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Z 11 lat doświadczenia firmy WEBCON oraz ponad 1000 wdrożonych projektów wynika, że polskie organizacje, mimo że 
reprezentują różne branże, rozpoczynają cyfrową transformację w podobnym punkcie. 80% polskich firm zaczyna roz-
ważać zastosowanie nowoczesnych rozwiązań do zarządzania procesami biznesowymi w momencie, gdy poja-
wia się konkretny problem, uniemożliwiający wykorzystanie ich pełnego potencjału lub pochłaniający zbyt dużą 
ilość cennych zasobów - zazwyczaj: kosztów, czasu czy nakładu pracy.  Jednym z takich problemów, najczęściej roz-
wiązywanych za pomocą obiegów i formularzy, jest nadmierna ilość papierowej dokumentacji, a najczęściej są to faktury 
bądź korespondencja.

Z czasem, przedsiębiorstwa zaczynają myśleć o obiegach w szerszej perspektywie. Praktyka WEBCON pokazuje, że już w 
przeciągu pierwszego roku 92% naszych klientów rozbudowuje system o kolejne obiegi, choć początkowo nie 
mieli tego w planie. Dzieje się tak, ponieważ obiegi nie funkcjonują w próżni; funkcjonowanie nawet jednego obiegu 
pociąga za sobą potrzebę upraszczania coraz to nowych działań, przez przekładanie ich na skomputeryzowane procesy. 
Dlatego też, aż tylu klientów chce tworzyć coraz więcej aplikacji w systemie, ze względu na realne korzyści w każdym ob-
szarze oraz na każdym szczeblu firmy.

Jednak zanim tak się stanie, pierwsze wdrożenie systemu klasy Business Process Management (BPM) jest zwykle podróżą 
w nieznane. Sukces całego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od właściwego podejścia do wdrożenia i zaplanowania 
całego procesu w taki sposób, aby zrozumieć specyfikę poszczególnych faz, a dzięki temu uniknąć rozczarowań.
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1000+
wdrożonych projektów

aplikacji biznesowych
w ciągu 11 lat

80%
projektów zaczyna się
od jednego obiegu 

dokumentów

92%
projektów ma swoją
kontynuację jeszcze 

w pierwszym roku
po wdrożeniu
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KONFIGURACJA TESTY URUCHOMIENIE

Proces wdrożenia rozpoczyna etap analizy, w trakcie którego zbierane są najpierw ramowe, a następnie szczegółowe za-
łożenia związane z elementami przyszłego rozwiązania BPM – przede wszystkim, jaką ma pełnić funkcję i jakie konkretnie 
procesy ma usprawnić.

Na tym etapie jednym z najczęściej popełnianych błędów jest przekładanie procesu analogowego na cyfrowy w 
skali 1:1, bez sprawdzenia możliwości wybranego rozwiązania i wprowadzenia w oparciu o nie optymalizacji. Dzieje się 
tak, ponieważ klient koncentruje się jedynie na sposobie konfiguracji narzędzia, nie wykraczając poza dotychczasowe wy-
obrażenia o danym procesie. W przypadku, gdy np. system skanowania sam dzieli i przypisuje dokumenty do właściwych 
kategorii, klient, przyzwyczajony do ręcznego sortowania ich przed skanowaniem, początkowo nie uwzględnia innych 
możliwości. Dopiero po uruchomieniu systemu i poznaniu jego zalet, zaczyna rozumieć, że pewne działania można prze-
prowadzać inaczej i czerpać z tego realne korzyści.

W uniknięciu tego błędu pomaga korzystanie z wiedzy i doświadczenia konsultanta, który może podpowiedzieć rozwią-
zania, jakie system może w danym przypadku zaoferować. Często klient nie zdaje sobie sprawy, że dotychczasowy sposób 
działania jest skomplikowany i chce go kontynuować za wszelką cenę, dostrzegając zasadność proponowanych rozwiązań 
dopiero po uruchomieniu systemu. Na szczęście WEBCON BPS umożliwia bezproblemowe wprowadzanie zmian, nawet 
jeśli są one znaczne w stosunku do oryginalnego projektu.
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Kolejnym często spotykanym błędem – zgoła odmiennym od poprzedniego – jest dostosowywanie istniejących pro-
cesów do rozwiązania tylko dlatego, że nie są one na tyle elastyczne, by umożliwiać pracę w sposób zbliżony do 
dotychczasowego, np. w przypadku rozbudowanego schematu akceptacji. W takim przypadku optymalizacja nie jest 
organiczna, nie wynika ze świadomej decyzji, tylko sztuczna, a często wręcz przeprowadzana na siłę czy dla zasady.

