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Rozdział 2 

Zarządzanie organizacjami 





STRATEGIE INFORMATYZACJI OPARTE NA NOWYCH 
WERSJACH SYSTEMÓW KLASY ERP 

Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Teorii Informatyki 

<(helena.dudycz, rniroslaw.dyczkowski)@ae.wroc.pl> 

The article presents the rnain tendencies of developrnent of the integrated 
Business lnforrnation Systems (BIS) and their influence on the irnplernentation 

strategies of the IT-systerns. The trends of development of the above

rnentioned solutions are being shortly discussed and the three rnain tendencies 

are identified (narned EERP, eERP/iERP and @ERP). Then, the three rnain 

strategies related to the new versions of ERP systerns are described. The first 
one is the functional extension strategy (related to the EERP concept). 

The second one is the changing of the formula and the business space strategy 
(related to the eERP/iERP solutions). The third one is the active supporting of 
the change strategy (related to the @ERP idea). 

Keywords: Business Inforrnation Systems, ERP systems trends of 
development, strategies of implementation of the IT-systems. 

1. Wprowadzenie 

Zrozumienie i powszechna akceptacja roli informacji jako nośnika wiedzy, 
będącego podstawą procesów decyzyjnych, strategicznym zasobem organizacji 
gospodarczych, jednym z najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej, 
a co za tym idzie czynników sukcesu, spowodowało dynamiczny rozwój metod 
i technik zarządzania opartych na technologiach informacyjnych 1. Trudno sobie 
obecnie wyobrazić funkcjonowanie pojedynczych obiektów i ich otoczenia 
kooperującego, branż, sektorów czy wręcz całych gospodarek bez sprawnie 
i skutecznie działających systemów informatycznych. Jednocześnie lata 
dziewięćdziesiąte XX wieku uzmysłowiły wyraźnie, że samo zastosowanie nawet 
najbardziej zaawansowanej techniki komputerowej nie jest wystarczającym 

warunkiem powodzenia w biznesie. Dopiero zespolenie właściwej strategii 
działania, kompetentnych ludzi, radykalnie przebudowanych procesów 
gospodarczych i struktur organizacyjnych oraz odpowiedniej technologii pozwala 

Wszechstronne omówienie wpływu rozwoju technologii informacyjnych na organizacje 
gospodarcze i na stosowane w nich metody i techniki zarządzania zawierają m.in. 
monografie (Przedsiębiorstwo przyszłości, 2000 i 2002). 
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uzyskać unikatowe korzyści z wdrożenia rozwiązań informatycznych (Pańkowska, 
2001, s. 11). Ważne przy tym jest, aby wprowadzane rozwiązania były w stopniu 
maksymalnym zgodne z wymaganiami i ograniczeniami obiektów, w których są 
implementowane. Dlatego niezwykle istotnym zagadnieniem jest pełna identyfikacja 
tych uwarunkowań, przy czym musi ona obejmować rozpoznanie ich stanu 
bieżącego oraz wszystkich dających się przewidzieć zmian. 

Celem niniejszego opracowania jest właśnie taka identyfikacja, która swym 
zakresem obejmuje rozpoznanie wpływu, jaki na informatyzację obiektów 
gospodarczych wywierają tendencje rozwojowe zintegrowanych gospodarczych 
systemów informacyjnych (ZGSI), szczególnie tych ich wersji, które są oparte na 
aplikacjach klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Zagadnienie to jest ważne 
zwłaszcza w odniesieniu do średnich i dużych przedsiębiorstw, gdyż z jednej strony 
przede wszystkim do nich adresowane są takie rozwiązania, z drugiej zaś właśnie 
tam podstawowe znaczenie ma właściwe, długookresowe planowanie 
i przeprowadzanie projektów w obszarze technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. Należy zaznaczyć, że praca stanowi kontynuację 

wcześniejszych publikacji autorów na ten temat - zob. (Dudycz i Dyczkowski, 
2001, 2002 i 2003) oraz (Dudycz, Dyczkowski i Skwarnik, 2001). 

