
Firma Tisoft z Bydgoszczy już od 30 lat tworzy 
systemy B2B i ERP wspierające sprzedaż i organizację
pracy w przedsiębiorstwie. Jej flagowym rozwiązaniem 
jest system WorkManager. O nim i innych autorskich
rozwiązaniach informatycznych rozmawiamy 
z Wojciechem Jędrzejewskim, prezesem zarządu Tisoft.

Na po czą tek po pro si my o krót ką iN for ma cję o fir mie.

––––––––––

woj ciech Ję drze jew ski: Na sza fir ma po wsta ła w ro ku 1990;

w bie żą cym ro ku ob cho dzi my 30-le cie.

Fir ma Ti soft po wsta ła z mo jej pa sji do elek tro ni ki cy fro wej i ukła -

dów pro gra mo wal nych, czy li kom pu te rów. W tam tych cza sach kom -

pu te ry słu ży ły głów nie do gra nia w pro ste gry, jed nak to umoż li wia -

ło fi nan so wa nie ich roz wo ju i ma so wą po pu la ry za cję. Szyb ko zna la zły

za sto so wa nie w przed się bior stwach po wo du jąc re wo lu cję 3.0. Pierw -

sze pi sa ne przez na szą fir mę pro gra my (np. sys tem ka dro wo -pła co -

wy) po wo do wa ły ogrom ne zmia ny da jąc moż li wość prze cho wy wa nia,

prze twa rza nia da nych i dru ko wa nia do ku men tów. Ko lej nym eta -

pem by ło po wsta nie sie ci In ter net. Opra co wa li śmy wła sne pro to ko ły

wy mia ny in for ma cji, dzię ki cze mu na sze opro gra mo wa nie już w ro ku

1998 re ali zo wa ło funk cje B2B. W 2002 ro ku ko lej nym kro kiem by ło

przej ście na na rzę dzia Mi cro so ftu i wy ko rzy sty wa nie plat for my.NET,

na któ rej two rzy my do dziś. 

oferujecie państwo systemy B2B i erp, które wspomagają

orgaNizację pracy w przedsięBiorstwach. jest to szczególNie

ceNNe zwłaszcza w doBie przemysłu 4.0, którego jedNym

z wyzNaczNików jest automatyzacja. które z waszych

produktów cieszą się Największym zaiNteresowaNiem?

––––––––––

w. J.: Obec nie sku pia my się na wdra ża niu i roz wo ju plat for my

WorkManager. Plat for ma skła da się z wie lu usług i sys te mów oraz

kart PLC, któ re moż na okre ślić ja ko zbiór na rzę dzi umoż li wia ją cych

wpro wa dze nie za rzą dza nia pro ce so we go w przed się bior stwie.

Za rZą dZa nie pro ce so we w prZed się bior stwie

WorkManager 
– sys tem ERP dru giej ge ne ra cji
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dla cze go wła śNie za rzą dza Nie pro ce so we jest ta kie waż Ne?

––––––––––

w. J.: Umoż li wia mak sy mal ną au to ma ty za cję za dań, uzy ska nie

mak sy mal nych ren tow no ści i wzrost zy sku przy naj mniej szych kosz -

tach wdro że nia sys te mu.

czy mo gę pro sić o wię cej szcze gó łów?

––––––––––

w. J.: Opra co wa li śmy kom plet ną me to do lo gię i na rzę dzia dla

kon sul tan tów i wdro że niow ców wspo ma ga ją ce po szcze gól ne eta py

zmian w fir mie.

Na rzę dzia te stan da ry zu ją ana li zę po trzeb, umoż li wia ją pre cy zyj -

ne ma po wa nie pro ce sów za cho dzą cych w fir mie w for mie gra ficz nej,

umoż li wia ją od zwier cie dle nie za so bów i czyn no ści wy ko ny wa nych

w fir mie w po sta ci drze wia stej struk tu ry oraz ma po wa nie punk tów

po mia ru zmian pro ce sów w ce lu usta le nia re ak cji sys te mu na za cho -

dzą ce zda rze nia.

