
 

 
 
 
 

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW 
WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

PRODUKCYJNYCH 
 
 

Róża Weryńska  
Adam Tomaszewski 

 
 
 
 
Streszczenie: 
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy w głównej 
mierze od sprawnego zarządzania, które możliwe jest dzięki zastosowaniu 
rozwiązań informatycznych. Efektywnie funkcjonujący zintegrowany system 
wspomagający zarządzanie klasy ERP umożliwia poprawienie większości 
wskaźników produkcyjnych oraz dokonanie istotnych zmian usprawniających 
organizację pracy, a także pozwala na pełną mobilność w dążeniu do pełnej 
konkurencyjności. 
 
 
 
The effectivenes of computer programming systems supporting management 

in manufacturing companies 
 
Summarise: 
The functioning of a manufacturing company on market depends mainly on 
effective management, which is doable due to applyning solutions connected 
with computer programming. An effectively functioning integrated system 
supporting the ERP management allows the improvement of most productive 
rates. Moreover, it allows full mobility in aiming at being competitive. 
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Wprowadzenie 
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy 

w głównej mierze od popytu na wytwarzane w nim produkty i usługi. 
Zapewnienie jak najwyższej rentowności przedsiębiorstwa musi opierać się 
o zwiększenie produkcji, pozyskiwanie nowych odbiorców i obniżanie kosztów 
działania przedsiębiorstwa. W efekcie ma to zapewnić konkurencyjny poziom 
cen produktów. Należy także zadbać o sprawne ściąganie należności od klientów 
i stale kontrolować wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Osiągnięcie tych celów możliwe jest jedynie poprzez sprawne zarządzanie 
przedsiębiorstwem za pomocą informatycznych zintegrowanych systemów 
wspomagających zarządzanie klasy ERP1.  

Wdrożenie takich systemów umożliwia poprawienie kondycji finansowej, 
polepszenie sprawności funkcjonowania w wielu obszarach jednocześnie, 
pozwala również uzyskać pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem i daje mu 
perspektywę dalszego niezakłóconego rozwoju. 

Podejmując wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego 
przedsiębiorstwo otrzymuje możliwość dokonania istotnych zmian 
organizacyjnych. Działania te mogą skutkować usprawnieniem funkcjonowania 
nie tylko organizacji pracy, a wielkość efektów uzyskanych z tych działań zależy 
od skali i zakresu zmian. 

1. Informatyzacja procesów w zintegrowanych systemach wspomagających 
zarządzanie 

Zadaniem systemów zintegrowanych jest nie tylko automatyzacja 
rutynowych czynności, usprawnienie pracy poszczególnych pracowników, ani 
nawet poprawienie efektywności całych działów. Prawdziwa, głęboka korzyść 
leży w usprawnieniu procesów przebiegających przez wiele działów 
przedsiębiorstwa. Takim właśnie procesem dla przedsiębiorstwa produkcyjnego 
jest np.: realizacja zlecenia klienta zamawiającego określony wyrób, ukazująca 
przepływ materiałów i informacji w przedsiębiorstwie (Rys. 1). 

                                                
1 ERP – (Enterprise Resorce Planning) – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa. 
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Rys. 1. Przepływ materiałów i informacji w przedsiębiorstwie. 

Źródło: J. Majewski, Informatyka dla logistyki, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i 
Magazynowania, Poznań 2002, s. 269. 

Realizacja zlecenia klienta, zamawiającego określony wyrób 
rozpoczynająca się od jego przyjęcia, przez uwzględnienie jego realizacji 
w planie produkcji, zapewnienie materiałów do jego produkcji, proces 
produkcyjny, aż do dostarczenia gotowego wyrobu zgodnego ze zleceniem. 

Tak zdefiniowane przepływy materiałów i informacji w przedsiębiorstwie 
wymuszają odpowiednie ukształtowanie struktury systemów ERP. Powinny one 
zawierać narzędzia i moduły niezbędne do sprawnego obsłużenia wszystkich 
transakcji realizowanych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z przedsiębiorstwami 
kooperującymi i bankami. 

1.1. Narzędzia informatyzacji procesów w zintegrowanych systemach 
zarządzania  

Wdrożony w przedsiębiorstwie zintegrowany system informatyczny 
wspomagający zarządzanie ERP, funkcjonujący jako zbiór narzędzi, 
wykorzystuje odpowiednią infrastrukturę informatyczną. Pracuje zwykle na 
odpowiedniej platformie systemowej i sprzętowej. Najczęściej są to serwery 
z odpowiednim systemem operacyjnym, infrastrukturą sieciową oraz 
odpowiednią ilością stacji roboczych lub terminali. Bezpieczeństwo pakietu to 
systemem haseł i odpowiednio skonstruowane wielopoziomowe systemy praw 
dostępu. Hasła zazwyczaj są ustalane na pewien okres czasu i system wymusza 
ich zmianę przez użytkowników. System zapewnia wykonywanie kopii 
zapasowej danych.  

