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10 kroków udanego wdrożenia

• Zespół wdro żeniowy – pierwszym krokiem powinno być 
powołanie zespołu wdrożeniowego, w skład którego powinni 
wchodzić przedstawiciele wszystkich działów objętych 
projektem wdrożenia oraz posiadających wiedzę na temat 
procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie, 
obecnie wykorzystywanych rozwiązań, struktury firmy oraz 
formalnych i nieformalnych zwyczajów i procedur. 
Istotną rolę pełni menedżer projektu. Powinna być to osoba 
posiadająca mocną pozycję i silne wsparcie sponsora projektu 
(zwykle zarządu). 

• Analiza Potrzeb – kolejnym krokiem jest sprecyzowanie 
potrzeb i wymagań biznesowych, które ma spełniać nowy 
system informatyczny. Pomocna na tym etapie jest metoda 
schematów zależności funkcjonalnych („map procesów”), 
przydatna również na etapie audytu posiadanych rozwiązań.
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10 kroków udanego wdrożenia

• Audyt istniej ących rozwi ązań – przed wyborem nowego 
systemu należy przeprowadzić inwentaryzację dotychczas 
posiadanych rozwiązań, realizowanych przez nie funkcji oraz 
wniosków i sugestii użytkowników odnośnie ich mocnych 
i słabych stron.

• Analiza przedwdro żeniowa – etap ten odpowiada za 
zbadanie oczekiwań wszystkich potencjalnych użytkowników, 
weryfikację i ostateczne zdefiniowanie procesów 
biznesowych oraz określenie priorytetów. Dobrą praktyką jest 
korzystanie z pomocy firmy zewnętrznej, która dzięki 
spojrzeniu „z boku” oraz na podstawie doświadczeń 
z innych przedsiębiorstw pomoże zespołowi wdrożeniowemu 
w przygotowaniu ostatecznej listy wymagań i oczekiwań. 
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• Analiza rynku – obecnie na rynku znajduje się wiele 
rozwiązań różniących się zakresem funkcjonalnym, 
wielkością, zastosowaną technologią i ceną. W większości 
przypadków procesy tworzenia oprogramowania i jego 
wdrażania są rozdzielone. Dlatego oprócz wyboru 
oprogramowania równie istotna jest decyzja o wyborze jego 
dostawcy. Od niego bowiem często zależy jakość instalacji, 
parametryzacji, szkoleń czy wsparcia technicznego. Oprócz 
marki i ceny zwrócić należy uwagę przede wszystkim na:
– Funkcjonalność systemu
– Modułowość
– Możliwości adaptacji do specyficznych wymagań
– Możliwości rozbudowy
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• Projekt wdro żenia – powinien obejmować aspekty: 
finansowy, metodologii i planowania, szkoleń i wsparcia 
technicznego. Należy pamiętać, że nawet najlepszy system 
w początkowej fazie zazwyczaj opóźnia, a nie przyspiesza 
pracę.

• Jasno okre ślone etapy i cele po średnie – im lepiej 
przygotowana jest załoga, bardziej przemyślana kolejność 
poszczególnych elementów, określone zasady migracji 
danych z dotychczasowych rozwiązań, tym bardziej skraca 
się czas osiągania kolejnych celów. Niezwykle istotne jest 
zdefiniowanie celów pośrednich, które pozwalają na bieżące 
śledzenie postępów projektu a ich osiągnięcie dodatkowo 
motywuje i pozwala na szybsze diagnozowanie problemów 
i ewentualną korektę planów.
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• Informacja i motywacja – Nadzorujący projekt muszą 
pamiętać o odpowiednim motywowaniu pracowników 
zaangażowanych we wdrożenie, opracowaniu planu szkoleń 
oraz wdrażaniu wewnętrznych procedur i instrukcji obsługi 
systemu. Przy planowaniu wdrożenia należy również 
uwzględnić kilka typowych reakcji na wprowadzanie zmian:
– naturalny strach przed nieznanym, który może wywoływać opór 

pracowników tylko dlatego, że wdrażany system jest dla nich 
nowy,

– tworzenie się grupy pracowników bardziej dociekliwych 
i otwartych na zmiany, dla których przyjemnością jest 
sprawdzenie się w nowych realiach. Umiejętne wykorzystanie 
ich zapału i chęci poznawania nowych rozwiązań pozwala na 
sprawniejszą i szybszą realizację wdrożenia,

