
 

   

“Postawiliśmy na elastyczność” - 
wywiad z Piotrem Jaśkiewiczem, 
dyrektorem IT w Ramsat S.A. 
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WEBCON: Jak wyglądały początki Państwa „przygody” z systemem klasy Business  
Process Management? Czym kierowali się Państwo w wyborze oprogramowania? 

Piotr Jaśkiewicz, dyrektor IT w Ramsat: W naszym przypadku priorytetem był wybór jak 

najbardziej stabilnej, skalowalnej i elastycznej platformy do automatyzacji procesów. Decyzja  

w znaczącej mierze zależała od działu IT i już na samym początku założyliśmy, że nie chcemy ani 

rozwiązań „pod klucz”, ani �rmy zewnętrznej, która wykonałaby analizę przedwdrożeniową  

i wykonałaby procesy odpowiednio do założeń z niej wynikających.   

Szukaliśmy systemu, który mógłby być obsługiwany nie tylko przez osoby z wykształceniem  

informatycznym. Takiego, który w prosty sposób pozwa-

lałby „wyklikać” dany proces, zamiast tworzenia kolejnych 

linijek kodu. Ponadto chcieliśmy, aby nowe procesy moż-

na było tworzyć i mody�kować wykorzystując wewnętrz-

ne struktury IT, zamiast pomocy �rm trzecich.  

 

- Jak wyglądało wdrożenie i automatyzacja pierwszych 
procesów? 

Ze względu na wspomnianą elastyczność nie odczuwali-

śmy presji by już na etapie analizyi wdrożenia stworzyć jak najlepiej odwzorowane procesy,  

ponieważ wiedzieliśmy że narzędzie pozwoli nam na dowolne ich mody�kowanie i dostosowanie 

do bieżących potrzeb. 

W przeciągu półtora miesiąca zainstalowaliśmy platformę i wdrożyliśmy dwa największe procesy 

elektroniczne, związane z akceptacją kosztów i procedurą zakupową. Następnie już własnymi  

siłami realizowaliśmy kolejne założenia i obsługiwaliśmy kolejne procesy. 

Bardzo przydatna okazała się dla nas możliwość dokładnego śledzenia poszczególnych kroków  

w procesie. Obecnie jesteśmy w stanie stwierdzić, co, kto i na jakim etapie pracy nad  

dokumentem wprowadził i zmody�kował oraz jak wyglądała każda pojedyncza zmiana. Ta  

transparentność jest dla nas bardzo istotna, gdyż pozwala nam skutecznie kontrolować  

prowadzone działania.  

 

 

 

Jakie cechy powinien posiadać system, wspierający działanie �rmy? Co robić, a czego 
się wystrzegać podczas wdrożenia i rozwoju platformy? Czym różni się wdrożenie  
narzędzia klasy BPM od ERP? Na te i kilka innych pytań odpowiada Piotr Jaśkiewicz,  
dyrektor IT w �rmie Ramsat. 

 

Szukaliśmy systemu, który mógłby być obsłu-
giwany nie tylko przez osoby z wykształceniem  
informatycznym. Takiego, który w prosty  
sposób pozwalałby „wyklikać” dany proces,  
zamiast tworzenia kolejnych linijek kodu.  

 



 

 3 

- Wdrożenie systemu BPM zazwyczaj oznacza zmianę procesów w organizacji – z tego względu 
projekt często napotyka na różne przeszkody. Jak to wyglądało w Państwa sytuacji?  

Staraliśmy się nie przekonywać na siłę pracowników do naszych pomysłów. Wdrożyliśmy to, co  

wiedzieliśmy, że się sprawdzi, a następnie czekaliśmy na reakcję. 