Tak funkcjonujący system realizowany jest za pomocą odpowiednich 
narzędzi informatycznych, bowiem aplikacje wspomagające zarządzanie stawiają 
różne wymagania.  

Jednym z najistotniejszych czynników jest tzw. czas odpowiedzi systemu. 
Między innymi pod tym kątem dobiera się sprzęt i określa wydajność potrzebną 
dla uzyskania oczekiwanych parametrów. Ponieważ systemy ERP są dostępne 
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dla coraz szerszego grona użytkowników, niezbędna jest ich elastyczność, 
pozwalająca dostosować wybrany sprzęt do specyfiki przedsiębiorstwa, 
używanych aplikacji oraz możliwość dostosowania i rozbudowy o aplikacje, 
które będą używane w przyszłości. Złe dobranie sprzętu może prowadzić w 
przyszłości do wzrostu kosztów przez konieczność rozbudowy infrastruktury 
teleinformatycznej.  

Bardzo ważne są wymagania dotyczące dostępności aplikacji, która ma 
pracować na danej platformie. Najczęściej systemy klasy ERP pracują pod 
kontrolą oprogramowania zapewniającego wysoką dostępność. Nawet przy 
małych systemach ERP złe dobranie serwerów, macierzy dyskowych czy 
systemów kopii zapasowych może zaowocować niewydajną pracą aplikacji, co 
skutkuje obniżeniem efektywności działania danego przedsiębiorstwa2. Istotny 
jest także właściwy dostęp do Internetu.  

Koszty zakupu lub modernizacji posiadanej infrastruktury informatycznej 
stanowią niekiedy poważną pozycję w budżecie na informatyzację 
przedsiębiorstwa. Jednakże nakłady te muszą być poniesione, jeżeli chce się 
efektywnie korzystać z informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie.  

Dodatkowo trzeba mieć świadomość, że okres użytkowania takiego 
systemu wynosi średnio ok. 5 lat. Jest tak pomimo tego, że dokonuje się 
bieżących modyfikacji dostosowujących system do zmian przepisów prawnych 
i modyfikuje pewne jego funkcjonalności w oparciu o zdobywane wciąż 
doświadczenia. Jednak ciągły postęp w dziedzinie aplikacji dla biznesu oraz 
postęp techniczny w jakości i wydajności sprzętu komputerowego wymusza 
i będzie wymuszał modernizację lub wręcz wymianę posiadanych zasobów. 

Należy zdać sobie jednak sprawę, że dobór i późniejsze wdrożenie 
systemu wspomagającego zarządzanie może daleko zmienić istotę procesów 
biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie, zmienić obieg informacji, 
wymusić standaryzację. Dlatego niezwykle ważne jest dobranie narzędzi systemu 
jak najlepiej pasujących do danego przedsiębiorstwa, ale uwzględniających jego 
możliwości rozwojowe. Istotna jest, więc taka budowa systemu, aby jak 
najłatwiej dostosować jego parametry do konkretnych potrzeb oraz mieć 
w przyszłości możliwość łatwego przejścia do systemu o większych 
możliwościach. 

Oferta systemów ERP stale się zmienia. Nieustannie pojawiają się nowe 
systemy dostosowane do potrzeb coraz szerszego spektrum odbiorców. Coraz 
większego znaczenia nabiera rynek oprogramowania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.  

1.2. Możliwości systemów informatycznych wspomagających 
zarządzanie 

W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym zintegrowany system 
informatyczny wspomagający zarządzanie powinien realizować jego cele. 
W związku z tym struktura systemu powinna obejmować w miarę możliwości 
wszystkie funkcjonalności, charakterystyczne dla danego przedsiębiorstwa. 
                                                
2 J. Kram: Puls Biznesu, 13.04.2005 r., wyd. 1822, s. 32. 
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Proces wdrożenia systemu oznacza często wzajemne dopasowanie się, tzn. 
dostosowanie organizacji przedsiębiorstwa do wymagań systemu, ale też 
i uwzględnienie specyfiki danego przedsiębiorstwa w rozwiązaniach 
systemowych.  

