
BIZNES & IT 

SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO



2



DZIAŁ IT
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Minimalizacja współdziałających systemów
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Systemy infrastrukturalne:

 Proste w utrzymaniu, zapewniające redundancję

 Mają być pomocne lub niewidoczne dla użytkownika

Standaryzacja zasad wdrożenia, nazewnictwa, dokumentacji

Częste wdrożenia (szybkie, skuteczne)

Infrastruktura, wdrożenia
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Standaryzacja interfejsu użytkownika
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Pracownicy IT
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Nastawienie ważniejsze od umiejętności

IT ma sprawić, by użytkownicy byli zadowoleni

IT może czynić wyjątki i oczekiwać wdzięczności

(na początku…)
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Przykładowe wdrożenie „systemu dla Grupy”
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Cotygodniowa konferencja z Grupą

Grupa: 

„Myślimy o takim narzędziu, które by…

…czy mielibyście jakiś pomysł…

…za tydzień wymienimy się…

…i zobaczymy, czy i jak…”

Cotygodniowa konferencja z Grupą

SZPL:

„Żeby pokazać, jak mogłoby to wyglądać…

…zbudowaliśmy prototyp…

…w sumie w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia…”

5 długich dni roboczych

Analiza potrzeb

Wybór narzędzia

Wycena

Zatwierdzenie

Budowanie aplikacji

Testowanie

Uruchomienie



UŻYTKOWNICY BIZNESOWI



Biznes: „Potrzebuję 

narzędzia lub systemu”

Zaangażowani użytkownicy biznesowi
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Biznes: „Mam do wykonania 

następujące zadanie”

IT: „OK, możemy pomóc i 

ułatwić Ci życie”



IT ma harmonogram prac, w który trzeba się wpasować

Nie wszystkie oczekiwania będą od razu realizowane (MVP)

Prostota i standaryzacja ważniejsze od pełni szczęścia (Pareto)

Użytkownik końcowy jest ważniejszy od potrzeb właściciela procesu

Naśladujmy najlepszych w funkcjonalności

 Jednolita grafika, ułożenie przycisków

 Przyciski mówią to, co robią

 Liczymy kliknięcia, usuwamy kroki, kasujemy parametry

 Eliminujemy zbędne informacje

Szkolenie (wychowywanie) biznesu
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…a IT…

Szuka najlepszego sposobu realizacji ZADANIA/POTRZEBY

Doradza w kwestiach funkcjonalności, podpowiada możliwe rozwiązania

Małe poprawki wdraża natychmiast



Zakończenie wdrożenia ważnych narzędzi jest najczęściej ujmowane jako cel roczny przedstawiciela

biznesu

Kryterium sukcesu jest „uruchomienie sprawnego, w pełni funkcjonalnego…. systemu”.

Stopień realizacji celu ma bezpośredni wpływ na wysokość nagrody rocznej

Nie lubimy wymówek

Zarządzanie przez cele
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Krytyczne projekty i udział Zarządu
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W połowie wdrożenia IT zasygnalizowało opóźnienia w projekcie

Dyrektorzy najliczniejszych działów i lokalizacji zostali zaproszeni na warsztat

Każdy przedstawił zadania, które z jego perspektywy są kluczowe dla sukcesu spółki w danym roku

Przeprowadzono głosowanie / priorytetyzację

Wdrożenie SAP zostało uznane za krytycznie istotne dla zdolności prowadzenia biznesu

Efektem było pełne wsparcie wszystkich działów biznesowych

Wdrożenie SAP w SZPL było pierwszym i jedynym przypadkiem roll-out’u, który zakończył się w

ustalonym budżecie i czasie.
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