
Cyfrowa transformacja 
w RAG Austria AG
technologia low-code sposobem na efektywną digitalizację 
procesów u lidera branży energetycznej w Austrii. 

RAG Austria AG (RAG) jest największym przedsiębiorstwem 
zajmującym się produkcją, magazynowaniem oraz transpor-
tem energii w Austrii oraz jednym z wiodących operatorów 
magazynów technicznych w Europie. Podstawowy obszar 
działalności przedsiębiorstwa stanowi magazynowanie, 
przetwarzanie oraz adekwatne do zapotrzebowania kondy-
cjonowanie energii. Znaczna część złóż gazu ziemnego firmy 
znajduje się w magazynach o pojemności ponad 6,2 miliar-
dów metrów sześciennych, dzięki czemu może być wydajnie 
dostarczana klientom w dowolnym momencie. W ten spo-
sób RAG realizuje założenia „zrównoważonego wydobywa-
nia energii“, istotnie wzmacniając bezpieczeństwo dostaw w 
Austrii i Europie Środkowej.

RAG silnie angażuje się również w obszar energii odnawial-
nej: przedsiębiorstwo opracowuje innowacyjne i przyszło-
ściowe technologie energetyczne związane z zielonym ga-
zem i wodorem. Wysiłki firmy niepodważalnie przybliżają 
Austrię do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie ochro-
ny klimatu oraz zrównoważonego zaopatrzenia w surowce 
i energię. Celem firmy jest długofalowe zagwarantowanie 
klientom bezpiecznego, wydajnego, przyjaznego dla środo-
wiska oraz przestępnego finansowo dostępu do energii oraz 
usług magazynowania gazu.
 

Branża: 
Wytwarzanie, przechowywanie i 
transport energii

Strona internetowa: 
rag-austria.at

Region działania:
Europa

O firmie RAG Austria AG:
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Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą energetyka przyszłości, 
RAG potrzebował platformy do budowania aplikacji automatyzujących 
procesy biznesowe, która pozwoli im elastycznie dostarczać rozwiązania 
oraz szybko zarządzać zmianami wymagań. 

Firma poświęciła kilka miesięcy na porównanie różnych dostępnych na 
rynku rozwiązań. Ostatecznie, RAG wybrał platformę WEBCON BPS z 
uwagi na szeroki wachlarz funkcjonalności, dojrzałość platformy, a jed-
nocześnie intuicyjność obsługi, która miała zagwarantować możliwość 
szybkiego nauczenia się  efektywnego korzystania z narzędzia. Platfor-
ma od WEBCON spełniła także wszystkie wymagania RAG w kontekście 
korporacyjnego standardu w zakresie bezpieczeństwa, stabilności oraz 
wydajności. 

Platforma jest przy tym na tyle intuicyjna, że za tworzenie aplikacji od-
powiedzialny jest dwuosobowy zespół „in-house”, co pozwoliło RAG 
wyeliminować potrzebę korzystania z kosztownych usług zewnętrz-
nych konsultantów i programistów. Pomimo zaangażowania jedynie we-
wnętrznego zespołu IT, w ciągu zaledwie dwóch lat powstało kilkanaście 
aplikacji automatyzujących procesy biznesowe, wraz z obsługą wielu 
specyficznych dla nich wyjątków, w ramach całej grupy oraz spółek hol-
dingowych.

RAG wybrał platformę WEBCON BPS z uwagi na szeroki wachlarz 
funkcjonalności, dojrzałość platformy, a jednocześnie intuicyjność 
obsługi, która miała zagwarantować możliwość szybkiego naucze-
nia się korzystania z narzędzia. 
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Uproszczenie złożonych 
procesów
Przykładem obszaru, jaki w RAG wspierany jest przez aplikacje zbudo-
wane w WEBCON BPS, jest controlling i akceptacja kosztów. Mimo, że 
na rynku dostępnych jest wiele gotowych rozwiązań dedykowanych tym 
obszarom, to żadne z nich nie było w stanie poradzić sobie z ponad 180 
wyjątkami, jakie RAG musiał zaadresować w ramach procesu akceptacji 
kosztów. 

W WEBCON BPS nie stanowiło to problemu – zbudowana za pomocą 
platformy aplikacja dokładnie odpowiada na specyficzne potrzeby firmy 
w tym zakresie, a dzięki prostemu interfejsowi, użytkownicy z łatwością 
przechodzą przez cały proces. Efekt? Łatwość utrzymania rozwiązania, 
zadowoleni użytkownicy i wyeliminowanie tzw. błędów ludzkich, dzięki 
digitalizacji.