Funkcjonowanie zintegrowanych systemów ERP 
Prawidłowo wdrożony w przedsiębiorstwie system wspomagający 

zarządzanie klasy ERP zastępuje systemy komputerowe pracujące samodzielnie 
w poszczególnych jego działach. Składa się z programowych modułów 
odpowiadających poprzednim systemom działowym. Finanse, kadry i magazyny 
nadal obsługują swoje programy, z tą jednak różnicą, że są one ze sobą 
połączone. Tak, więc pracownik działu finansów może korzystać np. z systemu 
magazynów i sam ustalić, czy jakieś zamówienie zostało zrealizowane czy nie. 
Pracownik działu obsługi klienta wprowadzający zamówienie do systemu ERP 
ma dostęp do wszelkich danych niezbędnych do jego przyjęcia, w tym do 
informacji z modułu finansowego o wiarygodności kredytowej klienta i danych 
o jego poprzednich zamówieniach, do informacji z modułu magazynu o stanie 
zapasów, itp.  

Pracownicy wszystkich działów widzą u siebie te same informacje 
i wszyscy mogą je na bieżąco uaktualniać. Gdy dany dział upora się 
z zamówieniem, jest ono automatycznie przekazywane przez system ERP do 
kolejnego działu. Aby dowiedzieć się, co w danej chwili dzieje się z konkretnym 
zamówieniem, wystarczy zalogować się do systemu i wprowadzić odpowiednią 
nazwę. Jeśli wszystko przebiega prawidłowo, zamówienie realizowane jest 
automatycznie, a klienci otrzymują swoje towary szybciej i z mniejszą liczbą 
pomyłek niż wcześniej. Zasadę działania systemu zintegrowanego przy 
sprzedaży towaru przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2.  Realizacja procesu sprzedaży z użyciem systemu zintegrowanego. 
Źródło: P. Lech, Zintegrowane systemy zarządzania, Difin, Warszawa 2003, s. 63. 

 
Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie rozwijają 

się w kierunku ERPII, tzn., że wyposażane są np.: w moduły CRM3, SCM – 
zarządzanie łańcuchem dostaw, SRM – zarządzanie relacjami z dostawcami, czy 
wreszcie MRP III – czyli minimalizacja poziomu zapasów magazynowych. 

Zarządzanie kontaktami z klientem 

Wykorzystując moduł CRM możemy odnieść wiele korzyści, poprzez 
bezpośredni wpływ na poprawę jakości relacji z klientem. Obejmować to może 
zarówno obsługę procesów handlowych, jak i serwis posprzedażny4. W każdym 
przedsiębiorstwie pracownicy, którzy, na co dzień kontaktują się ze światem 
zewnętrznym, potrzebują właściwego zestawu informacji, aby dobrze 
wykonywać swoją pracę. Systemy wyposażone w CRM zostały zaprojektowane 

                                                
3 CRM – (Client Relationship Management) – Zarządzanie kontaktami z klientem. 
Pozwala na obsługę całokształtu współpracy z klientami. Jest szczególnie istotna 
w przypadku współpracy z wieloma klientami przez wielu zmieniających się 
handlowców pozwalając na nadzorowanie pracy nad klientem nowym oraz śledzenie 
współpracy z klientami uzyskanymi uprzednio. Może to być niezależny system lub 
nakładka na pakiet typu ERP. Oprogramowanie CRM może pracować z własną bazą 
danych i może być udostępniony dostęp przez witrynę internetową. 
4 M. Kuśnierz: Gazeta Prawna – Gospodarka: Nr 1570, 20.10.2005 r. Infor. 
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po to, aby taką informację zebrać, przetworzyć i pracownikom dostarczyć. Ilość 
gromadzonych danych może być w praktyce nieograniczona, bo parametry 
systemów CRM można prawie dowolnie dostosowywać. Moduł CRM jest 
stworzony tak, by wspierać kontakty z klientami. Pozwala szybciej reagować na 
potrzeby klientów i precyzyjnie ich segmentować, zwiększając tym samym 
zyskowność sprzedaży produktów bądź usług. System przypomina 
o zaplanowanych kontaktach, umożliwia śledzenie postępów pracy z klientem, 
określa prawdopodobieństwo sukcesu transakcji. System daje doskonałą 
możliwość kontroli i nadzoru efektów pracy pracowników działu sprzedaży 
i marketingu. Przekłada się to wprost na możliwość efektywnego motywowania 
ich do lepszej pracy. 

Systemy wyposażone w CRM w perspektywie kilku lat powinny znaleźć 
się w większości małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą na rynku 
skutecznie konkurować i wygrywać walkę o klienta.  

Według analityków zajmujących się badaniami nad wykorzystaniem czasu 
pracy przez menedżerów, pracownicy biurowi aż 1/3 część czasu poświęcają na 
wyszukiwanie i docieranie do informacji, która jest już w przedsiębiorstwie. 
Skrócenie tego czasu to w dużym przedsiębiorstwie oszczędności na poziomie 
setek tysięcy złotych rocznie. Jeżeli dodamy do tego jakościową zmianę 
w wykorzystaniu czasu pracy, korzyści są oczywiste. 