Na tym eta pie udo stęp nia my kon sul tan tom kom plet ne śro do wi -

ska sys te mu WorkMa na ger w ce lu mo de lo wa nia pod kon kret ne po -

trze by fir my. Wszel kie da ne in sta la cyj ne do stęp ne są pod ad re sem

www.edu.work ma na ger.pl

Kon sul tant mo że do kład nie spraw dzić, jak za cho wa się sys tem

w śro do wi sku pro duk cyj nym, do brać bran żo we na zew nic two, stwo -

rzyć struk tu rę ma ga zy nów, wy mo de lo wać work flow, stwo rzyć kal -

ku la cję, zba dać kom pe ten cje i spraw dzić, jak prze bie ga re je stra cja

pro ce sów. Jed no cze śnie mo że ob słu gi wać wie le firm np. two rząc

mo del B2 B.

Brzmi strasz Nie skom pli ko wa Nie...

––––––––––

w. J.: Ale ta kie nie jest. Pro ce sy re je stra cji pro duk cji i ge ne ro wa -

nia zle ceń pro duk cyj nych z re je stra cją czyn no ści moż na uru cho mić

dla 50-oso bo wej fir my w ty dzień. 

Po pierw szym mie sią cu bę dzie my już mieć wy ni ka ją ce z ra por -

tów wnio ski, któ re nie kie dy by wa ją bar dzo za ska ku ją ce. 

a co z eta pem wdro że Nia sys te mu?

––––––––––

w. J.: Tu rów nież ofe ru je my wspar cie sys te mo we. Po sia da my

plat for mę szko le nio wą www.le ar ning.work ma na ger.pl do zdal nych

szko leń opar tą na wy ko rzy sty wa nym w więk szo ści uczel ni sil ni ku

mo odle, na któ rej do stęp nych jest po nad 160 krót kich fil mów szko -

le nio wych z lek to rem, zgru po wa nych w kur sy te ma tycz ne. Za lo go wa -

ny użyt kow nik mo że wy brać dla sie bie in te re su ją ce kur sy i się na nie

za pi sać.

Oso ba pro wa dzą ca wdro że nie ma moż li wość zle ca nia za dań,

oce ny po stę pów, gru po wa nia ma te ria łów i w koń cu cer ty fi ka cji użyt -

kow ni ka oraz ca ły ar se nał funk cjo nal no ści plat for my.

Ma te ria ły wi deo są bar dzo sku tecz nym na rzę dziem dy dak tycz -

nym – lek tor pro wa dzi użyt kow ni ka krok po kro ku wy ja śnia jąc ko -

lej ne za gad nie nia ob słu gi sys te mu, przy czym moż na je od twa rzać

do wol ną ilość ra zy. 

Na stroNie firmy możNa przeczytać, że jako NieliczNi 

tworzycie systemy w oparciu o platformę microsoft.Net. 

jakie są tego powody? 

––––––––––

w. J.: Ma łe spro sto wa nie: ja ko nie licz ni od po cząt ku wej ścia na

ry nek plat for my.NET. Rze czy wi ście za czę li śmy uży wać tej tech no lo -

gii w 2002 ro ku, czy li tuż po opu bli ko wa niu wer sji 1.1. ze wzglę du

na ogrom ne moż li wo ści bu do wa nia opro gra mo wa nia kla sy B2B

opar te go na śro do wi sku usług ser we ro wych.

Obec nie ofe ru je my opro gra mo wa nie, któ re współ pra cu je wła ści -

wie w do wol nej kon fi gu ra cji chmu ra, ser wis web, apli ka cja de sk to -

po wa, apli ka cja na sys tem An dro id – w za leż no ści od funk cji, ja kie

da ny pod sys tem po wi nien wy ko ny wać. 

czym jesz cze wa sze roz wią za Nia róż Nią się 

od koN ku reN cyj Nych?