Od strony technicznej podeszliśmy do tego zagadnienia w sposób iteracyjny. Kupiliśmy  

platformę i wraz z �rmą WEBCON stworzyliśmy pierwsze dwa kluczowe obiegi, związane z akceptacją  

dokumentów kosztowych oraz wdrożeniem procedury zakupowej. Ponadto stworzyliśmy też obieg  

kancelaryjny, którego celem było stworzenie jednego punktu rejestracji dokumentów 

 i konwertowanie tychże do formy elektronicznej. Było to dla nas bardzo istotne, gdyż jako spółka 

sprzedażowa mamy w Polsce niemal 200 punktów dystrybucji detalicznej. Dzięki takiemu  

elektronicznemu obiegowi mogliśmy swobodnie zapano-

wać nad przepływem dokumentów z każdego z tych  

punktów. 

Już na etapie wdrożenia mieliśmy świadomość, że rozwiąza-

nie to wygeneruje określone korzyści związane np. z upo-

rządkowaniem obiegu dokumentów, likwidacją opóźnień 

ich realizacji czy możliwością dokładnego śledzenia, co się  

z nimi dzieje. Dlatego postanowiliśmy wdrożyć pierwsze 

trzy obiegi, mając na uwadze korzyści jakie wygenerują już na samym początku funkcjonowania,  

a następnie poczekać i zobaczyć jak rozwiązanie sprawdza się w praktyce i wtedy podjąć decyzję  

o dalszym kierunku działań. 

Pierwsze trzy miesiące były typowe dla tego typu wdrożeń. Do zmian użytkownicy musieli się przy-

zwyczaić i nauczyć jak wykonywać codzienne czynności w nieco inny sposób.  

Niemniej jednak nie było żadnych jaskrawych przykładów oporu czy sprzeciwu. Po kolejnych kilku 

miesiącach spokojnego funkcjonowania systemu w naszej �rmie, pracownicy sami przychodzili do 

działu IT z pomysłami i propozycjami zrealizowania nowych obiegów.  

 

- Czy fakt, że użytkownicy sami proszą o realizację kolejnych procesów bardziej napawa dumą  
z udanego projektu czy obawą o natłok pracy? 

Jest to przede wszystkim najlepszy dowód na to, że wybór którego dokonaliśmy jest słuszny i to  

sprawia sporą satysfakcję. Z drugiej strony nie jest to wielki kłopot, ponieważ tworzenie nowych  

procesów [w WEBCON BPS] nie jest ogromnym wyzwaniem, a przynosi spółce wymierne korzyści. Ze 

względu na to, że możemy wszystko robić sami, nie postrzegamy inwencji i sugestii użytkowników  

w kategorii dodatkowego problemu do rozwiązania. Gdybyśmy musieli zlecać tego typu działania 

�rmie zewnętrznej, robić wycenę, realizować wspólnie projekt itd., to pewnie by tak było.  

 

 

 
W przeciągu półtora miesiąca zainstalowali-
śmy platformę i wdrożyliśmy dwa największe  
procesy elektroniczne, związane z akceptacją  
kosztów i procedurą zakupową. 
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- Bardzo często obserwujemy wśród Klientów dużą niepewność przy podejmowaniu decyzji  
o tym, w jakim kierunku mody�kować procesy w trakcie wdrażania systemu BPM. Z jednej  
strony istnieje potrzeba dążenia do tego, by od razu stworzyć najlepszy możliwy proces, z 
drugiej obawa, że jeśli podejmie się złą decyzję, to systemu nie będzie można już tak łatwo 
zmienić. Jak Państwo podeszli do wdrożenia w tym kontekście? 

Nie chcieliśmy na etapie wdrożenia budować procesów pod klucz, bo to z mojego punktu wi-

dzenia jest błędne. Wyszliśmy z założenia, że inwestujemy w platformę, która umożliwi nam 

swobodne wprowadzanie mody�kacji. Mając wizję tego, co chcemy osiągnąć w ciągu najbliższe-

go roku lub dwóch, chcieliśmy na zasadzie ewolucji wypracować optymalne rozwiązania. 