2. Determinaty strategii informatyzacji 

Jak zaznaczono we wprowadzeniu, jednym z najważniejszych warunków 
powodzenia projektów związanych z zastosowaniem w obiektach gospodarczych 
nowoczesnych rozwiązań, a takimi są technologie informacyjne i komunikacyjne, 
jest - podobnie jak ma to miejsce w każdej działalności organizatorskiej czy 
innowacyjnej - wyprzedzające opracowanie całościowej strategii dla obszaru, 
którego projekty mają dotyczyć . W przypadku przedsięwzięć informatycznych jest 
nią strategia informatyzacji2. Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy przyjęli, 
że będzie ona rozumiana jako określona koncepcja systemowego działania, 

polegająca na formułowaniu zbioru długookresowych celów związanych 

z zastosowaniem metod oraz narzędzi informatyki do wspomagania działalności 

przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w jego 
otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz 
sposobów postępowania, zapewniających optymalne ich rozmieszczenie 
i wykorzystanie dla uzyskania przez przedsiębiorstwo jak najkorzystniejszych 
warunków funkcjonowania i rozwoju3• Najważniejsze czynniki wyznaczające tak 

2 Określając pojęcie strategii informatyzacji autorzy skorzystali z ogólnej definicji strategii 
podanej przez W. Grudzewskiego i I. Hejduk, którzy tworząc ją w pracy (Grudzewski 
i Hejduk, 2001 , s. 70) przeanalizowali uprzednio wiele istniejących w literaturze definicji. 

3 Niektórzy badacze podkreślają, że tzw. moment nieciągłości w funkcjonowaniu obiektu 
gospodarczego, a za taki można uznać redefiniowanie strategii jego informatyzacji, 
szczególnie wtedy, gdy nowa strategia będzie opierała się na wykorzystaniu nowatorskich 
rozwiązań, może być bardzo pozytywnym okresem z punktu widzenia długofalowego 
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określoną strategię oraz jej podstawowe elementy składowe przedstawia 
schematycznie rys. l. 

strategia strategia 
systemów technologii 

informacyjnych informacyjnych 

strategia .___ 
' 

gospodarcza ~------ strategia ... .. informatyzacji 

'" strategia 
informacyjna 

H 

procesy - procesy 
~ informacyjne i 

gospodarcze ----------• komunikacyjne 

Rysunek 1. Determinanty i składowe strategii informatyzacji. 
Źródło : opracowanie własne na podstawie (Pańkowska, 2001, s. 35-38). 

Zaprezentowane na rys. 1 zależności wymagają krótkiego komentarza. 
Po pierwsze, widać wyraźnie, że informatyzacja obiektów gospodarczych musi 
bezpośrednio wynikać z przyjętej w nich strategii gospodarczej. Z drugiej jednak 
strony - szczególnie, gdy chcemy uzyskać rzeczywistą przewagę konkurencyjną -
formułując jej założenia należy uwzględniać wartości dodane, jakie organizatorom 
procesów gospodarczych oraz zarządzającym udostępnia technologia informacyj na, 
czego przykładem mo_że być rozwój gospodarki elektronicznej czy zaawansowanych 
systemów informacyjno-analitycznych. Bardzo ważne jest przy tym takie 
implementowanie rozwiązań informatycznych, aby wdrażane systemy transferowały 
do przedsiębiorstw nowoczesną wiedzę zarządczą, marketingową, finansową itd. 
,,ukrytą" w rozwiązaniach klasy ERP i ich bezpośrednim otoczeniu aplikacyjnym. 
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić , że transfer wiedzy musi być dwukierunkowy. 
Tylko bowiem wtedy, gdy dostawcy systemów, konsultanci, firmy wdrożeniowe 
i pozostali uczestnicy projektów w pełni będą uwzględniać środowisko lokalne, 
w tym uwarunkowania osobowe (zwłaszcza doświadczenie ludzi, kulturę 

organizacyjną obiektu, specyficzne procedury stosowane z powodzeniem od lat, 
wykształcone wzorce postępowania itp.), które stanowią w wielu przypadkach 

rozwoju firmy, gdyż może sprzyjać wprowadzaniu istotnych zmian jakościowych, 

niemożliwych do osiągnięcia poprzez ewolucyjne modyfikowanie bieżącej działalności. 

Por. (Perechuda, 2002, s. 40). 
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najważmeJsze wartości przedsiębiorstw, a nie będą próbowali za wszelka cenę 
narzucać rozwiązań powielarnych, mało elastycznych czy nadmiarowych 
funkcjonalnie, możemy mówić o budowie całościowej wewnętrznie 

zharmonizowanej strategii informatyzacji. 

