
Ostatnio system ERP Work Manager firmy Tisoft został
wyróżniony Znakiem Jakości w konkursie „Laur Eksperta”.
W konkursie tym co roku wyróżniane i promowane są
produkty, usługi oraz marki, które w opinii Kapituły
Konkursu właściwie odpowiadają na potrzeby klientów,
cechują się nowoczesnością, jakością, oryginalnością 
oraz potencjałem innowacyjnym. O korzyściach z wprowa-
dzenia systemu ERP do firmy poligraficznej rozmawiamy
z Wojciechem Jędrzejewskim, prezesem zarządu firmy Tisoft.

Sko ro obec nie pra cu je mniej lu dzi i trwa re ce Sja, 

to ko mu po trzeb ny jeSt SyS tem do za rzą dza nia i ko go 

w dzi Siej Szych cza Sach Stać na SyS tem erp? ja kie Są ko rzy ści

dla fir my z bran ży po li gra ficz nej?

––––––––––

Woj ciech Ję drze jew ski: Obec nie w wie lu dzia łach go spo dar ki pa -

nu je re ce sja i zmniej szo ny po pyt. Je że li fir ma mu si wal czyć, aby prze -

trwać, jest oczy wi ste, że nie bę dzie się re struk tu ry zo wać, po nie waż to

wy ma ga do dat ko wych na kła dów. Jed nak trze ba mieć świa do mość, 

że dzia ła nie go spo dar ki nie wró ci już ni gdy do sta nu sprzed CO VID -19.

Me cha ni zmy, któ rych dzia ła nie te raz jest wy mu szo ne – cał ko wi cie nie

znik ną. Nie któ re z nich, jak np. pra ca zdal na czy in ten syw niej sze wy -

ko rzy sta nie in ter ne tu ja ko ka na łu ko mu ni ka cji po mię dzy przed się bior -

stwa mi, uspraw nia ją dzia ła nie firm i da ją no we moż li wo ści. 

Je stem pe wien, że z no wych spo so bów świad cze nia pra cy i na -

by tych umie jęt no ści bę dzie się ko rzy stać już za wsze.

Pra ca zdal na lub ko niecz ność re duk cji za ło gi wy mu sza lep szą ja -

kość przy go to wa nia i prze twa rza nia in for ma cji ist nie ją cych w fir mie.

Ko mu ni ka cja po mię dzy ele men ta mi pro ce su mu si spro stać no wym for -

mom zdal ne go, sku tecz ne go prze ka zy wa nia in for ma cji. To uza sad nia

i przy śpie sza wdra ża nie zin te gro wa nych sys te mów za rzą dza nia in for -

ma cją. Ta ką struk tu rę moż na po rów nać do sys te mu ner wo we go, 

któ ry łą czy ca łą or ga ni za cję gro ma dząc i do star cza jąc in for ma cje we

wszyst kie ko niecz ne miej sca. Z jed nej stro ny in for ma cja sta je się do -

stęp na po ko nu jąc ba rie ry po mię dzy ludź mi, dzia ła mi i w koń cu od dzia -

ła mi. Z dru giej sys tem wy mu sza wpro wa dze nie in for ma cji przez po -

szcze gól ne ko mór ki w spo sób zu ni fi ko wa ny i kon tro lo wa ny. Szcze gól nie

w po li gra fii usłu go wej ilość pro du ko wa nej in for ma cji i tem po za cho -

dzą cych pro ce sów są ogrom ne. Moż li wość po mył ki ist nie je na każ dym

eta pie pro ce su i mo że mieć ogrom ne kon se kwen cje fi nan so we oraz

wpływ na spa dek mar ki. Od bior cy opa ko wań do żyw no ści sta wia ją co -

raz wyż sze wy ma ga nia, mię dzy in ny mi wdro że nie re je stra cji tra ce abi -

li ty. Sie ci han dlo we wy mu sza ją au to ma tycz ną ko mu ni ka cję i unor mo -