Zarządzanie produkcją 

Kolejnym obszarem, w którym jest możliwe wykorzystanie systemów 
zintegrowanych jest zarządzanie produkcją. Produkcja to w przedsiębiorstwie 
podstawowy filar jego egzystencji, dlatego tak ważne jest właściwe zarządzanie 
tym obszarem. Mamy tutaj możliwość poczynienia bardzo dużych oszczędności 
zarówno w samym procesie produkcji, poprzez eliminację zbędnych działań, jak 
też w procesie organizowania i przygotowania produkcji. Wdrażając 
racjonalizację zaopatrzenia, które powinno zmierzać do ograniczenia zapasów, 
jak też działając w kierunku dostosowania produkcji do potrzeb rynkowych 
dążymy do tego, aby niepotrzebnie nie produkować wyrobów, które będą zalegać 
przez długi czas w magazynach. 

Moduły zarządzania produkcją różnią się szczegółową funkcjonalnością, 
jednak oferują zawsze podstawowy zbiór funkcjonalności zapewniający między 
innymi: 

- bilansowanie zapasów magazynowych surowców i materiałów 
niezbędnych do produkcji w oparciu o założone dane technologiczne 
wyrobu, 

- wystawianie i kontrola zleceń produkcyjnych oraz rozliczanie kosztów 
produkcji, 

- rezerwowanie materiałów i narzędzi pod konkretne zlecenie 
produkcyjne, 

- generowanie kalkulacji do zlecenia produkcyjnego w oparciu 
o posiadane zasoby, 

- raporty o stanie zaawansowania realizacji zlecenia produkcyjnego, 
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- informowanie o niskim stanie zapasów surowcowych i generowanie 
zamówień, 

- pełna integracja z innymi modułami systemu zintegrowanego 
umożliwiająca aktualizację danych w czasie rzeczywistym. 

Moduł zarządzania produkcją powinien posiadać podstawowe rozwiązania 
pozwalające na wytworzenie produktu. Wykorzystując dostępne maszyny, 
narzędzia, pracowników oraz posiadane do dyspozycji materiały i surowce 
system umożliwia takie zadysponowanie posiadanych zasobów, aby możliwe 
było wytworzenie zarówno produktów gotowych, jak i półfabrykatów czy 
podzespołów.  

W momencie wpływu zamówienia od klienta system umożliwia 
wygenerowanie na jego podstawie odpowiedniego zlecenia produkcyjnego. 
System sprawdza stany magazynowe i w przypadku braków, umożliwia szybkie 
wystawienie zamówienia na zakup brakujących surowców. W momencie 
ukończenia zlecenia, automatycznie wyliczane są koszty związane 
z wytworzonymi w tym zleceniu wyrobami gotowymi. Rozliczne są również 
stany magazynowe i koszty zarówno bezpośrednie jak i narzuty kosztów. 

Zarządzanie obiegiem dokumentów księgowych 
W systemach zintegrowanych występuje pełna automatyzacja procesów 

księgowych dotyczących dokumentów własnych generowanych przez system. 
Wszystkie faktury sprzedaży, dokumenty przyjęcia i wydania materiałów 
i surowców oraz wyrobów gotowych są automatycznie dekretowane 
i ewidencjonowane w księdze głównej. W systemach tych zasadą jest 
jednorazowe wprowadzanie dokumentu do systemu. Dalej jest on automatycznie 
przetwarzany i dekretowany w oparciu o przypisane schematy księgowań i plan 
kont.  

Systemy finansowo-księgowe standardowo oferują możliwość 
generowania odpowiednich sprawozdań finansowych oraz deklaracji, jak też 
wydruki rejestrów niezbędnych do prowadzenia standardowej dokumentacji 
księgowej.  

W najnowszych aplikacjach ERP automatyzacja przepływu danych 
pomiędzy systemem banku, a systemem przedsiębiorstwa odbywa się w dwie 
strony. W jedną stronę jest to eksport plików danych z systemów ERP, 
finansowych czy kadrowo-płacowych do systemów bankowości elektronicznej. 
W drugą następuje import danych z wyciągów bankowych otrzymywanych 
poprzez systemy bankowości elektronicznej do systemów ERP klienta banku. 
Informacja zwrotna z systemów bankowości elektronicznej zawierająca wyciągi, 
dane na temat statusu zlecenia czy poprawności realizacji zleceń jest dzisiaj 
wykorzystywana przez systemy ERP do automatycznej dekretacji napływających 
płatności. Automatyczna dekretacja jest kluczem do usprawnienia zarządzania 
płynnością finansową. 

