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Wstöp
ĩeby zarabiaü na wdraĪaniu systemów ERP, trzeba byü trochĊ wizjonerem, trochĊ
informatykiem i trochĊ szarlatanem ekonomicznym. Ale przede wszystkim trzeba mieü
wiele szczĊĞcia, aby pracowaü z bardzo mądrymi ksiĊgowymi. Dopiero po dáuĪszym
czasie rodzą siĊ wiedza i doĞwiadczenie oraz tworzy siĊ wartoĞü dodana oferowanych
rozwiązaĔ.
Niniejsza ksiąĪka powstaáa w wyniku prac nad przygotowaniem koncepcji systemu ERP
dla jednej z ogólnopolskich firm. Generowana przez nią wartoĞü pojawia siĊ w efekcie
uĪycia wiedzy. Przy okazji wytworzyáy siĊ znaczące zasoby unikatowe. Charakter tej
firmy uzasadnia budowanie modelu strategii zasobowej. Przy tym zasadniczą rolĊ
mają kluczowe kompetencje oraz kapitaá intelektualny. Z tego wynika wprost, Īe wynik finansowy stanowi waĪny, ale nie jedyny aspekt oceny pozytywnej dziaáalnoĞci
tej organizacji. Ten fakt byá motywem przewodnim postawionej hipotezy, Īe nie istnieje
na rynku odpowiedni system ERP w gotowej postaci. Dodatkowo zbiór procesów i struktura kompetencji okreĞlają specyficzne sposoby rozrachunków oraz rozliczeĔ merytorycznych z efektów pracy, a takĪe wyników projektów. Jak to zwykle bywa w zacnych organizacjach paĔstwowych z duĪą naleciaáoĞcią socjalistycznych praktyk w zarządzaniu,
zarówno wartoĞü generowana w otoczeniu, jak i opis poáoĪenia ekonomicznego byáy
nieustalone. Co wiĊcej, nie są moĪliwe do ustalenia bez duĪego nakáadu pracy i reorganizacji struktury. Ale pojawiáa siĊ ambicja oraz wola wdroĪenia jakiegoĞ zacnego
systemu ERP, najlepiej „z górnej póáki”, bo w koĔcu nie za swoje pieniądze. Zarząd
zauwaĪyá, Īe kontroling wymyka siĊ z rąk, a uzyskanie informacji o kosztach wybranego
przedsiĊwziĊcia (projektu biznesowego) wymaga powaĪnego zaangaĪowania zasobów
ludzkich. W dodatku czas przetworzenia danych jest nieprzyzwoicie dáugi, pomimo
istnienia standardowych programów ksiĊgowych. Udaáo siĊ wówczas namówiü zarząd
na wykonanie rzetelnej pracy, której wynikiem są biaáa ksiĊga1 (white paper) i niebieska
ksiĊga2 (blue print) zarządzania. Okazaáo siĊ wtedy, ile niepewnoĞci i niejednoznacznoĞci
1

Stelzner Michael A., Learn all about white papers, WhitePaperSource Publishing, 2008;
http://www.writingwhitepapers.com/resources.html.

