z zarzàdzaniem dokumentacjà,
procesami oraz projektami? Z pomocà przycho-
dzà systemy klasy BPM (Business Process Mana-
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Współczesny biznes potrzebuje wsparcia
We współczesnym Êwiecie, który charakteryzuje du˝a dynamika zjawisk gospodarczych, ostra konkurencja i stale ro-
snàca presja czasu, szczególne znaczenie odgrywa informacja i zarzàdzanie informacjà.
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gement). Zapewniajàc ciàgłoÊç procesowà przedsi´-
biorstw sà doskonałym uzupełnieniem systemów klasy
ERP. Jednym z systemów klasy BPM jest dystrybuowa-
ny przez firm´ Arcus system Vario. Powy˝szy rysunek
przedstawia przykładowe procesy, jakie mogà byç zaim-
plementowane w Vario wraz z układem odniesieƒ.
Vario pozwala na łatwiejszy oraz bardziej efektywny

dost´p do informacji i danych, organizuje prac´ u˝yt-
kowników, a firmie zapewnia bezpieczeƒstwo posiada-
nych informacji. JednoczeÊnie nale˝y do nielicznych
rozwiàzaƒ, które mogà byç dopasowywane do indywi-
dualnych potrzeb klienta bez koniecznoÊci u˝ywania
technik programistycznych.
Do głównych obszarów funkcjonalnych nale˝y zarzà-

dzanie dokumentacjà, korespondencjà, kontaktami, za-
daniami, projektami, terminami oraz procesami obiegu.
W obszarze zarzàdzania dokumentacjà, Vario umo˝li-

wia praktyczne zarzàdzanie cyklem ˝ycia dokumentu
wraz z jego edycjami, wersjami
oraz ró˝norodnoÊcià form elek-
tronicznych i tradycyjnych.
W systemiemo˝na sprawnie wy-
twarzaç, gromadziç, porzàdko-
waç i zespołowo korzystaç z do-
kumentów, niezale˝nie od czasu
ich wytworzenia czy formy.
W obszarze korespondencji

posiada funkcjonalnoÊç progra-
mu pocztowego. Oferuje obsłu-
g´ korespondencji elektronicz-
nej oraz tradycyjnej, tworzenie
lokalnych centrów wydruku
i wysyłki. U˝ytkownik ma mo˝-

liwoÊç redagowania i re-
jestrowania korespon-
dencji oraz wysyłania jej
do adresatów zarówno
zewn´trznych, jak i we-
wn´trznych.
Vario wspomaga reje-

stracj´ i Êledzenie relacji
z kontrahentem, po-
czàwszy od nawiàzania
kontaktu, poprzez nego-
cjacje, do sprzeda˝y
i usług posprzeda˝o-
wych. Głównym miej-
scem udost´pniajàcym
zebrane dane jest sam
kontakt, który prezentu-
je wszelkie zgromadzo-
ne informacje dotyczàce
danego podmiotu/oso-
by, jednoczeÊnie umo˝-

liwiajàc operowanie tymi pozycjami oraz wytwarzanie
nowych, takich jak: dokumenty, zadania, terminy, notat-
ki ze spotkaƒ, czy rozmów telefonicznych.
Planowanie działaƒ odgrywa zasadniczà rol´ zarówno

w efektywnej pracy zespołowej, jak równie˝ przy pracy
indywidualnej. Wsparcie tych działaƒ jest realizowane
w systemie Vario poprzez rozbudowany obszar zada-
niowy udost´pniajàcy proste i zaawansowane formy za-
daniowe, wÊród których mogà wyst´powaç m.in. zada-
nia, etapy oraz polecenia.
W obszarze zarzàdzania projektami zapewnia pełne

dokumentowanie procesu obsługi projektu obejmujàc
swym zasi´giem dane i aktywnoÊci cz´sto rezydujàce po-
za systemami informatycznymi lub w rozproszonych êró-
dłach danych. WÊród nadzorowanych danych gromadzi
mi´dzy innymi dokumenty finansowe, karty pracy, pełnà
korespondencj´ projektu oraz protokoły odbiorów. Ka-
drze kierowniczej umo˝liwia kontrol´ gromadzonych in-

formacji w wymiarze bie˝à-
cych kosztów i przychodów,
równie˝ w odniesieniu do za-
ło˝onego bud˝etu.
Dzi´ki Vario przedsi´bior-

stwa mogà zarzàdzaç infor-
macjà, która jest kompletna,
aktualna i odpowiednio prze-
tworzona.

Bogusław Nowak
Arcus S.A.

Wi´cej informacji:

www.arcus.pl

www.docusoft.pl
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