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Siemens Finance jest częścią międzynarodowego koncernu Siemens, który 

zatrudnia ponad 300 000 osób na całym świecie.

Siemens Finance oferuje międzynarodowe rozwiązania finansowe w obszarze 

B2B. Są partnerem biznesowym zarówno dla branż Siemensa, jak i dostawców 

zewnętrznych. Łącząc specjalistyczną wiedzę finansową i techniczną, 

umożliwiają finansowanie inwestycji w nowe technologie w przemyśle, 

energetyce i transporcie publicznym. Dzięki unikalnym rozwiązaniom 

finansowym, dostępnym również w formie cyfrowej, dostarczają innowacyjne 

i konkurencyjne rozwiązania dla klientów oraz partnerów.

Branża: Finanse

Strona internetowa: https://new.siemens.com/ 

Kraj wdrożenia: Polska

Sytuacja biznesowa: 
Rynek usług finansowych jest jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów gospodarki. Nowe, 

innowacyjne produkty potrafią zdestabilizować rynek i zmienić układ sił, wymuszając na tradycyjnych 

graczach reorganizację strategii rozwoju biznesu. 

Siemens Finance potrzebował rozwiązania informatycznego pozwalającego efektywnie zarządzać 

procesami biznesowymi oraz tworzyć szyte na miarę aplikacje, dzięki którym będą mogli szybko 

wprowadzać nowe produkty finansowe na rynek i w ten sposób umacniać przewagę konkurencyjną.

https://new.siemens.com/ 


Wykorzystywany w Siemens Finance od lat system LEO CMS (Contract Management System) 
pozostaje podstawowym i strategicznym rozwiązaniem ewidencjonującym działalność firmy 
– tzw. system of record. W obliczu dynamicznych zmian na rynku finansowym stało się jednak 
jasne, że konieczne jest równoległe zapewnienie pracownikom nowoczesnego narzędzia 
wspierającego procesy biznesowe:

Potrzeby te zrealizowano za pomocą platformy do digitalizowania procesów klasy low-code 
– WEBCON BPS. Pozwoliła ona na szybką budowę szytych na miarę aplikacji, pomagających 
efektywnie zarządzać procesami biznesowymi, które wymagały zautomatyzowania. 

Dlaczego WEBCON BPS?

Siemens Finance na co dzień mierzy się z wyzwaniem kreowania innowacyjnych usług finansowych 
i ciągłego usprawniania jakości obsługi klienta. Klienci firmy oczekują dziś rozwiązań, które 
są dopasowane do ich wymagań, a jednocześnie proste, szybkie i dostępne na wyciągnięcie ręki. 

o łatwym w użyciu interfejsie użytkownika, przystosowanym do wykonywanego zadania 
i dostępnym w przeglądarce internetowej

pozostającego w pełnej integracji z CMS oraz zewnętrznymi usługami, typu web service
 
umożliwiającego szybką budowę prototypów aplikacji i równie szybkie wprowadzanie ich  
do produkcyjnego użycia

oferującego stabilność, bezpieczeństwo i wydajność, które pozwolą na realizację projektów  
o charakterze strategicznym

dającego możliwość sprawnej rozbudowy i szybkiego wprowadzania wymaganych przez   
biznes zmian

Wdrożenie platformy 2013 rok

Ponad 100 zautomatyzowanych procesów biznesowych

Przyspieszenie procesów wewnętrznych o 87%

Przyspieszenie krytycznych biznesowo procesów o 68%

ROI po 3 latach 113%

Szacunkowo, zaoszczędzono ponad 1 milion dolarów 
dzięki tworzeniu wszystkich aplikacji na jednej platformie, 
zamiast zakupu, implementacji i utrzymania innych rozwiązań 
pudełkowych dostępnych na rynku



Najważniejsze korzyści z wdrożenia WEBCON BPS:

Możliwość szybkiego wprowadzania nowych produktów finansowych na rynek

Sprawniejsza obsługa klienta, dzięki zautomatyzowaniu procesów przy użyciu aplikacji 
biznesowych, np. podejmowania decyzji kredytowych, w tym wyznaczania scoringu 
kredytowego