– poczucie zagrożenia ambitnych pracowników, którzy bardzo 
dobrze znają dotychczasowe rozwiązania, tym bardziej, jeśli 
nowy system różni się znacznie od poprzednich. Na takich 
pracowników należy zwrócić szczególną uwagę – przeszkolić 
w pierwszej kolejności i zapewnić wsparcie, które pozwoli 
utrzymać bieżącą pozycję w przedsiębiorstwie.
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• Asysta powdro żeniowa – po uruchomieniu systemu 
produkcyjnego nastaje, dla osób zaangażowanych we 
wdrożenie, gorący okres. Kiedy z systemu zaczyna korzystać 
coraz większa grupa użytkowników, a cała firma zaczyna 
polegać na nowym rozwiązaniu, może okazać się, że na 
podstawie wprowadzanych danych niełatwo jest uzyskać 
niezbędne informacje. Nieoceniona w takich momentach jest 
szybka i sprawna pomoc firmy wdrożeniowej, jak również 
całego zespołu biorącego udział w procesie implementacji.
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• Techniczne i merytoryczne utrzymanie systemu – bardzo 
istotnym aspektem wdrożenia systemu informatycznego, często 
minimalizowanym, bądź nawet pomijanym, jest jego utrzymanie 
i regularna konserwacja. Utrzymanie systemu obejmuje zarówno 
kwestie techniczne, jak monitorowanie obciążeń infrastruktury, 
weryfikowanie danych przechowywanych w systemie, jak i regularne 
weryfikacje zaimplementowanych procesów i procedur. 
Najważniejszymi elementami są:

– analizy danych gromadzonych w systemie,
– systematyczne budowanie Bazy Wiedzy („Best Practices”),
– szkolenia okresowe przeprowadzane zarówno przez firmę wdrożeniową, 

jak i kluczowych użytkowników,
– cykliczne raporty z wykorzystania systemu, napotkanych problemów 

i błędów,
– dystrybucja wiedzy na temat zmian funkcjonalnych i wniosków 

z kontroli systemu,
– spotkania i rozmowy z użytkownikami, na których mogą oni zgłaszać 

swoje pomysły i sugestie usprawnień w realizowanych procesach.
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Najczęstsze błędy wdrożeniowe
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Najczęstsze błędy wdrożeniowe

• Brak jasno określonych faz projektu
• Źle zdefiniowane oczekiwania
• Brak dokładnej analizy funkcjonalności 

wdrażanego rozwiązania
• Brak Project Managera
• Brak/zbyt mały zespół wdrożeniowy
• Zła komunikacja wewnętrzna
• Wybór złego dostawcy
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Najczęstsze błędy wdrożeniowe

• Niepełna analiza kosztów
• Zbyt optymistyczny harmonogram wdrożenia
• Brak umowy serwisowej
• Brak motywacji/niechęć końcowych użytkowników 

systemu
• Niedostateczne wykorzystanie użytkowników 

kluczowych
• Brak otwartości na zmiany
• Brak planu awaryjnego
• Brak analizy i wniosków powdrożeniowych
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Fakty i mity

13



© 2013 AIUT Sp. z o. o.

Utrzymanie Ruchu w przemyśle spożywczym 2013

maximo.pl

Fakty i mity

• Fakty
– Wdrożenie systemu IT pomaga w przejściu z dokumentów 

papierowych na formę elektroniczną.
– System informatyczny wspomaga zarządzanie i często 

stymuluje reorganizację procesów i struktur 
w przedsiębiorstwie

– Poprawnie wdrożony i użytkowany system przynosi korzyści 
globalne dla przedsiębiorstwa i służb technicznych w postaci 
efektywnego zarządzania zasobami i eksploatowanymi 
obiektami, a tym samym poprawę wskaźników technicznych 
i ekonomicznych

– System informatyczny wspiera centralizację, pozawala na  
tworzenie uwspólnionej bazy wiedzy i informacji
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Fakty i mity

• Mity
– System wspomagający będzie zarządzał parkiem maszynowym
– System wspomagający będzie zarządzał eksploatacją
– System będzie podejmował decyzje
– Implementacja systemu IT to koniec problemów, a początek 

korzyści
– Wdrożony system od razu ułatwi pracę pracownikom wszystkich 

szczebli
– System informatyczny jest pierwszym krokiem do redukcji 

zatrudnienia
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