Kolejnym elementem, który utrudnia sprawne wdrożenie, jest przedłużanie procesu akceptacji etapu analizy w obawie 
przed brakiem możliwości wprowadzenia zmian w przyszłości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obawa osób odpo-
wiedzialnych za projekt, czy na etapie analizy uwzględnione zostały wszystkie niezbędne scenariusze. W skrajnych przy-
padkach, długi proces akceptacji doprowadza do dezaktualizacji przeprowadzonej analizy. Taka sytuacja miała miejsce u 
jednego z klientów WEBCON: po ośmiu miesiącach bezskutecznej analizy, firma ta zrezygnowała z wcześniej wybranego 
rozwiązania, skłaniając się ku systemowi WEBCON BPS, który został pomyślnie wdrożony w zaledwie trzy miesiące. 

Jak pokazuje powyższy przykład, opracowanie wszystkich możliwych przypadków nie tylko nie jest wskazane, ale 
nawet nie jest wykonalne. Wynika to z niemożliwości przewidzenia przyszłej sytuacji biznesowej firmy oraz innych czyn-
ników prawnych, ekonomicznych czy społecznych. Właśnie dlatego tak ważna jest możliwość stopniowego rozbudo-
wywania i modyfikowania systemu wraz z pojawiającymi się potrzebami biznesowymi. 

Na etapie analizy najlepiej stosować zasadę Pareto, starając się obsłużyć 80% przypadków procesów przy użyciu 20% 
zasobów systemu, pozostawiając inne przypadki na dalszą fazę rozwoju systemu. Dzięki temu możliwe będzie jak 
najszybsze odniesienie korzyści biznesowej. Warto na etapie analizy zaufać wiedzy dostawcy systemu BPM, którego ce-
lem, jako partnera i doradcy, jest sukces i zadowolenie klienta z wdrożonego systemu. 
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ZASADA PARETO (80/20):

20% NAKŁADÓW 20% REZULTATÓW80% REZULTATÓW 80% NAKŁADÓW
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Etap konfiguracji to moment faktycznej pracy programistycznej nad rozwiązaniem na podstawie wcześniej ustalonych 
i zaakceptowanych wytycznych. W przypadku niektórych rozwiązań w tym momencie klamka zapada i nie można już 
zmienić parametrów lub jest to kosztowne i uciążliwe. Na szczęście, dzięki budowie blokowej, system WEBCON BPS po-
zwala na większą elastyczność.

Jak już wspomniano, niektóre rozwiązania oznaczają zamykanie się na poprawki. Chodzi o systemy pisane „pod klucz”. 
W przypadku kodowania „na sztywno”, nie można wprowadzać zmian w kodzie w trakcie tworzenia systemu, a dopiero po 
zakończeniu prac, jednak nawet wtedy jest to dużo trudniejsze.

Po drugie, tego typu rozwiązania niosą ze sobą jeszcze inne niedogodności. Po pierwsze, projekt jest zagrożony w przy-
padku rotacji pracowników. Jeden z klientów WEBCON przekonał się o tym w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach. 
Programista, który pisał dedykowane rozwiązanie przez pół roku, przeszedł do innej firmy. Niedokończony system został 
przekazany do firmy zewnętrznej, jednak okazało się, że kontynuacja projektu będzie nieomal tak kosztowna, jak stwo-
rzenie nowego systemu od zera. W końcu, klient ów zdecydował się na wdrożenie systemu WEBCON BPS, co pozwoliło 
maksymalnie zaoszczędzić czas i koszty.
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Kolejną niedogodnością dla firmy wdrażającej system klasy BPM jest brak iteracyjności wdrożenia, co oznacza, że efek-
tów pracy nie można zobaczyć aż do zakończenia fazy programistycznej projektu. Niesie to ze sobą szereg konsekwencji. 
Z braku widocznych efektów, biznesowi ciężej jest zaufać IT. Z kolei przy braku zaufania trudniej jest zrealizować 
fazę testową, ponieważ użytkownicy nie mają motywacji, by zaangażować się w sprawdzanie dostarczonych rozwiązań, 
od początku nie dowierzając w możliwości narzędzia. Natomiast widząc rezultaty jeszcze w trakcie wdrożenia, na etapie 
budowania systemu (jak w przypadku WEBCON BPS), biznes czuje się równorzędnym partnerem IT. Pracownicy działów 
biznesowych mają poczucie, że dział IT faktycznie spełnia potrzeby, które określili jako integralną część całego procesu, 
nakierowanego na osiągnięcie realnych optymalizacji i korzyści. Takie podejście nie tylko zwiększa zaufanie do IT, ale 
również ułatwia fazę testową, ponieważ pracownicy chcą sprawdzać rozwiązanie tworzone dla nich i cały projekt 
jest szybciej i sprawniej realizowany.