Gwarancja bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz realizacji procedur zgodnie 
z obowiązującymi wymogami (wewnętrznymi oraz legislacyjnymi)

Możliwość błyskawicznego wprowadzania zmian w przebiegu procesów, np. z uwagi 
na zmiany w strategii lub nowe przepisy - bez zakłócania pracy organizacji

Każda aplikacja stworzona w WEBCON BPS wygląda i zachowuje się podobnie - nie 
potrzeba więc dodatkowych szkoleń dla pracowników, którzy po poznaniu jednej 
aplikacji, z łatwością obsługują kolejne

Wewnętrzny zespół programistów może budować szyte na miarę aplikacje dla biznesu 
za pomocą jednej platformy, ograniczając tym samym koszty działu IT

Szybkość uruchamiania i dostarczania nowych projektów informatycznych pozwala 
skutecznie wspierać inicjatywy biznesu już na etapie prototypowania

“Wybraliśmy platformę WEBCON BPS, ponieważ dzięki niej:

Jesteśmy w stanie zaadresować każdą potrzebę biznesową, tworząc 
rozwiązania wewnętrznym zespołem IT a każdy projekt rozpoczynać natychmiast, 
gdy tylko pojawią się jego wymagania - bez potrzeby szukania nowych, 
dedykowanych rozwiązań software’owych dostępnych na rynku

Możemy elastycznie dostosowywać rozwiązania, gdy wymagania biznesowe ulegną 
zmianie - niezależnie od dostawcy i roadmapy rozwoju jego produktu

Mamy gwarancję, że każde nowe rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez biznes 
i nie będziemy musieli poświęcać czasu na dodatkowe szkolenia dla pracowników 
z obsługi nowej aplikacji

Niezależnie od tego, czy na stworzenie rozwiązania poświęcimy tydzień czy pięć 
miesięcy – wiemy, że będzie cechować się właściwym poziomem bezpieczeństwa 
i wydajności oraz będziemy nim mogli z łatwością zarządzać wewnętrznym 
zespołem IT

Tomasz Kszczot, 

Dyrektor IT w Siemens Finance



Wzrost produktywności i przyspieszenie procesów biznesowych dzięki digitalizacji

Przed wdrożeniem platformy wiele procesów w organizacji było realizowane manualnie, w oparciu o dokumenty papierowe, arkusze 

kalkulacyjne i korespondencję mailową. Miało to bezpośredni wpływ na czas realizowania procesów, produktywność pracowników 

i doświadczenie klienta.

Dzięki dedykowanym aplikacjom zdigitalizowano i ustandaryzowano procesy, znacząco zwiększając ich efektywność. 

Zautomatyzowanie procesów wewnętrznych, takich jak obsługa wniosków urlopowych czy obieg korespondencji, przyspieszyło 

średni czas ich realizacji o aż 87%. Pracownicy uwolnieni od wykonywania powtarzalnych czynności mogli zająć się ambitniejszymi 

zadaniami, przynoszącymi większą wartość biznesową dla organizacji.

O 67% przyspieszono także kompleksowe, krytyczne biznesowo procesy zewnętrzne. Zautomatyzowanie takich procesów jak 

scoring kredytowy czy wydłużony termin płatności wpłynęło korzystnie na satysfakcję z obsługi klienta oraz pozwoliło obsługiwać 

znacznie większą ilość zapytań. Jednocześnie otworzyło to drogę do wprowadzenia do oferty nowych produktów finansowych, 

które wymagały szybkiego wydawania decyzji. Aplikacje pomagają również w eliminowaniu błędów ludzkich, poprawiając jakość 

realizowanych procesów.



Lepsza kontrola nad procesami i obiegiem informacji w firmie

Digitalizacja procesów sprawiła, że stały się one bardziej transparentne i łatwo audytowalne. Ponieważ zostały zautomatyzowane za 

pomocą jednej platformy, możliwy stał się łatwy ogląd wszystkich procesów w firmie, monitorowanie ich efektywności oraz dostęp 

do precyzyjnej ścieżki audytu. 