Powyższy przykład dobrze obrazuje częstą sytuację, gdy na pierwszy 
rzut oka prosty proces okazuje się niezwykle skomplikowany i wyma-
ga stałego wprowadzania zmian i adaptacji - również po uruchomieniu. 
Dlatego tak istotny jest wybór platformy, która umożliwia łatwe i szybkie 
wprowadzanie zmian w stworzonych aplikacjach.

TRANSFORMACJA CYFROWA W FIRMIE RAG AUSTRIA AG
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Elastyczność kluczem 
do sukcesu
RAG oferuje swoim pracownikom liczne programy szkoleniowe. Aby efek-
tywnie zarządzić procesem ich obsługi, firma zadecydowała o stworze-
niu dedykowanej aplikacji. Dzięki elastyczności platformy od WEBCON, z 
łatwością udało się dopasować ją do wszystkich wymagań biznesowych 
tak, aby proces przebiegał zgodnie z właściwymi procedurami. Aplikacja 
obejmuje takie etapy procesu, jak:

 ▪ Przygotowanie katalogu szkoleń i kursów
 ▪ Obsłużenie procesu rejestracji
 ▪ Zdefiniowanie materiału szkoleniowego
 ▪ Losowa prezentacja pytań i odpowiedzi w ramach programu
 ▪ Śledzenie postępów w szkoleniu i prezentacja wskaźników KPI
 ▪ Wystawianie zaświadczeń i/lub certyfikatów po ukończeniu kursu

TRANSFORMACJA CYFROWA W FIRMIE RAG AUSTRIA AG

Pracownicy biorący udział w szkoleniach chętnie korzystają ze 
stworzonej przez nas aplikacji. Co równie ważne, w miarę rozwoju 
wewnętrznej oferty szkoleń i kursów, aplikację możemy w łatwy 
sposób rozwijać, aby ewoluowała wraz z naszymi potrzebami.

Balint Hegedüs
Analityk IT, RAG Austria AG
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InstantChange™ 
i procesy długofalowe
Wiele osób uważa, że procesy biznesowe to raczej coś krótkofalowego, 
trwającego od kilku dni do - w porywach - kilku tygodni. Taki obraz sytu-
acji posiadają często osoby zaangażowane jedynie w pewien etap proce-
su, jednak z perspektywy organizacji jest on często dużo bardziej skom-
plikowany, obejmuje wiele osób z różnych działów firmy i trwa o wiele 
dłużej, niż może się to wydawać pojedynczym członkom procesu. Wiele 
istotnych z punktu widzenia organizacji procesów może trwać przez 
kilka miesięcy, lat lub nawet dekad. Obsługa tego typu długofalowych 
procesów biznesowych niesie ze sobą liczne wyzwania, którym wiele 
platform do automatyzacji procesów nie jest w stanie sprostać. Główny 
problem polega często na tym, że wiele systemów nie pozwala na wpro-
wadzenie zmiany w procesie poprzez dodanie lub usunięcie kroków czy 
dostosowanie części logiki biznesowej po tym, gdy aplikacja została już 
uruchomiona. Platforma WEBCON BPS została zaprojektowana z myślą, 
by wspierać szybkie wdrażanie zmian w procesach i umożliwianie ich 
wprowadzania niezależnie od tego, czy dany proces jest już uruchomio-
ny produkcyjnie, czy nie. Umożliwia to unikalna technologia WEBCON, o 
nazwie InstantChange™.

TRANSFORMACJA CYFROWA W FIRMIE RAG AUSTRIA AG
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To właśnie z uwagi na elastyczność platformy, RAG bez wahania automa-
tyzuje za jej pomocą również te procesy, które często ulegają rozbudowie 
– a więc podlegają częstym zmianom. Przykładem jest aplikacja do ob-
sługi procesu okresowego wyznaczania celów, w ramach którego każdy 
pracownik na początku roku kalendarzowego proszony jest o ustalenie 
- w porozumieniu ze swoim przełożonym - swoich celów rocznych. 

Jednocześnie, w ramach procesu oceniana jest również realizacja celów 
z poprzedniego roku oraz ocena pracownicza – zarówno pracownika 
przez managera, jak i odwrotnie. Aplikacja ułatwia działowi kadr szybkie 
zbieranie danych, a tym samym efektywną ocenę zarówno pracowników, 
jak i kadry managerskiej, dba o zgodność z GDPR, jak również może być 
stale optymalizowana, zgodnie z feedbackiem użytkowników.
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Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
W pracy związanej z produkcją i transportem gazu bezpieczeństwo ma 
priorytetowe znaczenie. Praca na poszczególnych urządzeniach i maszy-
nach wymaga odpowiednich pozwoleń oraz przestrzegania rygorystycz-
nych procedur, które muszą być dobrze udokumentowane. Za przykład 
może posłużyć konieczność naprawy lub konserwacji maszyny – w tej 
sytuacji wymagane jest odcięcie zasilania oraz zatrzymanie lub przekie-
rowanie przepływu gazu. Postępowanie w danej sytuacji regulują we-
wnętrzne procedury oraz przepisy BHP, a każda tego typu reorganizacja 
wiąże się ze znaczącymi kosztami dla firmy. Takich przykładów jest wie-
le. Aby zadbać o bezpieczeństwo pracowników oraz  poprawną i efek-
tywną realizację tych krytycznych z perspektywy firmy procesów, RAG 
zdecydował aby wesprzeć je za pomocą dedykowanych aplikacji zbudo-
wanych w WEBCON BPS.