Na etapie konfiguracji nie można pominąć kwestii integracji z systemami, z których obecnie korzysta klient, uwzględniając 
również możliwość ich zmiany w przyszłości. Z doświadczenia ekspertów WEBCON wynika, że klienci niestety często 
skupiają się wyłącznie na już istniejących obiegach, sprzęgniętych z istniejącymi systemami zewnętrznymi. Nie 
biorą pod uwagę, że w przyszłości mogą pojawić się inne obiegi i inne systemy zewnętrzne, włącznie z niszowymi, dedy-
kowanymi dla danej branży. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, klient powinien upewnić się, że metody integracji, jakie 
zapewnia rozważane narzędzie, spełnią zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby. Takie korzyści zapewnia właśnie system 
WEBCON BPS. Przykładowo, jednemu z naszych klientów ułatwia on integrację przejmowanych spółek – bez względu na 
to, czy nowa spółka jest krajowa czy zagraniczna, BPS pozwala im harmonijnie działać bez zmiany już funkcjonującego tam 
systemu ERP. Łącznie WEBCON BPS synchronizuje 17 różnych systemów ERP funkcjonujących w tej grupie. 
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Po zamknięciu fazy wdrożeniowej następuje faza testów. Wtedy to właśnie wychodzą na jaw pierwsze nieuświado-
mione wcześniej potrzeby dotyczące funkcjonalności systemu BPM, a co za tym idzie, pierwsze żądania zmiany.

Wybierając rozwiązanie, klient powinien upewnić się, że już po zamknięciu projektu przyjmie ono zmiany. Bardzo często 
jest to niemożliwe, a użytkownikom końcowym pozostaje tylko testowanie tego, co dostawca stworzył, z ewentualnymi 
poprawkami błędów z jego strony. Takie podejście utrudnia utrzymanie zaangażowania pracowników działów bizneso-
wych, dla których testy to dodatkowy obowiązek. Nie będąc w stanie przejść ścieżek właściwych dla swojego systemu, 
pracownicy będą sfrustrowani i niechętni testowaniu, co znacznie opóźni ostateczne zakończenie wdrożenia. Ponadto, 
jeżeli pierwsze zetknięcie z systemem będzie dla pracownika doświadczeniem trudnym i żmudnym, dodatkowo obarczo-
nym świadomością, że z istniejącymi błędami będzie się musiał borykać na co dzień, aż do następnej większej aktualizacji, 
od razu nastawi go negatywnie do narzędzia. 

Z kolei widząc, że zgłoszone uwagi i poprawki zostały wprowadzone w życie od ręki, pracownik nie będzie bał się 
testować narzędzia, a w przyszłości z niego korzystać, mając świadomość, że narzędzie, które miało mu pomóc, 
faktycznie spełni swoje zadanie, ponieważ nawet jeśli przegapi jakąś funkcjonalność, to i tak przeoczenie zosta-
nie szybko naprawione.
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 Przy uruchomieniu systemu bardzo często przeoczanym aspektem jest również czynnik ludzki, psychologiczny. Wdro-
żenie obiegu dokumentów to wprowadzenie zmiany w sposobie pracy, która domaga się odpowiedniego zarządzania. 
Nie chodzi wyłącznie o aspekt techniczny, nowe narzędzie sensu stricto. 

