


Program Obliczeń Wielkich Wyzwań 

Nauki i Techniki (POWIEW)

 Udostępnienie w polskich centrach 

Komputerów Dużej Mocy, nowych architektur 

obliczeniowych, które pozwolą na prowadzenie 

badań wymagających przetwarzania 

obliczeniowego o skali dotychczas 

zarezerwowanej dla nielicznych ośrodków 

zagranicznych.

http://wielkiewyzwania.pl/



Współczesny potencjał zaawansowanych 

narzędzi programowych

Business Intelligence

 narzędzia analityczne do ERP, 

 CRM, 

 SaaS – Software-as-a-Service),

 SOA (Service Oriented Architecture).



BUSINESS INTELLIGENCE

(analityka biznesowa) 

 Proces przekształcania danych w informacje, a 

informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do 

zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

 Korzystanie z BI jest uzależnione od utworzenia  

hurtowni danych, która pozwala na ujednolicenie i 

powiązanie danych gromadzonych w różnorodnych

systemach informatycznych stosowanych w 

przedsiębiorstwie (np. systemów FK i CRM).

 Generowanie raportów, narzędzie menadżerów, 

techniki prezentacyjne.



SOA (Service Oriented Architecture)

 Metodologia łączenia różnego typu oprogramowania, 
od różnych producentów w całość – tworzenie jednego 
wirtualnego programowego narzędzia wspomagającego 
funkcjonowanie firmy. 

 Efekty:

 ograniczenie kosztów integracji infrastruktury informatycznej 
firmy, 

 zwiększenie elastyczności – możliwości szybkiego 
dopasowania narzędzi informatycznych do zmieniających się 
potrzeb firmy,

 uproszczenie obsługi tych narzędzi.



Systemy SCM 

Supply Chain Management 
 Dostarczają metod i narzędzi informatycznych oraz

informacji, niezbędnych dla podejmowania

optymalnych decyzji prowadzących do usprawnienia

i optymalizacji procesów logistycznych

w zintegrowanym łańcuchu dostaw. 

 Głównym ich działaniem jest zapewnienie

planowania i koordynacji działań w całym łańcuchu

dostaw oraz maksymalne skrócenie długości tego

łańcucha, a tym samym czasu oczekiwania na

produkt przez klienta. 



Rodzaje SCM

 Systemy eSCM (electronic Supply Chain 

Management – elektroniczne zarządzanie 

łańcuchem dostaw), które ewoluuje 

w kierunku iSCM (intelligent Supply Chain –

inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw). 



obszary funkcjonalne SCM

 rozwój produktu, który obejmuje wszystkie zadania związane z powstaniem 

produktu, począwszy od fazy projektu, poprzez testowanie, aż do opracowania 

pełnego cyklu produkcyjnego,

 projektowanie łańcucha dostaw,

 planowanie, w tym prognozowanie sprzedaży i planowanie produkcji oraz 

zaopatrzenia,

 sprzedaż, dystrybucja i logistyka, w tym zarządzanie zapasami i stanami 

magazynowymi, transportem, dystrybucją, zleceniami oraz informacją o partnerach 

handlowych, 

 zakupy, czyli wspomaganie zaopatrzenia w surowce do przetwarzania i podzespoły 

przeznaczone do montażu zespołów lub montażu finalnego,

 produkcja, w której następuje realizacja zleceń produkcyjnych, czyli wytwarzanie 

półproduktów i montaż wyrobów finalnych,

 integracja partnerów, w której odbywa się wymiana komunikatów i informacji oraz 

budowanie relacji między dostawcami, producentami, kooperantami i odbiorcami, 

 pomiar wydajności łańcucha dostaw.



Electronic Data Interchange EDI 

 Automatyczna wymiana danych i 

dokumentów.

 automatyczne przekazywanie danych 

ustrukturalizowanych wg ustalonych 

standardów informacyjnych w postaci 

komunikatów elektronicznych między różnymi 

systemami komputerowymi, przy użyciu 

środków teleinformatycznych.



Enterprise Resource Planning 

ERP 
 Współczesna firma niezależnie od swojej wielkości 

musi stosować informatyczne systemów zarządzania jej 

zasobami.