Dzięki temu, firma zyskuje pewność, że procesy będą przebiegały spraw-
nie, bezbłędnie i zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Co równie waż-
ne, dzięki technologii InstantChange™, procesy te mogą być łatwo rekon-
figurowane, zgodnie z najlepszymi praktykami czy nowymi regulacjami, 
a więc bez konserwowania starego sposobu działania. Jednocześnie, 
wszystkie procesy są transparentne i audytowalne, co jest szczególnie 
istotne w tej branży. 

TRANSFORMACJA CYFROWA W FIRMIE RAG AUSTRIA AG

Dzięki unikalnej technologii WEBCON, wprowadzanie zmian 
w procesach, związanych z feedbackiem pracowników, najlepszymi 
praktykami czy nowymi regulacjami, jest szybkie i bezproblemowe.
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Process excellence 
- bez wysiłku 
Dzięki WEBCON BPS, RAG zrealizował digitalizację procesów w ramach 
dużej, złożonej organizacji działającej w wysoce wymagającym sektorze. 
Dwuosobowy wewnętrzny zespół IT, wyposażony w platformę low-co-
de, ściśle współpracuje z działami biznesowymi by zmieniać pomysły w 
funkcjonalne prototypy aplikacji, testować je, a następnie przeobrażać w 
pełnoprawne aplikacje biznesowe klasy korporacyjnej. 

Platforma od WEBCON okazała się dokładnie tym partnerem, którego 
potrzebował RAG, aby być prawdziwie innowacyjną organizacją i z suk-
cesem realizować swoją strategię rozwoju, jaką jest spełnia wymagań ju-
tra w zakresie dostarczania, magazynowania i dystrybucji energii.

TRANSFORMACJA CYFROWA W FIRMIE RAG AUSTRIA AG

Mamy to szczęście, że nasz dział IT tworzą zaangażowani, wieloletni pra-
cownicy firmy, posiadający naprawdę dobre relacje z biznesem. Dzięki 
temu, osoby blisko problemów biznesowych nie boją się przyjść i powie-
dzieć, co ich uwiera i poprosić o pomoc.  My sami również staramy się 
identyfikować tzw. wąskie gardła i proaktywnie proponować rozwiąza-
nia, które pomogą organizacji działać efektywniej i realnie wpływać na 
jej rozwój. To nie byłoby możliwe bez właściwych narzędzi i platforma 
WEBCON BPS jest właśnie tym rozwiązaniem, które pomaga nam tę rolę 
wypełniać. 

Christoph Candido
Analityk IT, RAG Austria AG



webcon.com ul. Babinskiego 69
30-393 Krakow

WEBCON BPS to kompleksowe rozwiązanie klasy 
low-code do elektronicznego obiegu dokumen-
tów oraz digitalizacji, automatyzacji i zarządzania 
procesami biznesowymi.

WEBCON BPS pomaga firmom pracować wydaj-
niej, podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz 
generować oszczędności wynikające z lepszego 
zarządzania procesami. Dzięki aplikacjom bizne-
sowym zbudowanym na platformie, organizacje 
mogą stale optymalizować swoje procesy, auto-

matyzować powtarzalne zadania oraz pozbyć się papieru – skutecznie wykorzystując technologie IT 
do wspierania istniejących i wdrażania nowych modeli biznesowych. Dzięki automatyzacji i digitalizacji 
procesów, firmy wprowadzają nową jakość w codziennej działalności operacyjnej oraz zarządzaniu 
swoim biznesem.

Klienci WEBCON szacują, że dzięki WEBCON BPS są w stanie, za pomocą jednej platformy, zaadresować 
ponad 90% potrzeb i scenariuszy biznesowych - od prostych, o charakterze wspierającym działalność 
operacyjną, po złożone, o znaczeniu krytycznym dla ciągłości ich biznesu. 

WEBCON BPS wybrało już ponad 650 firm i korporacji na całym świecie.

O WEBCON BPS

Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie 
w pełnym wykorzystaniu potencjału

transformacji cyfrowej!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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