Nowy sposób organizacji pracy dotyka bardzo dużą liczbę osób, które od teraz będą inaczej pracować. Bez odpowied-
niego przygotowania, nie będą oni chcieli z niego korzystać, a sukces będzie tylko pozorny. Przy przekazaniu systemu, 
w momencie uruchomienia, warto pokazać pracownikom korzyści, które odniosą z jego stosowania i w ten spo-
sób ośmielić do jego stosowania. Pomaga w tym przejrzysty interfejs, który nie onieśmiela użytkownika stopniem skom-
plikowania, a najbardziej skomplikowane i żmudne zadania wykonuje za niego.
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Po ostatecznym uruchomieniu narzędzia u klienta rola dostawcy teoretycznie się kończy. Jednak z perspektywy systemu 
BPM, pierwszy obieg to dopiero początek, a nie koniec drogi. Z doświadczenia ekspertów WEBCON wynika, że już po 
miesiącu od wdrożenia okazuje się, że w firmie da się ulepszyć i uprościć kolejne aspekty działalności. Zmiana jest 
nieunikniona również dlatego, że z czasem stosowane procedury się zmieniają. Oczywiście jeżeli poprzednie etapy wdro-
żeń zostaną przeprowadzone właściwie, pracownicy sami będą przychodzić do działu IT z prośbą o utworzenie kolejnych 
obiegów. 

Bez względu na powód, pojedynczy obieg – często obsługujący różne rodzaje faktur – zawsze „obrośnie” kolej-
nymi, powiązanymi obiegami zamówień czy płatności. Z biegiem czasu, w miarę jak zadowoleni pracownicy biz-
nesu proszą dział IT o więcej ułatwień, pojawiają się obiegi administracyjne, delegacji, urlopów, korespondencji 
itd. Dlatego też najważniejszą funkcjonalnością systemu BPM jest jego zdolność do przełożenia każdej potrzeby, każdego 
procesu, na obieg (tym bardziej w przypadku procesów stricte branżowych, związanych ze specyfiką danej firmy).

Ciekawym przypadkiem takiej elastyczności są niektóre obiegi stworzone praktycznie samodzielnie przez klientów WEB-
CON przy pomocy platformy WEBCON BPS. Znajdują się wśród nich takie niszowe zastosowania jak obieg do prowadze-
nia badań sensorycznych alkoholi, obieg kontrolujący czystość cystern czy obieg pozwalający monitorować zawartość 
samochodów dostawczych, wjeżdżających na teren zakładu produkcyjnego i opuszczających go. Jednak bez względu na 
zastosowanie, platforma WEBCON BPS pozwala budować nawet do czterech razy więcej różnorodnych aplikacji w tych 
samych ramach czasowych i finansowych, w zgodzie z coraz szybszym rytmem biznesu.
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05 PODSUMOWANIE

Cyfrowa transformacja dotarła już do Polski i nie stanowi ścieżki wyboru wyłącznie dla najbardziej innowacyjnych firm. Mó-
wiąc wprost, przedsiębiorstwa muszą przyjmować rozwiązania związane z cyfryzacją i automatyzacją, aby utrzy-
mać się na rynku.

Zdaniem ekspertów z międzynarodowej firmy doradczej Gartner, do roku 2019 już 83% firm na świecie będzie stoso-
wać model biznesowy oparty na technologii. Jednak wiele firm – nie tylko polskich – cały czas obawia się wdrożenia 
systemu do zarządzania procesami biznesowymi, nie tyle ze względu na koszty, ale przede wszystkim na ogromne wyzwa-
nie, jakim jest dla nich wizja digitalizacji i Czwartej Rewolucji Przemysłowej.
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1. System BPM musi być maksymalnie elastyczny, by zarządzanie zmianą było łatwe i niskokosztowe na każ-
dym etapie wdrożenia – w fazie tworzenia, testów, jak i całego cyklu życia rozwiązania.

2. System BPM nie może nakładać na biznes kagańca. Wręcz przeciwnie – ma być realnym zasobem, wspie-
rającym działalność firmy w każdym aspekcie.

3. Wdrożenie pierwszego obiegu inicjuje przełomową zmianę w firmie na poziomie zmiany organizacji pracy. 
Nie można tego przeoczyć ani zlekceważyć.

4. O sukcesie wdrożenia, czyli również adaptacji systemu wśród użytkowników końcowych, decyduje czyn-
nik ludzki. Bez odpowiednich ludzi po stronie klienta i dostawcy systemu wdrożenie nie będzie zakończo-
ne pełnym powodzeniem.

5. System, czyli narzędzie, jest równie ważne jak doświadczenie ekspertów. Dlatego warto słuchać konsul-
tantów, którzy doradzają odnośnie maksymalnego wykorzystania możliwości systemu nie tylko teraz, ale 
również w przyszłości.

Pytania? Wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu: www.webcon.pl

Jednak przy dobrze zaplanowanym i przeprowadzonym wdrożeniu ryzyko jest minimalne, a korzyści biznesowe widoczne 
właściwie od razu. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach:

http://www.webcon.pl
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