Procesy stały się bardziej przejrzyste, dzięki czemu zawsze wiadomo kto odpowiada za poszczególne elementy i zadania w ramach 

danego procesu, a to ułatwia zarządzanie projektami, dotrzymywanie terminów i zgodność z obowiązującymi procedurami. 

Odejście od przechowywania informacji na mailach i kartkach papieru, na rzecz systemu informatycznego, znacznie ułatwiło 

pracownikom dostęp do potrzebnych dokumentów, zwiększyło bezpieczeństwo danych oraz usprawniło obieg informacji w firmie. 



Elastyczność w tworzeniu aplikacji siłą napędową dla innowacyjnych rozwiązań

Realizacja projektu informatycznego, adresującego nowe potrzeby biznesowe, zwykle oznacza 

konieczność poświęcenia czasu na znalezienie adekwatnego rozwiązania i wiarygodnego 

dostawcy, dogłębną ewaluację, przeprowadzenie procesu zakupowego, negocjacje umów, 

wdrożenie, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników. Nowe rozwiązanie 

oznacza również nowe koszty i ryzyko związane z jego utrzymaniem i opieką serwisową. 

Dzięki WEBCON BPS, nowe aplikacje w Siemens Finance są tworzone na istniejącej i dobrze znanej 

działowi IT i użytkownikom platformie. Projekty uruchamiane są szybko, z pominięciem fazy 

zakupów. Szyte na miarę aplikacje departament IT dostarcza bez kodowania – w ramach 

posiadanych kompetencji, istniejącej infrastruktury i współpracy z dobrze znanym, zaufanym 

dostawcą. Ponieważ wszystkie aplikacje dostępne są w jednym miejscu, wyglądają i zachowują 

się tak samo, pracownicy błyskawicznie zaczynają z nich korzystać, bez potrzeby przeprowadzania 

dodatkowych szkoleń i szybko czerpią korzyści z digitalizacji. Technologia InstantChange™ pozwala 

szybko adaptować działające produkcyjnie rozwiązania do ewoluujących potrzeb biznesowych.

Osiągnięta przez Siemens Finance możliwość tworzenia różnorodnych rozwiązań na jednej 

platformie pozwala standaryzować procesy, ułatwia zarządzanie nimi, oszczędza czas i znacząco 

obniża koszty digitalizacji. Elastyczność w tworzeniu rozwiązań pozwala działowi IT skutecznie 

wspierać biznes i współpracować z nim w sposób iteracyjny. Użytkownicy biznesowi, 

zachęceni szybkim czasem dostarczania aplikacji, chętniej zgłaszają nowe pomysły 

na optymalizowanie swoich działań, co wspiera innowacyjność całej organizacji.  

“Przygodę z WEBCON BPS zaczynaliśmy 10 lat temu od zautomatyzowania obiegu 
korespondencji. Już na etapie wybierania dostawcy systemu zobaczyliśmy, jak duże 
są możliwości platformy, w odróżnieniu od gotowych rozwiązań, dedykowanych 
automatyzacji tylko jednego procesu. 

Dzięki elastyczności, jaką daje WEBCON BPS, mogliśmy zacząć tworzyć rozwiązania, 
które pozwoliły nam technologicznie wejść do obszarów zarezerwowanych dla 
startupów czy fintechów i jako jedyna duża firma leasingowa w Polsce z sukcesem 
dotrzymywaliśmy im kroku. Możliwość eksplorowania nowych obszarów stała się 
bez wątpienia motorem napędzającym innowacje w naszej organizacji.