wa ne zna ko wa nie pro duk tów. De cy du ją ce zna cze nie ma rów nież czas

od po wie dzi na za py ta nia ofer to we klien tów. Bez od po wied nich na rzę -

dzi (do kład ne kal ku la to ry in ter ne to we, re je stra cja wy ko na nia zle ceń

w cza sie rze czy wi stym) i za rzą dza nia da ny mi tra ci się ry nek. Po li gra -

ficz ne pro ce sy pro duk cyj ne bar dzo dy na micz nie się zmie nia ją i są

ogrom nie zróż ni co wa ne. Tzw. de adli ne sta je się co raz trud niej szy do

utrzy ma nia. Pro ces ak cep ta cji pro ofów i zmian w pli kach mu si być nad -

zo ro wa ny w cza sie i wer sji. Sys tem za rzą dza ją cy ty mi pro ce sa mi mu -

si być co raz bar dziej pre cy zyj ny, ela stycz ny i bar dzo ła two kon fi gu ro -
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Wojciech Jędrzejewski: W prak ty ce
po mie sią cu uzy sku je my pierw sze 
po zy tyw ne re zul ta ty dzia ła nia sys te mu
na pod sta wie zgro ma dzo nych da nych



wal ny. Mo im zda niem bez stop nio we go prze no sze nia za rzą dza nia

pro ce sa mi do sys te mów kom pu te ro wych fir my po li gra ficz ne nie ma -

ją moż li wo ści utrzy ma nia się na co raz bar dziej wy ma ga ją cym ryn ku.

co ozna cza zin te gro wa ny SyS tem erp 

i czym Się róż ni od erp i ge ne ra cji?

––––––––––

W. J.: Dzi siaj okre śle nie „sys tem ERP” jest moc no nad uży wa ne. Sys -

tem kla sy ERP to opro gra mo wa nie za wie ra ją ce ogrom ną ilość funk cjo -

nal no ści, któ ra umoż li wia za rzą dza nie z de fi ni cji każ dym za so bem

na każ dym ob sza rze w fir mie. I stąd mnó stwo nie po ro zu mień, któ re po -

wsta ją w trak cie po dej mo wa nia de cy zji o za ku pie ta kie go opro gra mo -

wa nia. Oczy wi ście wi zja zmia ny or ga ni za cji za rzą dza nia ca łej fir my jest

prze ra ża ją ca. Ilość zda rzeń, czyn no ści i do ku men tów, któ re ge ne ru je

śred niej wiel ko ści fir ma, jest rze czy wi ście ogrom na. Mak sy mal na roz -

pię tość kie ro wa nia ze spo łem to śred nio 25 osób, na stęp nie wsta wia -

my ogni wo po śred nie. Im da lej ma oso ba po dej mu ją ca de cy zje do in -

for ma cji nie zbęd nych do jej pod ję cia, tym go rzej. Prę dzej czy póź niej

do cho dzi do dez in for ma cji. I tu z po mo cą przy cho dzi sys tem za rzą dza -

nia in for ma cją. W tym miej scu chciał bym pod kre ślić, że nasz sys tem

moż na wdra żać eta pa mi do bra ny mi do pro ce sów za cho dzą cych w fir -

mie. Po cząt ko wo sys te my ERP by ły skie ro wa ne na za rzą dza nie we -

wnątrz fir my głów nie w mo de lu od dzia ło wym (si lo so wym). Ten mo del

nie spraw dza się dzi siaj, kie dy ma my do dys po zy cji in ter net. Mu si my

pa trzeć na or ga ni za cję ja ko me cha nizm, w któ rym od by wa ją się 

róż ne ope ra cje i trze ba ni mi kie ro wać w uję ciu kom plet ne go pro ce su, 

a nie tyl ko ob sza ru. Stąd po trze ba na tych mia sto we go do stę pu do jed -

no znacz nie wpro wa dzo nych, stan da ry zo wa nych da nych. W sys te mie

Work Ma na ger sto su je my za sa dę: „Raz wpro wa dzo ne – na stęp nie

tyl ko prze twa rza ne”. Wszel kie po mia ry, rów nież pra cy, są wy ko ny wa -

ne w cza sie rze czy wi stym, w miej scu, któ re jest opty mal ne. Do ty czy to

rów nież kal ku la to rów in ter ne to wych i elek tro nicz nych zle ceń pro duk -

cyj nych. Obec nie te stu je my pod sys tem sku tecz ne go zle ca nia i opo mia -

ro wa nia pra cy zdal nej opar ty na sztucz nej in te li gen cji.

ja ki jeSt Sza cun ko wy czaS wpro wa dze nia SyS te mu do fir my

oraz ja kie mu Si być przy go to wa nie za ło gi?