Trzeba mieć na uwadze, że już sama zamiana dokumentów papierowych na elektroniczne,  
sprawia, że procesy zaczynają inaczej działać i to z reguły nie tam gdzie się tego moglibyśmy  
spodziewać. Dlatego zawsze zachodzi potrzeba dokona-
nia zmian po uruchomieniu systemu. Ponieważ  
korzystanie z usług zewnętrznych programistów jest 
zazwyczaj kosztowne i przede wszystkim czasochłonne, 
woleliśmy wybrać rozwiązanie, z którym pracować  
będziemy mogli sami.  

- Czy mógłby Pan doradzić czego wystrzegać się 
 w czasie wdrożenia i rozwoju systemu? 

Z naszego doświadczenia wynika, że należy unikać wynajdywania kolejnych szczegółów  
w procesach i wymyślania na zapas funkcjonalności, które faktycznie mogą nie zostać w ogóle  
wykorzystane. Należy wdrażać główne obiegi i być pewnym, że działają. Stąd moim zdaniem, 
błędem jest bardzo detaliczne analizowanie tychże procesów i próba idealnego odzwierciedle-
nia ich w systemie. Wynika to z faktu, że w trakcie pracy z dokumentem papierowym, pewne 
sprawy załatwiane są nieszablonowo i specy�cznie dla danego środowiska. Odzwierciedlenie 
tych mechanizmów w systemie nie jest możliwe. 

Obieg elektroniczny powinien być nastawiony na standaryzację procesów i ujednolicenie  
zachowań pracowników w spółce. Dzięki temu wykluczona zostanie konieczność ciągłego  
wprowadzania drobnych mody�kacji, która wstrzymywać będzie pozostałe działania.  

- Czym różni się wdrożenie narzędzia klasy BPM od wdrożenia  narzędzia ERP?  

Różni się diametralnie. Wdrażając narzędzie ERP, czyli w praktyce system księgowo-
sprzedażowy, stoimy przed jednym z największych wyzwań informatycznych jakie pojawiają się 
w spółkach.  

Przykładowo wymiana ERP w �rmie to z reguły proces, który trwa długo, kosztuje mnóstwo  
pieniędzy i wymaga bardzo dokładnej analizy, a także w wielu przypadkach pracy „na zakładkę”, 
by sprawdzić czy nowy system się sprawdza. Ponadto trzeba zmagać się z takimi wyzwaniami jak  
migracja danych czy szczegółowe odwzorowanie procesów w spółce. 

Tymczasem systemy BPM pozwalają na start od zera. Możliwe jest stworzenie lub przeniesienie 

Należy unikać wynajdywania kolejnych szcze-
gółów w procesach i wymyślania na  
zapas funkcjonalności, które faktycznie  
mogą nie zostać w ogóle wykorzystane. 
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jednego tylko procesu, który nie będzie wpływał na inne. W przypadku ERP nie jest to wykonalne, 
gdyż wszystkie procesy na siebie zachodzą. Tam nie da się oddzielić np. faktury kosztowej od  
sprzedażowej. Tymczasem w systemie klasy BPM możliwe jest realizowanie poszczególnych  
obiegów krok po kroku, z uwzględnieniem ew. poprawek, których konieczność wprowadzenia 
pojawi się w trakcie. To robi ogromną różnicę i sprawia, że wdrożenie przebiega dużo łatwiej  
i płynniej.  

 

- Wspomniał Pan o tym, że już na samym początku wyszli Państwo z założenia, że procesy 
realizowane w systemie będą podlegać mody�kacjom. Jak wygląda sytuacja po 2 latach  
korzystania z systemu? 

Przede wszystkim mamy dużo więcej procesów, ponieważ jak już wspomniałem użytkownicy 
systemu proszą nas o realizację kolejnych obiegów, które ułatwiłyby im pracę. Jest to, można 
powiedzieć, „zaraźliwe”, gdyż poszczególne działy w �rmie widzą, z jakich procesów korzystają 
inne, i same chcą ich używać lub mieć własne, dostosowane 
do ich potrzeb. 

