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Przeciągająca się pandemia, której – jak na razie – końca nie widać, zmieniła
warunki życia całych społeczeństw, w tym także warunki pracy. Wiele osób
pracuje zdalnie, czyli po prostu z domu, co wymaga niezawodnej sieci i równie
niezawodnego oprogramowania. To domena bydgoskiej ﬁrmy Tisoft, która
specjalizuje się w autorskich rozwiązaniach informatycznych wspierających
przedsiębiorstwa; jej sztandarowym produktem jest program WorkManager.
O tym, jak rozwiązania Tisoft mogą pomóc ﬁrmom w nowej rzeczywistości,
rozmawiamy z Wojciechem Jędrzejewskim, prezesem zarządu ﬁrmy.

w samolocie nikt już nie musi się nudzić.
W naszych projektach zastanawiamy się, jakie „komputery” polecić klientowi, aby mógł
wygodnie oglądać dane i operować na interfejsie dobierając urządzenie głównie ze
względu na wielkość jego ekranu. Podsumowując: z technicznego punktu widzenia nie
ma znaczenia, gdzie się ﬁzycznie pracuje.
Wszystkie nasze konﬁguracje rozwiązań
pracują zawsze na optymalnym modelu sie-
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Obecnie trwają prace, w ramach których do-

pracy pomiędzy pracodawcą a pracowni-

obostrzeń większość firm Powróciła

stosowujemy nasze oprogramowanie do no-

kiem. Obecnie obowiązują przepisy Ustawy

do Pracy zdalnej, jak wszystko wskazu-

wych regulacji prawnych, które mają wejść

z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy

je – tym razem na dłużej. jakie rozwią-
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zania firmy tisoft mogą być Pomocne
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Przy takim trybie Pracy?

mieszanie modeli pracy, czyli elektroniczne-

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144,
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go wydawania poleceń i dostępu do doku-

poz. 1204). Jak widać, nie są to nowe regu-

Wojciech Jędrzejewski: Jak widzimy, dzi-

mentów i danych oraz skutecznej kontroli

lacje nadążające za zmieniającą się rzeczywi-

siejsza rzeczywistość wymusza pracę zdalną

wykonywania pracy. Strukturę rozwiązań

stością komunikacji elektronicznej.

na ogromną wręcz społeczną skalę. Można

określa przede wszystkim ewolucja urzą-

Jak wcześniej powiedziałem, nasze roz-

powiedzieć, że wszędzie, gdzie istnieje taka

dzeń, które są używane do wykonywania

wiązania służą do zarządzania procesami

szansa, należy stosować formę pracy zdal-

określonych czynności. Dzisiaj określenie

zachodzącymi w ﬁrmach ze szczególnym

nej. Technologie, które realizują cele związa-

„komputer” trzeba rozumieć zupełnie inaczej

uwzględnieniem pracy ludzi. Podstawowym

ne z pracą ludzi w modelu rozproszonym, są

niż jeszcze 10 lat temu. Teraz to również ze-
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rozwijane w naszej ﬁrmie od ponad 20 lat.
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komunikacja człowiek – system – proces.
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Od 2004 roku doskonalimy system dystrybu-

zdalną pracę lokalnych przedstawicieli han-

tlająca klawiaturę na powierzchni biurka,

cji elektronicznych zleceń (poleceń dla pra-

dlowych przez sieć internet w latach 1996-

a dane np. na ścianie.

cowników oraz związanych z nimi dokumen-

-1997. System transmitował dwukierunko-
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jestrację wykonywanych czynności (zużycie

handlowca. Nasz główny produkt – system

dane. Na drugi plan schodzi samo urządze-

zasobu pracy). Rejestrujemy także zużycia

WorkManager rozrósł się do skali platformy,

nie ﬁzycznie umożliwiające taki kontakt.

i wytworzenia pozycji magazynowych w spo-
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Sterowanie głosowe stało się faktem, urzą-

sób transparentny dla pracowników. Wszyst-

związane z zarządzaniem procesami bizne-

dzenia mobilne z dostępem do sieci zaczęły
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strowanych danych możemy wykonywać
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jazdy samochodem czy pociągiem, a nawet
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urządzenia połączonych w funkcjonalne in-

nującym określone działania zespole. Nie ma

służbowej musi być rejestrowana. Należy

terfejsy, pracujących na jednej wspólnej ba-

bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracują-

stopniowo ograniczać komunikaty słowne

zie w czasie rzeczywistym. System jest ofe-

cymi osobami oraz szefem, a pozostali do-

dążąc do rejestrowanych komunikatów pi-

rowany pod handlową nazwą WorkManager.