Moduły finansowo-księgowe umożliwiają prowadzenie kompensaty 
należności oraz pełną obsługę kasy przedsiębiorstwa. Wszystkie moduły 
finansowo-księgowe muszą zapewniać zgodność z ustawą o rachunkowości oraz 
innymi przepisami prawa. 
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Zarządzanie sprzedażą i gospodarką magazynową 
Kolejnym standardowym modułem występującym w zintegrowanych 

systemach informatycznych jest moduł sprzedaży. Moduł ten odpowiada za 
obsługę i ewidencję procesu sprzedaży, polegającą przede wszystkim na 
wystawianiu faktur VAT sprzedaży, ewidencjonowaniu tych operacji w księdze 
głównej na podstawie ustalonych szablonów dekretacji oraz ewidencji 
magazynowej, gdzie automatycznie aktualizowane są stany magazynowe. Moduł 
ten obsługuje także eksport i wewnątrzunijne dostawy.  

System sprzedaży może generować zlecenia produkcyjne, jak też na 
podstawie danych z systemu produkcji tworzy wewnętrzne dokumenty przyjęcia 
PW.  

Zarządzanie gospodarką magazynową to odrębny moduł w systemach 
zarządzania, bardzo ściśle związany z magazynem. Tam prowadzona jest cała 
ewidencja materiałów i półfabrykatów oraz prowadzona jest ewidencja 
dokumentów obrotowych związanych z rozliczeniami wewnętrznymi produkcji. 
Moduł ten powinien umożliwiać eksport danych umożliwiający ich dalszą 
obróbkę w arkuszu kalkulacyjnym lub bazie danych. 

Zarządzanie kadrowo-płacowe 
Inną niezwykle istotną funkcjonalnością zintegrowanego systemu jest 

moduł kadrowo-płacowy, zwany też w niektórych systemach HR (Human 
Resources). Jednak nie wszystkie systemy są w taki moduł wyposażone, ze 
względu na częste zmiany prawa pracy. Dotyczy to zwłaszcza zasad 
określających stosunek pracy, wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS-em oraz innych 
szczegółowych aspektów z tym związanych. Dlatego też wielu dostawców 
systemów zintegrowanych poleca specjalistyczne programy kadrowo-płacowe 
innych producentów. Są oni w stanie na bieżąco dokonywać niezbędnych 
aktualizacji tych systemów. Wymogiem w tym przypadku jest, aby taki program 
kadrowo-płacowy umożliwiał sprawną komunikację z systemem zintegrowanym 
i był w 100 % kompatybilny w zakresie ewidencji kosztów pracy i rozliczeń 
z ZUS-em i Urzędem Skarbowym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz zaliczek podatku dochodowego. Przenoszenie danych i automatyzacja 
ewidencji księgowej tych operacji musi być pełna i niezawodna. 

Systemy informatyczne klasy ERP oferowane przez różnych dostawców 
oferują jeszcze inne funkcjonalności, których tutaj nie wymieniono. Nie są to 
funkcjonalności marginalne, ale ich przydatność dla poszczególnych 
użytkowników jest różna. Wśród tych funkcjonalności należy wymienić: 
zarządzanie środkami trwałymi, obsługa transportu, sterowanie jakością, serwis 
techniczny produktów przedsiębiorstwa, zarządzanie łańcuchem dostaw 
i logistyka, wspomaganie procesów biznesowych (business intelligence). 
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Ocena efektywności systemów wspomagających zarządzanie klasy ERP 
Wprowadzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym zintegrowanego 

systemu wspomagającego zarządzanie daje szereg wymiernych korzyści5, m.in: 
1. Integracja informacji finansowej. ERP ukazuje wszystkim grupom 

użytkowników prawdziwy i niepodważalny obraz sytuacji, bowiem wszyscy 
jego "twórcy" korzystają z tego samego systemu.  

2. Integracja informacji o zamówieniach klientów. System ERP staje się 
środowiskiem, w którym zamówienie "żyje" od chwili jego złożenia przez 
klienta, aż do ekspedycji zamówionego towaru z rampy magazynu 
i wystawienia faktury przez dział finansowy.  

3. Standaryzacja i przyspieszenie procesów produkcyjnych. Systemy ERP mają 
wbudowane standardowe metody automatyzacji niektórych faz procesów 
produkcyjnych pozwalających zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność oraz 
zredukować zatrudnienie.  

4. Zmniejszenie stanu zapasów. ERP powoduje, że proces produkcyjny 
przebiega sprawniej, ułatwiając wgląd w realizację zamówień wewnątrz 
przedsiębiorstwa. To zaś pozwala zmniejszyć zapasy tego, co potrzebne do 
wytworzenia produktów, umożliwia lepsze planowanie dostaw oraz 
zmniejszenie zapasów produktów gotowych w magazynach.  