2

Blue print stanowi metaforĊ planu architektonicznego, która jest uĪywana w róĪnych kontekstach
projektów oraz schematów dziaáania. W szczególnoĞci dotyczy szczegóáowej architektury obiegu
dokumentów, uĪycia zasobów etc.
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usuniĊto z istniejących obiegów dokumentów, map procesów itd. Powstaá czysty obraz
modelu funkcjonalnego organizacji, który satysfakcjonowaá caáoĞü zarządu. Uproszczono
dokumentowanie procesów. I wówczas odkryto, Īe na rynku naprawdĊ nie ma gotowego
systemu ERP, który nadawaáby siĊ do bezpoĞredniego wdroĪenia. PrzyjĊto koncepcjĊ
modyfikacji juĪ eksploatowanych moduáów zintegrowanego systemu IT wspomagającego
zarządzanie. Zaprojektowano napisanie nakáadek importu i wymiany danych miĊdzy
moduáami oraz przygotowano generator raportów klasy EIS3. Proces ten doprowadziá
do zaistnienia bardzo skutecznego narzĊdzia, o uĪytecznoĞci dokáadnie dopasowanej do
modelu biznesowego. Rozwiązanie to jest odporne na zmiany technologiczne i mody
w branĪy IT.
MoĪna zadaü pytanie, skąd czerpaáem wzorce i najlepsze praktyki odnoĞnie do wdraĪania
systemów ERP. Bynajmniej nie z wiodących na rynku standardów systemów klasy
ERP firm Oracle czy teĪ SAP. W 99% problemów polskich firm moĪna te systemy pominąü, stosując znacznie bardziej uproszczone, ale dobrze zintegrowane, takie jak: CDN,
Symfonia, Microsoft Dynamics. NaleĪy tylko uzupeániü je o odpowiednie moduáy generujące syntetyczne informacje i raporty. Moja wiedza pochodzi od najlepiej zorganizowanych systemów ERP, które są wdroĪone globalnie w wybranych koncesjach marek
samochodowych. WĞród nich wymieniü naleĪy: GBMS w firmie Mercedes-Benz, Alison
w firmie Renault, BMI w firmie Ford oraz system Refeco w firmie PSA-Citroën. Są to
sprawozdania kontrolingowe umoĪliwiające przeĞwietlenie wszystkich aspektów funkcjonalnoĞci i poáoĪenia ekonomicznego danej koncesji. Wyniki z poszczególnych koncesji
są konsolidowane centralnie, a nastĊpnie porównywane w sieci globalnej. Czy moĪna
sobie Īyczyü lepszego pomiaru i definicji sprzĊĪenia zwrotnego? Stuletnia tradycja
produkcji samochodów i co najmniej 30-letnia historia systemów zarządzania stacjami obsáugi dokonaáy uporządkowania dziaáalnoĞci. Wprowadziáy równieĪ wysoki poziom áadu korporacyjnego u wiĊkszoĞci liczących siĊ na rynku marek. DziĊki koncepcjom
lean management i japoĔskim systemom zarządzania, JIT, kanban, kaizen4, doprowadzono do wysokiej uĪytecznoĞci systemów zintegrowanych IT w branĪy samochodowej.
To dlatego systemy IT sieci dilerskich są niemal doskonale uporządkowane i zawierają
korporacyjne zasady zarządzania biznesem danej marki. Jest to know-how implementowany w ramach umowy franchisingowej danego dilera z siecią.
Nie wydaje mi siĊ, Īe zbytnio bĊdĊ siĊ myliü, twierdząc, Īe 90% systemów ERP dla
dowolnych przedsiĊbiorstw w Polsce moĪna oprzeü na modelach funkcjonalnych zaczerpniĊtych ze stacji ASO Mercedes, Renault czy Peugeot-Citroën. W swojej ksiąĪce na
temat modelowania5 IT przedstawiáem analogiĊ funkcjonowania systemu ERP Motomanager oraz ERP dla szpitala — Hospitalmanager. Ten pomysá nie moĪe do dziĞ zadziaáaü
wyáącznie z powodów politycznych. Po prostu nikt w Polsce nie jest zainteresowany

3

EIS — Executive Information System (system informowania zarządu) — jest to moduá konsolidujący
informacje Ĩródáowe i przygotowujący raporty kontrolingu i monitoringu w systemie ERP.

4

Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.

5

Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych
i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu,
Wrocáaw 2009, str. 181.
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rzeczywistym kosztem funkcjonowania sáuĪby zdrowia oraz jej obiektywną optymalizacją. Jednak z informatycznego punktu widzenia proponowany model moĪe dziaáaü
w sposób doskonaáy6.
W tej ksiąĪce chciaábym przede wszystkim pokazaü, Īe w dzisiejszej rzeczywistoĞci
biznesowej systemy informatyczne klasy ERP są záoĪonymi narzĊdziami inteligentnymi, wymagającymi interdyscyplinarnego podejĞcia do ich funkcjonalnoĞci i stosowania. Czysta technologia IT ma tu znaczenie drugorzĊdne i sprowadza siĊ do wáaĞciwego zarządzania bazami danych oraz kojarzeniem informacji poprzez zapytania
SQL. Decyzje podejmuje czáowiek. To on ustala, które informacje i w jakim ukáadzie
ma otrzymaü z systemu IT, wykorzystując doĞwiadczenie i wiedzĊ z zakresu zarządzania. A jak to siĊ bĊdzie dziaáo w systemie komputerowym, tym zajmuje siĊ inĪynieria informatyki, która ma dostĊpną informacjĊ pozyskaü, przetworzyü i dostarczyü
w odpowiednim czasie do odpowiedniego miejsca. W systemach ERP technologia IT
peáni funkcjĊ sáuĪebną w stosunku do zarządzania, ale nie odwrotnie. Dlatego wszyscy oferenci systemów zintegrowanych klasy ERP czy MRPII powinni mieü na uwadze, Īe transparentnoĞü technologii IT, ergonomia systemu informatycznego oraz
bezpieczeĔstwo danych stanowią kluczowe cechy oceny. Liczą siĊ serwis i kastomizacja produktu. Konieczna jest teĪ wiedza, którą muszą posiadaü zarówno zamawiający
systemy, jak i oferenci rozwiązaĔ. Bez tego nie da siĊ uzgodniü stanowisk. Są one wyraĪane w dwóch róĪniących siĊ zasadniczo jĊzykach: mówionym (zamawiający) i formalnym systemu (oferent).
Chciaábym równieĪ zwróciü uwagĊ, Īe proces projektowania systemów ERP skáada
siĊ z dwóch podstawowych elementów. Jednym jest model funkcjonalny zarządzania
(ustalany przez ekonomistów oraz menedĪerów organizacji). Drugim jest projekt reprezentacji formalnej modelu zarządzania (model IT). Nie da siĊ panowaü nad wdroĪeniem technologii inteligentnej klasy ERP bez stworzenia konceptualnych modeli kontrolingu, obiegu dokumentów, modelu ER entity relationship itd. Modelowanie w ERP
musi byü przeprowadzone od poziomu kontekstu biznesowego do koĔcowego modelu
algorytmów wyraĪonych w formalnym jĊzyku programisty w ukáadzie warstw logicznych. Nie da siĊ przeskoczyü z poziomu ontologii ERP bezpoĞrednio do reprezentacji
syntaktycznej lub do gotowego programu, który po zainstalowaniu bĊdzie natychmiast wykonywaü uĪyteczne dziaáania dla organizacji. Dlatego warto poznaü mechanizmy modelowania kolejnych warstw logicznych systemu. I to wáaĞnie jest temat wart
napisania ksiąĪki. Trzeba to zrobiü tak, aby wiedza przekazana miaáa charakter uniwersalny, niezaleĪny od technologii IT oraz zmiennoĞci otoczenia. Czy to siĊ udaáo w tej
publikacji? OcenĊ pozostawiam czytelnikom, licząc na uwagi i dyskusjĊ, która z pewnoĞcią znajdzie finaá w kolejnych wydaniach.
Tadeusz Gospodarek