––––––––––

w. J.: Plat for ma WorkManager po sia da uni ka to we funk cjo nal no -

ści; wy mie nię kil ka z nich w za kre sie bu do wy kal ku la to rów słu żą cych
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Wojciech Jędrzejewski:
Oferujemy oprogramowanie, które
współpracuje właściwie w dowolnej
konfiguracji chmura, serwis web,
aplikacja desktopowa, aplikacja
na system Android – w zależności
od funkcji, jakie dany podsystem
powinien wykonywać



do kosz to ry so wa nia. Kal ku la to ry mo gą być two rzo ne cał ko wi cie

w sys te mie WorkMa na ger bez tzw. hard ko do wa nia przez użyt kow -

ni ków. Umie jęt no ści, któ re są do te go ko niecz ne, to po ziom pi sa nia

makr w Exce lu. Ta kie kal ku la to ry są na stęp nie au to ma tycz nie pu bli -

ko wa ne w po sta ci ser wi su www. Umoż li wia to znacz ne zmniej sze -

nie kosz tów mo dy fi ka cji kal ku la cji i ide al ne go do pa so wa nia w za kre -

sie pa ra me trów i wy glą du do po trzeb fir my.

Sys tem WorkMa na ger po sia da wbu do wa ne gra ficz ne edy to ry:

n edy tor Vi su al Ba sic.Net słu żą cy do two rze nia kal ku la cji i pro gra -

mo wa nia ob słu gi zda rzeń za cho dzą cych przy zmia nie sta nu pro -

ce su;

n edy tor De ve xpress re port słu żą cy do two rze nia ra por tów bu si ness

in tel li gen ce;

n in ter fejs roz sze rzeń, umoż li wia ją cy w ła twy spo sób two rze nie no -

wych funk cjo nal no ści, np. dla ob słu gi pro jek tów BR. 

Pro gram re je stra to ra pro ce su pra cy i zu ży cia ma te ria łów w cza -

sie rze czy wi stym jest pro sty w ob słu dze, a rów no cze śnie do star cza

wszel kich po trzeb nych funk cjo nal no ści.

Moż li wość do łą cza nia do wol nych pli ków do obiek tów, np. zle ceń,

sta no wisk, umoż li wia wspie ra nie sys te mów ta kich jak ISO czy 5S.

Szyb kie i pew ne w dzia ła niu de sk to po we apli ka cje pro duk cyj ne

ak tu ali zo wa ne z in dy wi du al nych ad re sów w tech no lo gii mi cro soft

clic kon ce.

Plat for ma udo stęp nia nia śro do wisk www.edu.work ma na ger.pl

umoż li wia kon sul tan tom wy ge ne ro wa nie kom plet nych śro do wisk te -

sto wych i zdal ną ob słu gę wie lu firm. Plat for ma uży wa na jest rów nież

do pro wa dze nia za jęć prak tycz nych z ob słu gi sys te mów kla sy ERP

w Wyż szej Szko le Ban ko wej w Byd gosz czy. Dzię ki niej każ dy stu dent

uzy sku je do stęp do wła sne go śro do wi ska i ba zy da nych w try bie pra -

cy zdal nej, a wy kła dow ca mo że prze łą czać się po mię dzy po szcze gól -

ny mi ba za mi da nych pro wa dząc za ję cia zdal nie. 

wasze systemy mogą Być wykorzystywaNe w firmach 

z różNych BraNż. czy dostosowaNie ich do wymagań firm

poligraficzNych jest stosuNkowo proste? 

––––––––––

w. J.: Sys tem WorkMa na ger jest skon stru owa ny tak, aby mógł

ob słu gi wać wie le branż w opar ciu o mo del, któ ry po wsta je w wy ni -

ku ana li zy przed wdro że nio wej.

Za sto so wa nie kon struk cji po dob nej do na rzę dzi dla pro gra mi -

stów umoż li wia od wzo ro wa nie więk szo ści pro ce sów przez kon fi gu -

ra cję – bez ko niecz no ści zmian w sys te mie. Po szcze gól ne kon fi gu ra -

cje mo gą być ła do wa ne do sys te mu au to ma tycz nie go pro fi lu jąc.