mownicy mogą przeszkadzać. Problemem

semnych. Wymogami są standaryzacja pole-

Dzięki takiej konstrukcji ma on bardzo duże

staje się wypieranie obowiązków domowych

ceń i zadań oraz precyzyjne określenie i sto-

możliwości konﬁguracji i rozbudowy rów-

i odwrotnie. Brak dobrej organizacji może

sowanie zasad weryﬁkacji i oceny. Zwłaszcza

nież poprzez ﬁrmy zewnętrzne. Obecnie re-

skutkować koniecznością nadrabiania zale-

ta ocena i zachowanie bezpieczeństwa dzia-

jestracja aktywności pracowników jest na

głości kosztem snu i zdrowia. To z kolei mo-

łania bywają przyczyną obaw i w konse-

tyle zaawansowana, że może sprostać różno-

że osłabiać motywację pracownika i powo-

kwencji rezygnacji z formy pracy zdalnej.

rakim zadaniom, od zarządzania handlowca-

dować spadek jego zaangażowania, w kon-

Jednocześnie powinno się zadbać o wirtual-

mi poprzez technologów i pracowników

sekwencji mający wpływ na relacje z praco-

ne wspólne spotkania ﬁrmowe w celu utrzy-

administracyjnych.

dawcą. Negatywną stroną pracy zdalnej jest

mania identyﬁkacji zespołu.

również izolacja niezgodna z naszymi doa jak to wygląda od drugiej strony,

tychczasowymi przyzwyczajeniami. Brak

czyli Pracowników? jakie korzyści

bezpośredniego kontaktu z innymi pracow-

mogą oni odnieść w związku z zasto-

nikami, w innym miejscu jest monoton-

sowaniem narzędzi do rejestracji

ny – co nie każdy dobrze znosi. Utrzymanie

czasu Pracy?

zasad BHP i innych obowiązków wynikają-
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cych ze stosunku pracy staje się utrudnione.

W. J.: Przed obecną sytuacją panowało

Ogólnie: komunikacja i zachowanie zasad

przekonanie, że praca zdalna jest w jakiś

bezpieczeństwa dla obydwu stron są dużo

sposób gorsza, mniej prestiżowa od pracy

trudniejsze.

w ﬁrmie. Rozwiązania do elektronicznego
zarządzania pracą w ﬁrmie były często po-

co Państwo ProPonują w związku

strzegane jednostronnie jako dodatkowy

z Powyższą analizą?

nadzorca – taki elektroniczny donosiciel. Jed-
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nak nasze dane jednoznacznie wykazują, że

W. J.: Konieczna jest gruntowna moder-

praca zdalna w wielu przypadkach jest bar-

nizacja zarówno Kodeksu Pracy, jak i zasad

dziej efektywna od pracy związanej z dojaz-

świadczenia pracy zdalnej. Przede wszystkim

dem do ﬁrmy. Co więcej, praca zdalna często
jest jedyną formą utrzymania zatrudnienia.
Ta forma wiąże się z określonymi proﬁtami
zarówno dla pracodawcy, jak i samego pracownika. Pierwszy z nich redukuje w ten

Wojciech Jędrzejewski: Technologie, które realizują
cele związane z pracą ludzi w modelu rozproszonym,
są rozwijane w naszej ﬁrmie od ponad 20 lat

sposób koszty związane z przygotowaniem
oraz utrzymaniem stanowiska pracy. Dane
świadczą o tym, że przy nienormowanym

muszą zniknąć wszelkie niedomówienia

czy obecnie istnieją skuteczne

czasie pracy ludzie często pracują dłużej

i uogólnienia. Umowa zawarta w tym trybie

systemowe rozwiązania weryfikujące

i skupiają się bardziej na osiągnięciu wy-

musi podlegać szczególnym rygorom, które

działania zdalnych Pracowników?

znaczonego celu niż na przepracowaniu od-

umożliwią jasne, transparentne wyznacze-
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powiedniej liczby godzin. Wynika to choćby

nie, jak i rozliczenie stron z podjętych obo-

W. J.: Oczywiście jest ich wiele i funkcjo-

z prostego faktu braku dojazdów. Bardzo

wiązków. Działania te muszą być podjęte za-

nują od lat; sama rejestracja nie stanowi

wartościowi z punktu widzenia ﬁrmy ludzie

równo w obszarze prawnym, jak i dotyczą-

żadnego problemu.

nie mogą świadczyć pracy, ponieważ oferta

cym bezpośredniej realizacji komunikacji

W ﬁrmie Tisoft od pewnego czasu skupia-

jest ograniczona do lokalizacji ﬁrmy. Dla

pracownika z ﬁrmą. Muszą istnieć i być sto-

my się na zastosowaniu sztucznej inteligen-

osób niepełnosprawnych, młodych mam czy

sowane pisemne procedury oraz regulaminy

cji w ocenie i wartościowaniu skutecznego re-

mieszkańców z terenów o wysokim bezrobo-

organizujące tryb działania. Pracodawca mu-

alizowania poleceń i zadań przez ludzi pra-

si zadbać o jakość szkoleń certyﬁkujących

cujących w różnych obszarach biznesowych.

ciu to szansa na rozwój i dobrą pracę.
Praca zdalna ma inny charakter niż pra-

pracownika do wykonywania powierzonych

ca w bezpośrednio nadzorowanym, wyko-

zadań. Praktycznie całość korespondencji
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dziękuję za rozmowę.
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