 Do tego celu najczęściej wykorzystuje się systemy klasy 

ERP

 Ich zadaniem jest dostarczenie w czasie rzeczywistym 

danych ułatwiających podejmowanie decyzji 

biznesowych, które pozwolą na zoptymalizowanie 

wykorzystania materiałów, maszyn, środków 

pieniężnych i zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.



ERP - funkcjonalności

 Ewidencja magazynowa i mechanizmy EDI

 Finanse i księgowość

 Środki trwale i produkcja

 Kadry i płace



ERP II

 rozszerzony ERP (EERP - Extended

Enterprise Resourse Planing),

 elektroniczny (internetowy) ERP (eERP –

electronic Enterprise Resourse Planing),

 aktywny ERP (@ERP – active Enterprise

Resourse Planing)



Jaki system ERP

 sprzedaż, 

 zakupy,

 księgowość, 

 gospodarka magazynowa, 

 zarządzanie relacjami z dostawcami, 

 produkcja,

 gospodarka narzędziowa,

 zarządzanie zasobami ludzkimi,

 kontrola majątku trwałego.



Walka o klienta

 20% klientów  zazwyczaj przynosi  firmie 
80% jej dochodu. 

 Utrzymanie raz zdobytego klienta jest 
mniejsze niż pozyskanie nowego - od pięciu 
do czterdziestu razy. 

 Utrzymanie 5% nowych  klientów może 
podnieść roczne zyski firmy nawet o 25%. 



Rozwój konkurencji powoduje iż „nasi” 

klienci odchodzą

 Zmiana dotychczasowego dostawcy, 
ponieważ gdzie indziej znaleziono :

produkty o lepszej jakości, 

Produkty tańsze niż dotychczas.

 Niezadowolenie:

ze sposobu realizowania dostaw, 

z oferowanego serwisu.



CRM (Customer Relationship 

Management)

 Relacje klient - firma stanowią przedmiot 

systemów CRM.  Wspomagają one gromadzenie, 

przetwarzanie i dostęp do informacji.

 Gromadzenie danych o kliencie, pomiar 

interakcji klient - firma oraz ocena satysfakcji 

klienta. 



Kategorie danych w CRM

 Dane demograficzne (statyczne),

 Dane behawioralne – zachowania klienta (dynamiczne i 
statyczne),

 Dane pochodne – wynik analizy,

 Gromadzone dane są nieustannie aktualizowane i służą 
do sporządzania statystyk i prognoz, tworzenia sylwetek 
klientów, a w konsekwencji oceny ich zapotrzebowań i 
zaproponowania odpowiedniego towaru lub usługi. 
CRM pozwala na segmentację rynku, np. ze względu na 
dochody, przyzwyczajenia i opracowanie odpowiedniej 
do danej grupy polityki sprzedaży.



W skład CRM Analitycznego wchodzą:

 budowanie profili klientów (segmentacja, ryzyko, 
skłonności do różnego rodzaju zachowań) ,

 zarządzanie kampaniami (analiza efektywności projektów) ,

 troska o klienta (analiza kontaktów z klientem poprzez 
serwis klienta) ,

 lojalność klienta (badanie trwałość stosunków z klientem, 
próba utrzymania klienta) ,

 analiza sprzedaży i perspektyw rozwoju (analiza sprzedaży 
ze względu na: produkty, kategorie, sklepy, kanały 
sprzedaży) .



Znajomość „historii klienta”  umożliwia:

 oszacowanie opłacalności relacji z danym klientem 
dla firmy,

 dokonanie oceny na jakie formy reklamy jest on 
najbardziej podatny,

 określenie popytu na poszczególne produkty firmy,

 określenie „kto” kupuje „co” – zależność koszyka 
od profilu klienta, 

 oszacowanie kosztów utrzymania klienta i poziomu 
jego lojalności,

 personalizacja klienta dokonana w oparciu o dane 
zapisane podczas wizyt w serwisach 
samoobsługowych, np. zapisanych podczas 
odwiedzin klienta na witrynie internetowej firmy. 