Rysunek 1 pokazuje także, że tak opisaną strategię tworzą trzy podstawowe 
składowe, z których - z punktu widzenia celu niniejszego opracowania -
szczególnie istotne są systemy informacyjne oraz używane w nich technologie. 
Dlatego też definiując długookresowe plany gospodarczych zastosowań informatyki 
powinniśmy uwzględniać stały rozwój środowiska systemowego i technologicznego 
oraz jego wpływ na dostępne w niedalekiej przyszłości rozwiązania. Wymaga to 
systematycznego badania kierunków rozwojowych informatyki, w tym trendów 
dotyczących ZGSI bazujących na rozwiązaniach klasy ERP. Stanowią one bowiem -
co podkreśla wielu autorów4 - bardzo ważną determinantę strategii informatyzacji. 

3. Kierunki rozwojowe systemów klasy ERP 

W poprzednim punkcie podkreślono, że tworząc strategię informatyzacji, 
szczególnie gdy planujemy implementowanie systemów zintegrowanych, 
powinniśmy - ze względu na długofalowe skutki takich decyzji - nie tylko oceniać 
dostępne aktualnie na rynku produkty i ich zgodność z naszymi wymaganiami, ale 
przeanalizować także, jak będą się one rozwijać w dającej się przewidzieć 

przyszłości. Dlatego też w tej części opracowania zostaną syntetycznie 
przypomniane zidentyfikowane przez autorów5 najważniejsze kierunki rozwojowe 
ZGSI, w tym systemów klasy ERP. 

Rozwój ZGSI kształtują następujące cztery grupy czynników (rys. 2): 

1) konieczność ciągłego doskonalenia wdrożonych systemów, wynikająca 

z lepszego zrozumienia i w konsekwencji umiejętności wykorzystania przez 
przedsiębiorstwa tkwiącego w nich potencjału oraz z ciągłego rozwoju 
funkcjonalnego, konstrukcyjnego i technologicznego ZGSI, 

2) wprowadzane systematycznie do praktyki gospodarczej nowe koncepcje, 
metody, techniki i narzędzia zarządzania na poziomie strategicznym, 
taktycznym i operacyjnym, 

4 Zob. ro.in. prace (Durlik, 2003), (Dzidowski i Radosiński, 2003), (Hartman, Sifonis i Kador, 
2001), (Kisielnicki, 2002), (Łagowski, 2001), (Norris i in., 2000), (Olszak, 2002 i 2003) 
i (Turban, McLean i Wetherbe, 2001) oraz monografie (Przedsiębiorstwo przyszłości, 2000 
i 2002). 

5 Autorzy zdefiniowali i szeroko omówili najważniejsze tendencje rozwojowe ZGSI, w tym 
systemów klasy ERP w pracach (Dudycz i Dyczkowski, 2001, 2002 i 2003) oraz (Dudycz, 
Dyczkowski i Skwamik, 2001). Por. także (Adamczewski, 2001), (Parys, 2002) i (Scheer 
i Habermann, 2000). 
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3) pojaw1aJące się ciągle nowe koncepcje biznesowe, wynikające przede 
wszystkim z globalizacji gospodarki, jej wirtualizacji, ale także związane 
z ideami rozwoju zrównoważonego i proekologicznego, 

4) postępujący rozwój szeroko rozumianych technologii e-biznesowych 
(informatycznych i komunikacyjnych), w tym szczególnie zauważalny postęp 
jakościowy, związany ze standaryzacją, otwartością, elastycznością oraz 
integracją, otwierający nowe obszary zastosowań. 

Rysunek 2. Czynniki i kierunki rozwoju ZGSI opartych na systemach klasy ERP. 
Źródło: opracowanie własne. 