Jeżeli chodzi o te, które zostały przygotowane wspólnie  
z WEBCON podczas wdrożenia systemu – są one dużo  
bardziej szczegółowe i pozwalają na dużo więcej niż na  
początku. Znacznie rozbudowaliśmy je pod kątem analityki. 
Mamy jeszcze lepszą kontrolę nad tym co się dzieje, a dzięki  
wykorzystaniu KPI [Kluczowych Wskaźników Efektywności] mamy ogląd na to co trwa najdłużej  
i gdzie tworzą się wąskie gardła, które należy poprawić.  

 

- Nasi klienci często wykorzystują system w sposób bardzo nieszablonowy, odpowiednio do 
specy�ki swojej branży i charakteru działalności. Czy u Państwa zostały zrealizowane jakieś 
nietypowe obiegi? 

Mamy sporo pomniejszych obiegów dopasowanych do naszych potrzeb, które znacznie ułatwia-
ją pracownikom życie. 

Jednym z ciekawszych jest Karta Salonu. W każdym punkcie sprzedaży wypełniane są ankiety  
dotyczące wyposażenia i stanu salonu. Jeśli zachodzi taka potrzeba (np. wymiany żarówek),  
w systemie automatycznie generowanie jest zlecenie, które raz w tygodniu jest agregowane  
z różnych oddziałów w jedno miejsce. Wówczas osoba merytoryczna je akceptuje, a system auto-
matycznie wysyła do �rmy zewnętrznej, odpowiednio do regionu, z którego wygenerowano 
zgłoszenie. Czynności tj. wymiana żarówek mogą wydawać się trywialne, jednakże trzeba mieć 
na uwadze, że wszelkie prace konserwacyjne wymagają specjalistycznej obsługi. Szczególnie  
w kontekście przepisów BHP. Dodawszy do tego ilość punktów sprzedaży które obsługujemy, 
wsparcie ze strony systemu informatycznego znacznie ułatwia pracę i skraca czas potrzebny na 
wykonanie wspomnianych zleceń.  

 Priorytetem był wybór jak najbardziej  
stabilnej, skalowalnej i elastycznej platformy 
do automatyzacji procesów.  
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- Ile osób w Państwa �rmie korzysta obecnie z systemu i jak wpływa on na ich pracę? 

Mamy dwie grupy pracowników. Pierwszą z nich są te osoby, które mogą przeglądać dokumenty  
i procesy, które ich dotyczą, np. w zakresie delegacji. Trudno mi podać ich dokładną liczbę, ale 
jest ich około czterystu. 

Drugą grupę stanowią osoby decyzyjne, które mają możliwość tworzenia i mody�kowania  
dokumentów, akceptacji kosztów i wydawania zleceń. Są to np. kierownicy oddziałów czy  
pracownicy centrali. Jest ich ponad stu. 

Przy takiej ilości osób funkcjonujących w ramach jednej organizacji, odpowiedni system IT  
pozwala na lepszą organizację pracy, a także na skrócenie i ułatwienie codziennych czynności.  
Ponadto bardzo cenna jest możliwość kontroli prowadzonych działań, a także oszczędność czasu  
i pieniędzy, związana np. z �zycznym przekazywaniem (wysyłaniem) dokumentów. Na pewnym 
etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa pytaniem nie jest „Czy inwestujemy w system IT?” tylko: 
„W jaki system chcemy zainwestować i co chcemy osiągnąć?”. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Ja również. 

 

 

O �rmie Ramsat: 

Ramsat S.A. to największy, autoryzowany przedstawiciel sieci Orange. Spółka funkcjonuje od 1997 
roku i posiada ponad 180 salonów sprzedaży na terenie całej Polski. W ofercie �rmy znajdują się 
usługi sieci Orange, produkty TP S.A., a także akcesoria do telefonów komórkowych.  

Systematyczny rozwój Ramsat S.A. został wyróżniony w rankingu najszybciej rozwijających się  
polskich �rm Gazele Biznesu 2011. Tytuł ten przyznawany jest za wskaźniki dynamiki szybkości, 
stabilności rozwoju �rmy, badane na przestrzeni 3 lat poprzedzających wyróżnienie.  

 


