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Wdro¿enie rozwi¹zañ bazuj¹cych na mo¿liwoœciach
zintegrowanego systemu informatycznego nie musi
trwaæ d³ugo. Mo¿e zostaæ wykonane szybko.
Bez generowania zbêdnych kosztów.
Zamiast dokonywaæ na si³ê modyfikacji aplikacji,
wystarczy zaufaæ standardowym rozwi¹zaniom, które
zaszyte s¹ w systemie.

Coming Poland, producent i eksporter mebli
tapicerowanych z Rakoniewic planuje wdro¿enie
i rozpoczêcie pracy w zintegrowanym systemie
Microsoft Dynamics NAV w ci¹gu 2-3 miesiêcy.
Inwestycja jest potrzebna, by zredukowaæ koszty
operacyjne, usprawniaj¹c jednoczeœnie produkcjê
i logistykê. – Planowanie prowadzone jest obecnie w
prostych arkuszach kalkulacyjnych Excel.
Zarz¹dzanie informacjami wymaga wiêc ci¹g³ej
aktywnoœci i ostro¿noœci pracowników. Przy rêcznym
wprowadzaniu i aktualizowaniu danych ³atwo
przecie¿ o pomy³kê – mówi Micha³ S³abowski,
Project Manager Columbus IT, odpowiedzialny za
wdro¿enie systemu Microsoft Dynamics NAV
w Coming Poland.
Oprócz wyeliminowania ryzyka pope³nienia pomy³ki,
rakoniewicki dostawca chce podnieœæ wydajnoœæ.
– Jeœli zamówienie i przygotowanie materia³ów
potrzebnych do produkcji zajmuje firmie kilka godzin,
to po wdro¿eniu Microsoft Dynamics NAV ten czas
zostanie zredukowany. – dodaje S³abowski.

System umo¿liwi ponadto równoleg³y podgl¹d
stanów magazynowych i linii produkcyjnej, dziêki
czemu bêdzie mo¿na efektywniej zarz¹dzaæ nie tylko
zamówieniami materia³ów potrzebnych do produkcji,
ale te¿ dystrybucj¹ i transportem finalnych produktów
Ca³a tajemnica rozwi¹zania tkwi w jego centralnej
bazie. Wszystkie dane, wprowadzone w jednym
miejscu, s¹ automatycznie widoczne dla
pracowników z innych dzia³ów. Jeœli np. kierownik
magazynu zamówi nowe materia³y, decyzja
natychmiast wywo³a zmiany w finansach
i ksiêgowoœci.
Podobne korelacje zostan¹ zautomatyzowane miêdzy
produkcj¹, a magazynem przyjêæ. Przesuniêcie nawet
najmniejszego materia³u na halê zaktualizuje zmianê
w informacji o stanach magazynowych.
Korzyœci z nowego rozwi¹zania bêdzie wiêcej.
W systemie bêd¹ trzymane i na bie¿¹co uaktualniane
informacje o gotowych produktach, m.in. dane
o wadze i objêtoœci. Dziêki temu bêdzie mo¿na
zracjonalizowaæ koszty transportu.
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Przedsiêbiorstwa wierz¹ w innowacje
Równie szybko pracê w zintegrowanym systemie
Microsoft Dynamics AX chce rozpocz¹æ AJ S³upsk.
Firma specjalizuje siê w produkcji mebli biurowych.
Wdro¿enie ma trwaæ trzy miesi¹ce. W tym czasie system
obejmie piêæ kluczowych obszarów – finanse, zakupy,
sprzeda¿, magazyn oraz produkcjê.
Po zakoñczeniu projektu ka¿da operacja, zarejestrowana
w Microsoft Dynamics AX, bêdzie automatycznie
uaktualniaæ dane w pozosta³ych obszarach, dziêki czemu
firma - w oparciu o bie¿¹ce informacje - bêdzie mog³a
podejmowaæ najbardziej optymalne dzia³ania. Na przyk³ad
na etapie sk³adania zamówienia na materia³y do produkcji
mebli.
Mened¿er na podstawie wp³ywaj¹cych zamówieñ
sprzeda¿y i bomów produkcyjnych dok³adnie zaplanuje
termin dostawy oraz rodzaj surowca lub pó³produktu
w takich iloœciach, jakie bêd¹ aktualnie potrzebne do
produkcji. Tym samym firma nie bêdzie ryzykowaæ
zamro¿eniem kapita³u czy opóŸnieniem w realizacji
zleceñ.
Takich firm, jak Coming Poland czy AJ S³upsk, które
niezale¿nie od dekoniunktury inwestuj¹ w innowacyjne
rozwi¹zania jest wiêcej. W ostatnich badaniach IDC
Polska, przeprowadzonych na zlecenie D-Link, jednego z
najwiêkszych producentów sprzêtu sieciowego na œwiecie,
pod wp³ywem kryzysu inwestycje w IT od³o¿y³o
wprawdzie 31 proc. respondentów, ale reszta, mimo
przeszkód, zdecydowa³a siê kontynuowaæ projekty – w
pe³nym lub okrojonym zakresie (odpowiednio 30 proc. i 17
proc.).
Prognozy IDC Polska pokrywaj¹ siê z badaniami PKPP
Lewiatan i Deloitte. W tym roku w innowacyjne
rozwi¹zania planuje zainwestowaæ 40 proc. firm.
Przyczyna i motywy s¹ te same. Ci, którzy wdro¿yli nowe
technologie, jako efekt wskazuj¹ na wzrost sprzeda¿y
(ponad 50 proc.), wzrost zysków (33 proc.) oraz skuteczn¹
walkê z konkurencj¹ (29 proc.).
Ale ten wzrost nie by³by mo¿liwy, gdyby nie zmieni³o siê
podejœcie do nowych technologii.
- Do niedawna wielu u¿ytkowników wola³o przeprowadzaæ
kosztowne modyfikacje systemów informatycznych ni¿
nauczyæ siê pracy w ich standardowej wersji. Dziœ
proporcje siê odwracaj¹.
Na standardowych
rozwi¹zaniach firmy mog¹ zaoszczêdziæ nawet 50 proc.
- mówi Mano Nair, Prezes Columbus Polska Sp. z o.o..