Zdaniem autorów, oddziaływanie wyróżnionych czynników kanalizuje 
rozwój ZGSI oraz stanowiących ich jądro aplikacji klasy ERP w trzy najważniejsze 
nurty kierunków rozwoju (por. rys. 2), które kryją się za następującymi 

określeniami: 

1) EERP (Extended Enterprise Resource Planning), czyli rozszerzony system 
ERP, który charakteryzuje się przede wszystkim - zgodnie z ideą 

rozszerzonego przedsiębiorstwa znacząco większym zakresem 
funkcjonalnym oraz wzrostem stopnia integracji poziomej wzdłuż łańcuchów 
logistycznych i dystrybucyjnych, a także zwiększeniem obszaru i głębokości 
wspomagania procesów gospodarczych, 

2) eERP (electronic Enterprise Resource Planning; czasami używany jest dla 
określenia tej grupy systemów również termin iERP - Internet Enterprise 
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Resource Planning), który stanowi odpowiedź na wyzwania tzw. nowej 
gospodarki sieciowej, elektronicznej czy też wirtualnej, związane przede 
wszystkim ze zmianami w sposobach organizowania związków między 
kontrahentami na bazie nowych technologii komunikacyjnych 
i informatycznych, 

3) @ERP (active Enterprise Resource Planning), czyli aktywny system ERP 
zorientowany na maksymalne wspieranie ustawicznej przebudowy struktur 
organizacyjnych, praktyk zarządzania oraz procesów biznesowych w czasie 
całego jego cyklu życia, poprzez udostępnienie metod, technik i narzędzi 
dynamicznego modelowania, szybkiego prototypowania, indywidualizacji, 
lokalizacji i personalizacji rozwiązań, a także wdrożenie takich koncepcji jak 
outsourcing. 

Zaprezentowane kierunki rozwoju ZGSI opartych na rozwiązaniach klasy 
ERP, tj. EERP, eERP i @ERP, wpływają w sposób istotny na strategie 
informatyzacji obiektów gospodarczych, szczególnie tych, które identyfikują się 

z wyzwaniami współczesności i starają się być aktywnymi uczestnikami rynku. 
Na rys. 3 przedstawiono schematycznie najważniejsze relacje wiążące strategie 
informatyzacji z tendencjami rozwojowymi ZGSI i na tej podstawie 
zidentyfikowano trzy strategie modelowe, odpowiadające zidentyfikowanym 
kierunkom. Zostaną one szerzej rozwinięte w następnej części opracowania. 

strategia 
gospodarcza 

procesy 
gospodarcze 

strategia 
informatyzacji 

procesy 
informacyjne 

i komunikacyjne 

strategia 
informacyjna 

Rysunek 3. Strategie informatyzacji a kierunki rozwojowe systemów klasy ERP. 
Źródło: opracowanie własne. 
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4. Strategie informatyzacji 

4.1. Strategia rozszerzania funkcjonalnego 

Pierwszą wyróżnioną przez autorów strategią informatyzacji obiektów 
gospodarczych jest strategia rozszerzania funkcjonalnego, której istota polega na 
systematycznym zwiększaniu zakresu, obszaru i głębokości informatycznego 
wspomagania procesów gospodarczych oraz funkcji zarządzania. Odpowiada ona 
rozwojowi ZGSI zgodnemu z kierunkiem nazwanym umownie EERP (por. rys. 2 
i 3). 

Strategia ta odnosi się przede wszystkim do obiektów doskonalących już 
wdrożone ZGSI, gdzie istniejące rozwiązania informatyczne wspomagają 

w podstawowym zakresie realizowane procesy biznesowe, a potrzeby obiektu, 
przeprowadzony rachunek ekonomiczny oraz uwarunkowania rynkowe uzasadniają 
jedynie ewolucyjne doskonalenie użytkowanego systemu. Polega ono zarówno na 
rozszerzaniu funkcjonalności istniejących aplikacji, jak i na włączaniu do nich 
kolejnych modułów obsługujących w sposób kompleksowy wszystkie istotne oraz 
nowo pojawiające się (np. obsługę transakcji elektronicznych) obszary działalności 
( obejmujące procesy biznesowe: podstawowe i pomocnicze, wytwórcze, 
logistyczne, dystrybucyjne, finansowe itp.). Cechą charakterystyczną tej strategii 
informatyzacji jest również dążenie do podnoszenia poziomu wspomagania 
informacyjno-decyzyjnego, odzwierciedlające przede wszystkim postępującą 

integrację środowiska transakcyjnego z aplikacjami klasy SIK/EIS i SWD/DSS 
nadbudowywanymi nad bazami danych systemów ERP lub realizowanymi za 
pomocą zaawansowanych technologii informacyjno-analitycznych opartych na 
koncepcji business intelligence, a ostatnio także na rozwiązaniach typu agent based 
modelling. 