5. Standaryzacja informacji o kadrach. Dział kadr nie zawsze dysponuje jedną, 
prostą metodą określenia czasu pracy poszczególnych zatrudnionych oraz 
komunikowania się z nimi w związku z przysługującymi im świadczeniami 
i usługami. System ERP może zaradzić tego rodzaju brakom, zwłaszcza 
w przedsiębiorstwach wielojednostkowych. 

 
Tabela 1. Korzyści z wdrożenia systemu ERP wg obszarów funkcjonalnych 

Źródło: Teleinfo, 17-10-2005, Migut-Media SA 
 

                                                
5 P. Lech: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII, Difin, Warszawa 2003, 
s 76-80 
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Badania przeprowadzone w pięciu wiodących przedsiębiorstwach w USA 
potwierdzają korzystne efekty wdrożenia zintegrowanych systemów 
informatycznych. Uzyskane korzyści przedstawiają się następująco6:  

- spadek kosztów projektowania wyrobów  – ok. 15-30 %, 
- skrócenie cyklu produkcyjnego  – ok. 30-60 %,  
- wzrost wydajności     – ok. 40-60 %,  
- podniesienie jakości produkcji   – ok. 20-50 %,  
- spadek zapasów produkcji w toku   – ok. 30-60 %,  
- spadek kosztów osobowych    – ok. 5-20 %.  

Analiza przedstawionych danych pozwala dostrzec bardzo wymierne 
korzyści z implementacji zintegrowanego systemu informatycznego. Sam wzrost 
przychodów o 20 % jest dla wielu przedsiębiorstw marzeniem, które nie ma 
szans na ziszczenie. Zintegrowany system informatyczny pozwala zwiększyć 
efektywność działu handlowego i marketingu, oraz polepszyć obsługę klienta. To 
prawie zawsze przekłada się na poprawę wizerunku firmy i pozwala zwiększyć 
sprzedaż bez czynienia dodatkowych nakładów na te sfery działalności.  
W obszarze sprzedaży, wzrost spowodowany jest m.in. możliwością: 

- śledzenia poszczególnych etapów zlecenia kontrahenta 
i natychmiastowej reakcji na wszelkie zakłócenia tego procesu, 

- wzrostu roli sprzedaży aktywnej i szybszej reakcji na zmiany potrzeb 
klienta,  

- skrócenia czasu obsługi klienta i realizacji zamówienia, 
- dokładnego monitorowania procesu realizacji spływu należności poprzez 

ciągłą kontrolę płatności klientów, a także zarządzanie kredytem na 
koncie klienta, 

- szybkiego dostępu do danych historycznych (analiza sprzedaży) 
w różnych ujęciach, pozwalającego na podejmowanie decyzji 
i planowanie w dłuższym i krótszym okresie, 

- efektywnej realizacji programów promocyjnych dla poszczególnych grup 
towarów i/lub dla określonych grup klientów oraz możliwości 
zarządzania upustami i indywidualnymi cennikami dla klienta. 

W obszarze zaopatrzenia, możliwe jest obniżenie kosztów wynikające 
z możliwości:  

- stworzenia efektywnej kalkulacji opłacalności poszczególnych zakupów, 
- oceny racjonalności poziomu zapasów poprzez szereg analiz 

i zarządzanie poziomem zapasów, np. stany minimalne i maksymalne, 
- planowania zaopatrzenia w czasie nawet do jednego dnia, ponieważ 

system informatyczny może sam generować takie zapotrzebowanie po 
przekroczeniu ilości minimalnych stanów magazynowych, 

- dokładniejszego planowania zużyciu poszczególnych materiałów 
i półproduktów,  

                                                
6 P. Adamczewski: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, 
Warszawa 2000, s. 43. 
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- śledzenia danych historycznych, ułatwiających wybór dostawcy 
materiałów, surowców i towarów na najkorzystniejszych warunkach 
finansowych i czasowych oraz najlepszej jakości, 

- automatycznej analizy cen surowców i materiałów znacząco 
wpływających na koszty i te planować szczegółowo. 

W obszarze gospodarki materiałowej, redukcja zapasów magazynowych 
nawet o 25 % wynikająca z możliwości monitorowania zużycia materiałów, 
dającego lepsze podstawy do planowania poziomu zapasów zgodnych 
z prognozowaną sprzedażą i realizowania tylko tych dostaw, które w danym 
czasie są niezbędne. 