Tak du¿e oszczêdnoœci wynikaj¹ z krótszego czasu
wdro¿enia i mniejszego zaanga¿owania zewnêtrznych
konsultantów. Prostsza jest bowiem analiza biznesowa,
szybciej równie¿ odbywa siê projektowanie oraz
mapowanie procesów w systemie. Poza tym ju¿ we
w³asnym zakresie firma mo¿e przygotowaæ instrukcje
stanowiskowe i przeprowadziæ migracjê danych ze starych
oprogramowañ.

To klient ceni sobie szczególnie
Na podobne podejœcie zdecydowa³ siê zarz¹d
Altrad–MOSTOSTAL. Producent elementów dla bran¿y
budowlanej, m.in. systemów rusztowañ i szalunków
zdecydowa³ siê na wdro¿enie systemu Microsoft Dynamics
NAV przy wsparciu zespo³u konsultantów Columbus IT.
System wspar³ produkcjê, gospodarkê magazynow¹,
logistyk¹, sprzeda¿, zakupy i zarz¹dzanie œrodkami
Trwa³ymi.
Wczeœniej Altrad pracowa³ w systemie XAL. Przez d³ugi
czas system ten, choæ pracowa³ w przestarza³ym
œrodowisku DOS, wywi¹zywa³ siê z powierzonych mu
zadañ bez zarzutu. Ograniczenia pojawi³y siê, gdy
ALTRAD musia³ zacz¹æ sprawniej zarz¹dzaæ ³añcuchem
dostaw, pocz¹wszy od planowania zakupów.
Wyroby ALTRAD-Mostostal to rusztowania i szalunki
budowlane. G³ównym surowcem do produkcji takich
wyrobów s¹ materia³y hutnicze – stale i aluminium, które
kupowane s¹ w kilogramach i tonach. Jednak w wielu
przypadkach ich zu¿ycie jest ju¿ liczone w metrach, co
stwarza spore problemy przy planowaniu zakupów.
Zakupienie zbyt ma³ej iloœci materia³u grozi
wstrzymaniem produkcji, a zbyt du¿a iloœæ zamro¿eniem
kapita³u. Tymczasem XAL nie by³ w stanie pomóc.
Obliczenia nale¿a³o wykonywaæ rêcznie, poza systemem,
a uzyskane wyniki tak¿e rêcznie wprowadzaæ do systemu.
Nowy zintegrowany system informatyczny przelicza
wszystkie parametry automatycznie, weryfikuj¹c
jednoczeœnie odchylenia. Microsoft Dynamics równie
sprawnie prowadzi te¿ np. ewidencjê cynkowania
wyrobów ze stali. W tym obszarze ALTRAD wspó³pracuje
z wieloma podwykonawcami, wiêc doœæ ³atwo mo¿na
straciæ kontrolê nad przep³ywem wyrobów.
Dzisiaj takiego niebezpieczeñstwa nie ma. Sprzedawca
ALTRAD dok³adnie wie, jaka jest dostêpnoœæ towaru,
a w przypadku niedoborów jest w stanie udzieliæ klientowi
precyzyjnej odpowiedzi, kiedy zostanie zrealizowana
kolejna dostawa.

A to w czasach bessy klient ceni i zapamiêtuje sobie
szczególnie.
- 11 1/2009