––––––––––

W. J.: Na ostat nim spo tka niu zor ga ni zo wa nym wraz z klu bem 

Le an Ma na ge ment dzia ła ją cym przy Pół noc nej Izbie Go spo dar czej

w Szcze ci nie prze pro wa dzi li śmy pre zen ta cję, w któ rej po ka zu je my, ja -

kie jest pro ste i ile mo że trwać uru cho mie nie sys te mu do pra cy oraz

re je stra cji prze bie gu zle ce nia z moż li wo ścią uzy ska nia ra por tów

https://www.youtu be.com/watch? v=r6l5etKQXhc. Jest to praw dzi -

we stu dium przy pad ku; fir ma, któ ra wy gra ła nasz kon kurs, obec nie

prze pro wa dza wdro że nie sys te mu za rzą dza nia Work Ma na ger. Oczy -

wi ście wszyst ko za le ży od ilo ści pro ce sów, któ re trze ba za im ple men -

to wać i od cza su trwa nia wdro że nia.

Na spo tka niu nasz kon sul tant uzbro ił sys tem dla struk tu ry dzie -

się ciu sta no wisk tak, aby moż na by ło re je stro wać prze bieg ty po we -

go dla fir my pro ce su w cza sie rze czy wi stym. W trak cie uzbra ja nia 

ko rzy stał je dy nie z od po wie dzi oso by zna ją cej fir mę. Na stęp nie ope -

ra tor stwo rzył in dy wi du al ne zle ce nie prze bie ga ją ce przez te sta no -

wi ska. Po za sy mu lo wa niu pra cy uzy skał ra port z prze bie gu wy ko na nia

zle ce nia. Wszyst kie te eta py trwa ły jed ną go dzi nę. Za pra szam do

obej rze nia na gra nia na ży wo. Oczy wi ście to by ła For mu ła 1. 

W prak ty ce po mie sią cu uzy sku je my pierw sze po zy tyw ne re zul -

ta ty dzia ła nia sys te mu na pod sta wie zgro ma dzo nych da nych. De cy -

zja o tem pie i po zio mie wdro że nia głów nie na le ży do fir my, któ ra

chce na sze go na rzę dzia uży wać.

Przy go to wa nie za ło gi za czy na się od zna le zie nia i przed sta wie nia

ko rzy ści, któ re wy ni ka ją z po sia da nia rze tel nej wie dzy o dzia ła niu or -

ga ni za cji. Fir my bar dzo czę sto uży wa ją po pu lar nych ar ku szy kal ku la -

cyj nych po to, aby ra dzić so bie z re je stra cją da nych. Udo stęp nie nie tych

ar ku szy w chmu rze by wa na stęp nym kro kiem, aby do stęp do da nych

stał się współ dzie lo ny. Na stęp nym na tu ral nym eta pem jest za sto so -

wa nie na rzę dzi, któ re po sia da ją du żo więk sze moż li wo ści, np.: wa li da -

cji da nych, udzie la nia do stę pu, lo go wa nia ope ra cji oraz two rze nia

aler tów i ana liz. Sys tem Work Ma na ger umoż li wia ela stycz ne i bar dzo

do kład ne do pa so wa nie do po trzeb fir my. Moż na za cząć od przej ścia

z ar ku sza kal ku la cyj ne go na ba zę da nych i in ter fej sy dzia ła ją ce jak

do tej po ry uży wa ny ar kusz. Dba my o to, aby próg wej ścia dla fir my

przy wdro że niu był bar dzo nie wiel ki, a moż li wo ści jak naj więk sze. 

dzię ku ję za roz mo wę.
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