Tomasz Kszczot, 

Dyrektor IT w Siemens Finance



“

“

Kilka miesięcy temu, wprowadzony został nowy wymóg prawny dla firm leasingowych: przed 
opłaceniem każdej faktury konieczne stało się zweryfikowanie, czy dostawca znajduje się na tzw. 
białej liście. Fakt sprawdzenia dostawcy musiał być każdorazowo odnotowywany w systemie. 
Deadline na implementację nowej procedury był bardzo krótki. W takich sytuacjach, wsparcie 
elastycznych narzędzi informatycznych jest kluczowe, by zaktualizować sposób realizowania 
procesu w założonym czasie, jednocześnie bez zaburzania pracy organizacji. 
WEBCON BPS daje nam pewność, że zmiany w procesach możemy wprowadzać błyskawicznie 
i tym samym elastycznie odpowiadać na zmieniające się realia biznesowe. W czasach, gdy pewna 
jest tylko zmiana, zdolność do efektywnego zarządzania procesami, zarówno wspierającymi, jak 
i krytycznymi z punktu widzenia biznesu, powinna stanowić priorytet dla każdej firmy. 

– Tomasz Kszczot, Dyrektor IT w Siemens Finance

Platforma low-code jest niezbędna, by móc osiągnąć stadium adaptable organization. 
Dzięki rozwiązaniom typu WEBCON BPS, zmiany w procesach biznesowych możemy
 wprowadzać w zasadzie natychmiast - bez czekania, konserwowania starego sposobu 
funkcjonowania i zakładania kagańca na rozwój biznesu. Obserwujemy, że nasi klienci muszą 
te zmiany wprowadzać z przeróżnych powodów: nowych wymogów legislacyjnych, 
reorganizacji wewnętrznych procedur czy transformacji strategii biznesowej pod wpływem 
oczekiwań rynku. Dzięki temu, że wszystkie aplikacje są stworzone na tej samej platformie, 
posiadają jednolity interfejs, więc każda osoba w firmie doskonale wie, jak z nich korzystać. 
Tym samym, nawet po wprowadzeniu zmian w procesie, pracownicy z dnia na dzień są 
w stanie kontynuować pracę w sposób niezakłócony, nie tracąc na efektywności.

– Łukasz Wróbel, Wiceprezes i CBDO w WEBCON

Platforma low-code kluczem do realizacji idei adaptable organization

IDEA ADAPTABLE ORGANIZATION

Według raportu Deloitte, firmy określane mianem 

adaptable organizations to takie, które rozumieją, 

że istniejąc w skoncentrowanym na kliencie, 

nowoczesnym ekosystemie biznesowym, potrzeba 

zmian jest nieunikniona. Przyjęcie zwinnego modelu 

zarządzania i gotowość do szybkiego reagowania 

na zmieniające się warunki rynkowe powinny stać 

się częścią DNA firmy. Organizacje muszą więc nauczyć 

się efektywnego zarządzania zmianą, przygotowując 

na to zarówno swoich pracowników, jak i infrastrukturę 

IT, która wesprze ich w zaadaptowaniu się do nowej 

codzienności.



WEBCON BPS to platforma klasy low-code do zarządzania procesami biznesowymi. System jest idealnym rozwiązaniem 

zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów 

i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez 

kodowania – dla Microsoft SharePoint, Office 365 i Azure. 

Pozwala również na elastyczne dostosowywanie aplikacji do zmieniających się potrzeb biznesu. Tworzenie szytych 

na miarę rozwiązań usprawniających procesy – od wspierających po krytyczne – z WEBCON BPS odbywa się 

w sposób zwinny i iteracyjny. W dobie cyfrowej transformacji zdecydowanie ułatwia to organizacjom zdobycie 

przewagi konkurencyjnej i utrzymanie pozycji lidera na rynku. 

Unikalna technologia InstantChange™ zastosowana w WEBCON BPS umożliwia działom IT dostarczanie rozwiązań

 dla biznesu zgodnie z metodyką DevOps. Pozwala to na znaczące skrócenie czasu budowania i modyfikacji aplikacji, 

uniknięcie długu technologicznego i zmniejszenie ryzyka projektowego do minimum.

WEBCON pomógł już ponad 350 firmom na całym świecie digitalizować procesy biznesowe. Są wśród nich m.in. 

Mercedes Benz, Tauron, Mitsubishi Electric, Link4, 4F, PKP S.A czy Domino’s Pizza.

Dołącz do nich i rozpocznij cyfrową transformację Twojej firmy! 

Skontaktuj się z nami
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webcon.com
office@webcon.pl
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30-393 Kraków
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