Bran ża po li gra fii zna na jest nam bar dzo szcze gó ło wo. Ma my kon fi -

gu ra cje na of f set – opa ko wa nia z uszla chet nie niem, druk cy fro wy

flek so z uszla chet nie niem, flek so wą ską i sze ro ką wstę gę, pro duk cję

kart pla sti ko wych; po wsta je roz wią za nie na wy ci na nie la se rem i gra -

we ro wa nie. 

ile iN sta la cji w ska li kra ju do tych czas zre ali zo wa ła fir ma 

ti soft? ile z Nich do ty czy ło firm z BraN ży po li gra ficz Nej?

––––––––––

w. J.: Wszyst kich in sta la cji wy ko na li śmy po nad 20, z te go w bran -

ży po li gra ficz nej 7. 

Na wa szej stro Nie są rów Nież za miesz czo Ne ska Ny pa teN tów.

cze go do ty czą te pa teN ty? 

––––––––––

w. J.: W kon tek ście te go tek stu in te re su ją cy jest pa tent roz wią -

zu ją cy kwe stie dwu kie run ko wej syn chro ni za cji urzą dzeń. Opa ten to -

wa na tech no lo gia o na zwie In2Box umoż li wia bez piecz ną syn chro -

ni za cję prze glą da rek in ter ne to wych. Za jej po mo cą moż na bar dzo

sku tecz nie ofe ro wać to wa ry, szyb ko na wi go wać po skom pli ko wa nych

sys te mach opar tych na ser wi sach www lub zdal nie pro wa dzić szko -

le nia w cza sie rze czy wi stym z kon tro lą pra cy słu cha czy. 

firma tisoft uczestNiczyła w tegoroczNej edycji targów

remadays warsaw zarówNo ze stoiskiem, jak i z prelekcją

podczas koNfereNcji. jak oceNiacie państwo swój udział

w targach?

––––––––––

w. J.: Oce nia my ten udział ja ko bar dzo uda ny. Oprócz pre lek cji

pro wa dzi li śmy warsz ta ty z moż li wo ścią uzy ska nia cer ty fi ka tu. Wła -

ści wie ca łe przy go to wa nie do tar gów spro wa dza ło się do spraw dze -

nia te zy, czy wdro że nie sys te mu WorkMa na ger moż na prze pro wa dzić

zdal nie szko ląc wy zna czo ne w fir mie oso by. Spraw dzi ły się na sze te -

zy do ty czą ce me to do lo gii wdro żeń i kon struk cji sys te mu. Dą ży my

do do star cze nia kom plet ne go sys te mu wspar cia kon sul ta cji i wdro -

żeń z ogra ni cze niem wi zyt szko le niow ców do mi ni mum. Obec nie

czte ry fir my wdra ża ją cał ko wi cie zdal nie sys tem WorkMa na ger wy -

łącz nie wła sny mi si ła mi. Pro wa dzi my tak że bar dzo du żą ilość spo tkań

z kon sul tan ta mi -wdro że niow ca mi, oczy wi ście zdal nie. 

czy w związ ku z oBec Ną trud Ną sy tu acją, kie dy wie le prac

i dzia łań jest prze pro wa dza Nych zdal Nie, spo dzie wa cie się

zwięk szo Ne go za iN te re so wa Nia wa szy mi sys te ma mi?

––––––––––

w. J.: Ja dąc po raz dru gi na tar gi RemaDays War saw nie mie li śmy

in for ma cji o zbli ża ją cym się za gro że niu, któ re wy mu sza na fir mach

ogra ni cze nie kon tak tów osób fi zycz nych. Na sze sys te my za wsze 

by ły pro jek to wa ne w ta ki spo sób, aby ko mu ni ko wać ze so bą fir my,

a me ne dże rom umoż li wić pra cę zdal ną. W tym za kre sie ma my bar -

dzo du że do świad cze nie; ma my też do wo dy od wie lu lat, że na na -

szych na rzę dziach moż na tak pra co wać. Ku rio zal nie obec na tra gicz -

na sy tu acja izo lu ją ca lu dzi od sie bie spo wo do wa ła wzrost za in te -

re so wa nia in te gra cją i au to ma ty za cją pro ce sów za rzą dza nia. 

dzię ku ję za roz mo wę.
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