CRM obejmuje m.in.:

 mierzenie kosztów marketingu, sprzedaży i usług, 
oraz zysków z poszczególnych klientów, 

 nabywanie i ciągła aktualizacja wiedzy o potrzebach i 
zachowaniu klientów, 

 wykorzystanie wiedzy o kliencie do ciągłego 
poprawiania wyników organizacji w procesie uczenia 
się na podstawie sukcesów i porażek, 

 integracja działań sektorów marketingu, sprzedaży i 
usług do osiągania wspólnych celów, 

 implementacja systemów, które wspierają 
nabywanie, analizę i współdzielenie wiedzy 
o kliencie oraz mierzą efektywność CRM. 



CRM ogranicza

 Utratę wiedzy o klientach, którą zabiera ze 

sobą odchodzący pracownik.

 Wielokrotne rozwiązywanie tych samych 

problemów/przypadków (90% problemów 

już było rozwiązanych w przeszłości).



CRM umożliwia

 Śledzenie rozwiązywania zgłaszanych przez 
klientów problemów,

 Tworzenie aktualnej listy FAQ,

 Zarządzanie dystrybucją materiałów 
reklamowych,

 Ewidencję kosztów reklamy,

 Ocenę skuteczność kampanii reklamowych,

 Wdrożenie od 3 do 6 miesięcy.



CRM w Outlook’u

 Bezpłatna aktualizacja Business Contact Manager – BCM  
dla Outlooka,

 Jest to CRMowskie rozwiązanie dla małych firm,

 BCM ułatwia kontrolowanie i zarządzanie kontaktami  przez 
kontrolę, w jednym miejscu  wszystkich związków z 
partnerami: zadania, zapisy telefonów, maile, spotkania, 
notatki i inne dokumenty, 

 Po uruchomieniu   BCM w poszukiwaniu określonego 
kontaktu ukazuje się tabelarycznie pełna historia tego 
kontaktu. 



CRM integracja z Outlookiem

 Najlepsze integracje z programem Outlook umożliwiają 

użytkownikom dostęp do najważniejszych funkcji CRM 

z poziomu skrzynki odbiorczej, takich jak np.  

tworzenie potencjalnych klientów i kojarzenie 

wiadomości e-mail z ofertami i kontaktami. 



Niektórzy dostawcy CRM

 SAP

 Siebel

PeopleSoft

Oracle

Microsoft



CRM w modelu Saas (software as a service)

Eclix

 do minimum ograniczone są koszty wdrożenia CRM, 

 zminimalizowane ryzyko nieudanego wdrożenia, 

 brak kosztów związanych z utrzymaniem aplikacji, 

 cykliczność kilkudziesięciozłotowych opłat – brak dużego 

jednorazowego wydatku, 

 możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym momencie, 

 możliwość zwiększania rozmiaru (ilości użytkowników) systemu 

wraz z rozwojem firmy, 

 bezpieczeństwo danych – profesjonalne zabezpieczenia często 

niedostępne dla mniejszych firm.



Jak działa Eclix CRM w modelu 

usługowym? 
 Klient korzystający z systemu CRM ma dostęp tylko do 

interfejsu, z którego wywołuje wszystkie oferowane 

funkcje, 

 całe oprogramowanie odpowiedzialne za przetwarzanie 

danych znajduje się po stronie dostawcy aplikacji, 

 serwer e-usługi wykonuje szereg czynności związanych 

z przetworzeniem zadania,

 dostawca gwarantuje bezpieczeństwo 

przechowywanych danych. 



Dynamics CRM 2011 

CRM w chmurze 

 CRM na żądanie, oferowane za cenę (44 

USD/miesiąc za wersję dla jednego 

użytkownika). 

 Wizualizacja kluczowych wskaźników 

wydajności (KPI), dostępne z poziomu pulpitów 

nawigacyjnych aktualizowanych w czasie 

rzeczywistym.

 Mobilny dostęp.