Doskonalenie istniejącego systemu według tej strategii może przebiegać na 
dwa podstawowe sposoby. Pierwszy polega na rozszerzaniu funkcjonalności 

istniejących aplikacji przez rozbudowywanie oraz modyfikowanie istniejących już 
programów. Jest ono realizowane najczęściej przez dostawcę dotychczasowych 
rozwiązań. Drugi zaś, wymaga pozyskania - najczęściej na drodze zakupu -
aplikacji, obsługujących nowe potrzeby informatyczne przedsiębiorstwa w obszarze 
wspomagania procesów biznesowych. Wybrane produkty nie muszą pochodzić od 
dostawcy poprzednich rozwiązań6 . Wystarczy, aby została zapewniona pełna 
zgodność (proceduralna, strukturalna i technologiczna) między istniejącymi bazami 
transakcyjnymi i aplikacjami eksploatowanymi w przedsiębiorstwie a zakupionym 
oprogramowaniem. 

6 W przypadku systemów opartych na aplikacjach klasy ERP najczęściej nie są to dostawcy 
całkowicie niezależni, ale firmy współpracujące z producentem danego systemu bazowego, 
które uzyskują od niego niezbędne wsparcie technologiczne oraz dostęp do kanałów 
dystrybucji. Specjalizują się one w predefiniowanych rozwiązaniach branżowych, wersjach 
dla określonych typów przedsiębiorstw, wybranych rodzajach aplikacji lub działają na 
rynkach lokalnych. 
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4.2. Strategia zmiany formuły i przestrzeni biznesu 

Druga -strategia informatyzacji Dbiektów gospodarczych została nazwana 
przez autorów strategią zmiany formuły i przestrzeni biznesu. Celem jej jest 
wdrożenie w przedsiębiorstwach technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
umożliwiających efektywne i skuteczne przeniesienia aktywności danych 
organizacji gospodarczych do obszaru gospodarki elektronicznej. Odpowiada ona 
rozwojowi ZGSI zgodnie z kierunkiem nazwanym wcześniej eERP (por. rys. 2 i 3). 

Podstawę tej strategii informatyzacji stanowi zmiana podejścia 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej z tradycyjnego na model 
usieciowiony i zwirtualizowany, z wykorzystaniem sieci komputerowych, 
telekomunikacyjnych oraz technologii Internet, nastawiony m.in. na kooperację, 
partycypację informacyjną i procesową oraz na personalizację kontaktów 
z klientami. Obiekty gospodarcze tego typu charakteryzuje dążenie do tworzenia 
produktów wyróżniających się na rynku, silnej integracji z dostawcami, klientami, 
kooperantami itp. oraz zindywidualizowanego marketingu. Przedsiębiorstwa 

dostosowują się do nowych warunków 7, w których rozwiązania sieciowe stanowią 
narzędzie kształtowania strategii gospodarczej . 

Wdrażanie tej strategii informatyzacji - ze względu na jej przełomowy, 
wręcz rewolucyjny charakter - wymaga sprecyzowania długookresowych celów 
przedsiębiorstw oraz przeprowadzenia - w tym kontekście - dokładnych analiz 
wpływu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na ich działalność8 , 
wszechstronnego zbadania warunków rynkowych oraz sposobu wprowadzenia 
zmian9. Przeprowadzając takie analizy obiekty gospodarcze powinny uzyskać 
argumenty uzasadniające implementację nowych rozwiązań. W tym celu można 
skorzystać m.in. z następujących narzędzi: e-biznesowej macierzy wartości lub 
macierzy hierarchizacji projektów internetowych (Hartman, Sifonis i Kador, 2001, 
s. 89-114). 

Realizacja strategii zmiany formuły i przestrzeni biznesu może być 

przeprowadzana według jednego z następujących podejść (Olszak, 2002, s. 144): 

7w tego typu obiektach gospodarczych między sytuacją gospodarczą, strategią 
przedsiębiorstwa a Internetem istnieje sprzężenie zwrotne (Dzidowski i Radosiński, 
2003, s. 29). 

8Jak trafnie zauważyli A Dzidowski i E. Radosiński, rozwinięte formy strategii 
korzystujących z Internetu, nie sąjeszcze odpowiednie dla wszystkich uczestników rynku. 
To co może być podstawą sukcesu jednej firmy, często przyczynia się do upadku innej 
(Dzidowski i Radosiński, 2003, s. 29- 3 I). 