Prawidłowo zorganizowana praca oraz zbilansowane i na bieżąco 
kontrolowane zapasy magazynowe pozwalają ograniczać koszty produkcji 
i podnosić jej efektywność. Ponieważ produkcja bywa przeważnie podstawową 
formą działalności przedsiębiorstwa pozwala to poczynić bardzo znaczące 
oszczędności, które dają pewność szybkiego zwrotu nakładów poniesionych na 
wdrożenie systemu. W obszarze produkcji, możliwy jest wzrost wydajności 
wynikający z możliwości: 

- poprawy jakości planowania, w tym skrócenia czasu planowania 
i wykorzystania zasobów, 

- bieżącego porównywania rzeczywistego zużycia materiałów 
z normatywnym, 

- szacowania obciążenia maszyn i dostępności materiałów, a na tej 
podstawie szacowania wielkości produkcji, 

- znajomości kosztów rzeczywistych i miejsc ich powstawania. 
Niebagatelne możliwości weryfikowania wydajności i jakości pracy 

pracowników produkcyjnych oraz działu handlowego i marketingu pozwalają 
rzetelnie oceniać ich pracę oraz właściwie ich motywować. Informacje uzyskane 
z modułu produkcji dają jednoznaczną informację o obciążeniu danego 
pracownika, wielkości wytworzonej przez niego produkcji, ilości wyrobów 
wadliwych, jak też materiałochłonności i wydajności. Identyfikacja zgłoszonych 
reklamacji pozwala kontrolować ilość wadliwych wyrobów wychodzących 
z danego stanowiska produkcyjnego.  

Podobne możliwości mamy przy kontroli pracy działu handlowego 
i marketingu. Istnieje możliwość bieżącego kontrolowania postępu pracy 
z danym klientem, ilości wykonanych kontaktów z klientami, sprawdzenie, jakie 
działania prowadzone są w celu pozyskania nowych klientów oraz których 
pracowników działu możemy wyróżnić za osiągane wyniki, a którym zwrócić 
uwagę na niedociągnięcia. 

Nawet najprostszy moduł CRM pozwala w wysokim stopniu 
uporządkować informacje o kontrahentach, generować historię kontaktów oraz 
podać wielkość sprzedaży oraz terminowość zapłaty za towar. Możliwości te 
pozwalają w bardzo krótkim czasie uzyskać informację o kliencie. Bardzo 
wydatnie wpływa więc na jakość i merytoryczny charakter kontaktu z nim. 
Dodatkowo bardzo ważna jest szczególnie w kontaktach z nowymi klientami 
możliwość wykonania na ich potrzeby kalkulacji cen na wyroby będące 
przedmiotem ich zainteresowania. Takie kalkulacje robione „w locie”, ale dające 
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pełną gwarancję rzetelności pozwalają już w trakcie pierwszej rozmowy 
z potencjalnym klientem pokazać kompetencje pracownika i od samego początku 
budować pozytywny wizerunek firmy. 

W obszarze księgowości i finansów system informatyczny dostarcza 
informacji pozwalających na bieżące monitorowanie stanu finansów 
przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozrachunków. Ułatwia m.in. 
windykację należności oraz terminowość realizacji zobowiązań poprzez 
sprawdzanie wiarygodności kredytowej klientów, automatyzację procesu 
płatności oraz analizy w tym zakresie.  

W obszarze organizacji, system umożliwia dalsze obniżenie kosztów 
w sferze nieprodukcyjnej wynikające z możliwości:  

- szybszego dostępu do rzetelnej informacji dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska wszystkich szczebli oraz przyspieszenia obiegu 
informacji w całym przedsiębiorstwie, 

- natychmiastowej analizy stanu magazynu, należności, zobowiązań; 
pełnej integracji wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa; 

- otrzymywania dokładniejszych i bardziej wiarygodnych informacji - raz 
wprowadzona do systemu informacja jest dostępna w każdej chwili 
w wielu miejscach w systemie. wzrostu efektywności pracy na 
stanowiskach nieprodukcyjnych (elektroniczny obieg dokumentacji). 

Jak już wspomniano wcześniej bardzo dużą zaletą systemu 
zintegrowanego jest bieżąca informacja o stanie przedsiębiorstwa, opierająca się 
na zawsze aktualnych danych, łatwym dostępie do bardzo wielu informacji, bez 
konieczności angażowania odpowiedzialnych pracowników. System umożliwia 
także prowadzenie analiz w oparciu o dane historyczne, bieżące oraz 
prognozowane, a tym samym podejmowanie decyzji w oparciu o dane 
najbardziej aktualne i wszechstronne. Daje to zarządcy dodatkowy mechanizm 
kontroli oraz pozwala odpowiednio szybko reagować na pojawiające się 
zagrożenia. 

Dzisiejszy rozwój telekomunikacji i Internetu pozwala niejednokrotnie na 
pracę zdalną lub nadzór nad przedsiębiorstwem poza jego siedzibą. Mobilne 
urządzenia teleinformatyczne umożliwiają dziś zdalne korzystanie w systemie 
„on-line” z aplikacji biznesowych, umożliwiających dostęp do nich 
z wykorzystaniem sieci Internet. Takie rozwiązania dostępne są dla coraz 
szerszego grona użytkowników i przynoszą duże korzyści biznesowe. 