Wartość fana w Facebooku

 fani wydają rocznie na swoje ulubione produkty o 71,84 USD 

więcej niż użytkownicy, którzy nie należą do grupy fanów; 

 prawdopodobieństwo dalszego korzystania z produktów danej 

marki jest o 28% większe w przypadku fanów, niż innych 

użytkowników; 

 prawdopodobieństwo polecania ulubionych produktów 

przyjaciołom jest o 41% większe w przypadku fanów, niż wśród 

użytkowników spoza ich grupy; 

 średnia roczna wartość jednego fana to 136,38 USD. 

White Paper , COSMIC , Wykorzystanie mediów społecznościowych do lepszego zarządzania 

relacjami z klientami , Wersja 2.0 Maj 2011, ADAM VISSING 6/22/2011 



SRM

„Zarządzanie relacjami z dostawcami” 

(Supplier Relationship Management)

Oznacza działania podejmowane przez 

organizację w celu ustanowienia 

strategicznych związków z dostawcami 

produktów i usług - związków, które są 

ważne z punktu widzenia rentowności 

organizacji. 



Korzyści biznesowe SRM
 redukcja kosztów i poprawa zysku netto, 

 minimalizacja ryzyka przerwania łańcucha 
dostaw, 

 uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez 
wybór najlepszych z punktu widzenia firmy 
dostawców, 

 optymalizowanie zapasów wzdłuż całego 
łańcucha dostaw, 

 skrócenie czasu trwania cyklu 
zaopatrzeniowego, 

 zwiększona satysfakcja klientów. 



Główne elementy SRM

 „Zarządzanie relacjami z dostawcami” w 
przedsiębiorstwie powinno opierać się na:

1. Integracji wewnątrz przedsiębiorstwa.

2. Tworzeniu elektronicznych połączeń z 
dostawcami.

3. Wykorzystaniu wiedzy dotyczącej relacji z 
dostawcami.

4. Kulturze organizacyjnej wspierającej 
współpracę z dostawcami.



MRP

 Material Requirements Planning  -

planowanie potrzeb materiałowych. 

 Obliczanie dokładnej ilości materiałów 

i terminów dostaw, aby sprostać 

zmieniającemu się popytowi na 

poszczególne produkty.



MRP - cele

 Redukcja zapasów,

 Określenie czasów dostaw surowców,  
półproduktów,

 Wyznaczenie kosztów produkcji,

 Optymalne wykorzystanie infrastruktury (magazyny, 
środki produkcji),

 Szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w 
otoczeniu,

 Kontrola poszczególnych etapów produkcji.



MRP II – Manufacturing 

Resource Planning

 Planowanie zasobów produkcyjnych:

- planowanie przedsięwzięć,

- planowanie produkcji,

- planowanie potrzeb materiałowych (MRP),

- planowanie zdolności produkcyjnych (CRP –

Capcity Requirements Planning).



Produkcja - MRP I i II

 tworzenie budżetu dla każdego procesu 
produkcyjnego, 

 obsługa magazynu, 

 wyznaczanie kosztów produkcji, 

 ustalanie terminarza produkcji, 

 zarządzanie zmianami produktów, 

 prognozowanie zdolności produkcyjnych, 

 kontrola procesu produkcji (m.in. śledzenie 
drogi produktu w zakładach produkcyjnych).



ERP – Enterprise Resource Planning
księgowość, kadry i płace oraz sprzedaż

 System modułowy,

 Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć,

 Tj. system obejmujący całość procesów produkcji i 

dystrybucji:

- Obsługa klientów (produkty na żądanie, EDI),

- Produkcja (magazyn, koszty, zaopatrzenie, prognozowanie 

zdolności produkcyjnych, krytyczny poziom zapasów, kontrola 

produkcji),

- Finanse – księgowość, kontrola przepływu dokumentów, 

raporty finansowe – zgodnie z oczekiwaniami,

- Planowanie i zarządzanie zasobami (urządzenia, materiały, 

kadra, pieniądze).



Oprogramowanie 

dostarczane przez Sieć

 Business ByDesign – produkt SAPa, integruje  

zarządzanie finansami, HRem, dostawami i 

CRMem,

 Koszt- $149mc/użytkownik,

 Pierwsze oprogramowanie usług dostarczanych 

przez internet,

 Odbiorca: średnie firmy. 