9 C. Olszak wskazuje, iż implementacja technologii umożliwiającej prowadzenie działalności 
e-biznesowej, wymaga przeprowadzenia wnikliwej analizy w zakresie: procesów 
biznesowych, komunikacji przedsiębiorstwa z kooperantami, dostawcami, klientami itp. 
podmiotów oraz potrzeb informacyjnych (Olszak, 2002, s. 147). 
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pokrywania - przedsiębiorstwa „pokrywają'' działalność dotychczas 
realizowaną w sposób tradycyjny działaniami e-biznesowymi, 

integracji - przedsiębiorstwa tworzą nowe obszary działalności e-biznesowej 
i integrująje z bieżącymi, tradycyjnymi procesami, 

całkowitej separacji - przedsiębiorstwa tworzą oddzielne rozwiązania 

e-biznesowe, które nie korespondują z tradycyjnymi procesami, 

zastępowania - przedsiębiorstwa koncentrują się na zastępowaniu wybranych 
procesów gospodarczych działaniami e-biznesowymi. 

4.3. Strategia aktywnego wspierania zmian 

Trzecią wyróżnioną strategią informatyzacji jest strategia aktywnego 
wspierania zmian. Polega ona na maksymalnym wspomaganiu za pomocą narzędzi 
informatycznych procesów ustawicznej przebudowy struktur organizacyjnych, 
praktyk zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z zasadą 
ciągłego doskonalenia (keizen). Odpowiada ona rozwojowi ZGSI zgodnemu 
z kierunkiem nazwanym @ERP (por. rys. 2 i 3) i stanowi egzemplifikację zdolności 
przedsiębiorstwa do myślenia biznesowego w obszarze technologii oraz zdolności 
do myślenia technologicznego w obszarze biznesu. 

Strategia ta może być realizowana w obiektach gospodarczych przychylnie 
nastawionych do zmian, posiadających umiejętność zarządzania nimi oraz 
potrzebujących „aktywnych" narzędzi wspomagających je w tym procesie, w trakcie 
całego cyklu życia systemu. Wymaga to m.in. znacznego wzrostu elastyczności, 
indywidualizacji, a nawet personalizacji rozwiązań informatycznych wspierających 
procesy gospodarcze w konkretnym obiekcie w celu utrwalenia we wprowadzanym 
lub doskonalonym systemie „najlepszych istniejących w przedsiębiorstwie praktyk", 
z jednoczesnym ich pełnym zintegrowaniem z zaimplementowanymi 
w „klasycznych" ERP „najlepszymi praktykami biznesowymi", zgodnymi z tzw. 
modelami referencyjnymi. Podejście takie umożliwia, na ciągle zmieniającym się, 
często w sposób burzliwy rynku, zachowanie tego, co wyróżnia konkretny obiekt 
gospodarczy od innych oraz uzyskanie korzyści z „bycia pierwszym" w danej 
dziedzinie. Dzięki wdrożeniu obowiązujących w całej organizacji oraz jej otoczeniu 
kooperującym akceptowanych, przystosowanych do zindywidualizowanych 
warunków i potrzeb standardów biznesowych i technologicznych, wprowadzenie 
kolejnych zmienionych rozwiązań jest szybsze i tańsze. 

Aktywne wspieranie zmian jest strategią ofensywną pozwalającą 

przedsiębiorstwom - dzięki efektywnemu użyciu technologii informatycznych - nie 
tylko na trwanie, ale przede wszystkim na rozwój i ekspansję (Grudzewski i Hejduk, 
2001, s. 122). Koncentrując się na kształtowaniu środowiska gospodarczego, 
systemowego i technologicznego ZGSI ma ona również charakter stabilizujący 

i wspierający przedsięwzięcia informatyzacyjne. Należy zaznaczyć jednak, że jej 
wdrożenie wymaga od realizatorów projektów zastosowania, a od dostawców 
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systemów ERP ciągłego usprawniania narzędzi wspomagających wytwarzanie, 
utrzymywanie i doskonalenie oprogramowania bazowego oraz procesy 
implementacyjne i wdrożeniowe (takich m.in. jak: narzędzia modelowania procesów 
biznesowych i systemowych, dedykowane pakiety CASE i RAD, narzędzia 

modelowania współdziałania aplikacji, systemy komputerowego wspomagania 
wdrażania systemów oraz zarządzania ich eksploatacją i rozwojem). 

5. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono syntetycznie identyfikację wpływu, jaki na strategie 
informatyzacji obiektów gospodarczych wywierają tendencje rozwojowe 
zintegrowanych gospodarczych systemów informacyjnych opartych na aplikacjach 
klasy ERP. Podsumowując rozważania spróbujemy je odnieść nie - tak jak robi to 
wiele ośrodków konsultingowych - do płaszczyzny rozwoju technologii 
informacyjnych i komunikacyjny~h, ale do przykładowych opublikowanych 
wyników badań z obszaru transformacji zarządzania organizacjami poprzez 
wykorzystanie narzędzi informatycznych, zwłaszcza gdy ma ona miejsce 
w środowisku burzliwym (turbulentnym) i okresach radykalnych zmian 
systemowych. Jest to zgodne z zaprezentowanymi w pracy determinantami strategii 
informatyzacji. 

Jako punkt odniesienia można wykorzystać w tym celu dwie analizy 
przypadków: przedstawioną przez T. Łagowskiego 10 w pracy (Łagowski , 2001) oraz 
zaprezentowaną przez W. Grudzewskiego i I. Hejduk11 w monografii (Grudzewski 
i Hejduk, 2001 ). 

W pierwszym przypadku, analizując możliwości wykorzystania potencjału IT 
w zarządzaniu autor identyfikuje pięć poziomów transformacji: (1) zastosowanie 
pojedynczych aplikacji IT, (2) wewnętrzną integrację, (3) reorganizację procesów 
biznesowych, (4) reorganizację sieci gospodarczej i (5) przedefiniowanie zakresu 
działalności gospodarczej (Łagowski, 2001, s. 81-92). Analizując ich opisy można 
zauważyć, że poziomy 2 i 3 w dużej mierze odpowiadają strategii rozszerzania 
funkcjonalnego, a poziomy 4 i 5 strategii zmiany formuły i przestrzeni biznesu. 
Natomiast przejście ścieżki 1-5 wymaga zastosowania strategii aktywnego 
wspierania zmian. 

Druga z analiz przypadków wskazuje, że udane przedsięwzięcia 

restrukturyzacyjne przebiegały na ogół według następującego schematu: (1) walka 
o przetrwanie, (2) restrukturyzacja funkcji MRP II, (3) restrukturyzacja procesów 

10T. Łagowskiego podkreśla, że swe analizy oparł w dużym zakresie na badaniach 
N. Venkatramana i T. Davenporta (Łagowski, 2001, s. 78-92). 

llw. Grudzewski i I. Hejduk formułując ogólne wnioski na temat powodzenia procesów 
restrukturyzacji zaznaczają, że opierali się na publikacjach Abella, Koźmińskiego, Lawrenca 
i Vlachoutsicosa oraz Johnsona i Lovemana (Grudzewski i Hejduk, 2001, s. 262-263). 

112 



Strategie informatyzacji ... 

BPR i (4) zastosowanie systemu ciągłych usprawnień. Opisy tych etapów wskazują, 
że z punktu widzenia powodzenia restrukturyzacji gospodarczej najskuteczniejsza 
jest strategia aktywnego wspierania zmian, ale powinna ona uwzględniać w jak 
najszerszym zakresie możliwości udostępniane przez rozszerzone systemy ERP, 
a w perspektywie także opcje eERP. Takie podejście można uzasadnić wskazanym 
wcześniej stabilizującym charakterem pierwszej ze strategii oraz prostszym i łatwiej 
akceptowalnym przeprowadzaniem zmian drogą ewolucyjną, co jest cechą drugiej 
z nich. 

Kończąc podsumowanie, należy zaznaczyć, że zdefiniowane w pracy 
strategie mają charakter modelowy i w praktycznej realizacji będą rzadko 
występowały w „czystej" postaci. Najczęściej będą się one wzajemnie przenikały, 
przy czym - zdaniem autorów - zawsze jedna z nich będzie dominowała, zgodnie 
z celami informatyzacji przyjmowanymi na danym etapie doskonalenia i rozwoju 
intra oraz inter obiektowych ZGSI, a pozostałe będąją wspierały i uzupełniały. 
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