Wnioski 

Dokonując przeglądu wpływu zintegrowanego systemu informatycznego 
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa możemy sformułować następujące wnioski: 
1. Wdrożony z sukcesem zintegrowany system informatyczny pozwala na 

uzyskanie wymiernych korzyści polegających na ujednoliceniu informacji 
w obrębie przedsiębiorstwa oraz uzyskaniu tej informacji przez wszystkich 
użytkowników w takiej samej postaci w czasie rzeczywistym. 

2. Wdrożenie sytemu daje możliwość przeglądu procedur i struktur 
obowiązujących w przedsiębiorstwie i takiej ich modyfikacji, aby poprawiły 
jego funkcjonowanie i najlepiej współgrały z systemem informatycznym. 
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3. Wprowadzenie sterowania produkcją w oparciu o zintegrowany system 
informatyczny pozwala ograniczyć do niezbędnego minimum zapasy 
magazynowe, racjonalniej gospodarować posiadanymi zdolnościami 
produkcyjnymi poprzez bilansowanie ich z zamówieniami. Dzięki daleko 
posuniętej integracji mamy możliwość przeprowadzania natychmiastowej 
kalkulacji na potrzeby każdego klienta. W kalkulacji tej uwzględniane są 
najbardziej aktualne dane z systemu, odnoszące się do wszystkich 
czynników cenotwórczych występujących przy określonej produkcji. 
Przekłada się to w sposób bezpośredni na możliwość negocjowania 
konkretnych cen z klientem.  

4. Bilansowanie posiadanych zasobów z bieżącymi potrzebami umożliwia 
racjonalizację obsady pracowniczej oraz ewentualne mobilizowanie rezerw, 
gdy zajdzie konieczność realizacji pilnego zamówienia lub sprostania innej 
nieprzewidzianej sytuacji. 

5. Zintegrowane systemy informatyczne pozwalają na prowadzenie skutecznej 
polityki motywacyjnej wobec pracowników, ponieważ dostarczają bardzo 
wielu informacji pozwalających rzetelnie ocenić efekty pracy 
poszczególnych pracowników. Ma to szczególnie duże znaczenie dla 
budowania wizerunku sprawiedliwego i doceniającego swych pracowników 
pracodawcy, oraz przekłada się na poprawę efektów pracy rzetelnie 
ocenianych i motywowanych pracowników.  

6. W zakresie bieżącej kontroli finansowej, zintegrowane systemy 
informatyczne oferują wiele możliwości, które mają znaczenie dla 
generowania szybkiej informacji zarządczej z jednej bazy danych. Pozwala 
to na zmniejszenie zatrudnienia w komórkach finansowo-księgowych oraz 
pełniejsze wykorzystanie uzyskanego potencjału informacyjnego. 

Reasumując 

Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie 
przedsiębiorstwami stale się rozwijają, uzyskując coraz większe możliwości. 
Rozwój nowych technologii informatycznych daje impuls do pozyskania 
kolejnych i doskonalenia już posiadanych funkcjonalności. Informatyka wlała się 
szeroką rzeką do biznesu i płynie coraz szerszym i rwącym nurtem. 
Menedżerowie muszą w coraz większym stopniu polegać na rozwiązaniach 
informatycznych i coraz bardziej wzbogacać swoją wiedzę w dziedzinie 
zastosowań informatyki w biznesie. 

Każde przedsiębiorstwo, które realnie myśli o funkcjonowaniu na coraz 
bardziej konkurencyjnym rynku i swoim dalszym rozwoju winno się zdecydować 
na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego 
wspomagającego zarządzanie. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw 
produkcyjnych. System taki pozwala zyskać przewagę nad konkurencją lub też 
wyrównać szanse w twardej grze rynkowej. Zwłoka lub rezygnacja z wdrożenia 
takiego systemu jest poważnym zagrożeniem dla przyszłości przedsiębiorstwa. 

 

 



 

 317 

Literatura: 
1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. 

MIKOM, Warszawa 2000. 
2. Bielecki W.: Informatyzacja zarządzania, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa, 2001. 
3. Brzeziński M.: Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa, 2002. 
4. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Difin, Warszawa 

2003. 
5. Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Wydawnictwo Instytutu Logistyki 

i Magazynowania, Poznań 2002. 
6. Kram J.: Puls Biznesu, 13.04.2005 r., wyd. 1822. 
7. Kuśnierz M.: Gazeta Prawna – Gospodarka Nr 1570, 20.10.2005 r. Infor. 