6

Gospodarek T., Informatyzacja komercyjnej firmy medycznej (KFM) wedáug modelu SOA [w:]
Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, pod red. M. Kowalewskiego i K. Perechudy, Wolters
Kluwer, Warszawa 2008.
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Rozdziaä 1.

Zrozumieè ERP
Czym jest system ERP? Pytanie to naleĪy traktowaü jako fundamentalne w odniesieniu do
zagadnieĔ, które bĊdą poruszane dalej. NaleĪy przyjąü pewien kompromis epistemologiczny, umoĪliwiający sformuáowanie definicji systemu ERP w formie opisowej, a nie
w formie precyzyjnego okreĞlenie formalnego. W ten sposób na postawione na początku
pytanie moĪemy udzieliü kilku odpowiedzi, które nie wykluczają siĊ wzajemnie:
1. ERP jest záoĪonym systemem wspomagającym zarządzanie i podejmowanie

decyzji.
2. ERP jest narzĊdziem pomiarowym oceny aksjologicznej zarządzania.
3. ERP jest systemem porządkującym procesy biznesowe organizacji.
4. ERP jest formalną reprezentacją áaĔcucha wartoĞci organizacji.
5. ERP jest modelem funkcjonalnoĞci organizacji.
6. ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym.

Niestety, wiĊkszoĞü menedĪerów widzi wyáącznie ostatni aspekt okreĞlenia. Oto typowy
przypadek. Pewien prezes znanej polskiej firmy postanowiá wdroĪyü system ERP.
Zwoáaá wiĊc spotkanie dyrektoriatu i przemówiá: „JesteĞmy najwiĊkszą firmą w branĪy w Polsce. Kto sprzedaje najwiĊksze systemy ERP?”. Informatycy odpowiedzieli,
Īe to moĪe byü firma SAP. „No to kupujemy system firmy SAP” — zdecydowaá prezes. Jak postanowiá, tak uczyniá. Niestety, wkrótce okazaáo siĊ, Īe ten zakup nie byá
najlepszą decyzją. Sáawny system IT nie daá sobie rady z rzeczywistoĞcią biznesową,
z którą przyszáo mu siĊ zmierzyü. Pomimo duĪego nakáadu siá i Ğrodków wdroĪenie
nie poszáo zbyt dobrze. I bynajmniej nie byáa to wina systemu SAP.
OtóĪ to klasyczne rozumienie systemu informatycznego przez róĪne zarządy i dyrekcje
organizacji musi zostaü zmienione z ujĊcia czysto technologicznego na ujĊcia systemowe. Tylko wówczas narzĊdzie informatyczne bĊdzie uĪyteczne i bĊdzie mogáo
peániü jakąĞ funkcjĊ kontrolną w organizacji. ERP jest systemem záoĪonym, na który
skáadają siĊ: technologia IT, wiedza ekonomiczna, struktura zarządzania organizacją
oraz zespóá ludzki. To okreĞla, jak taki system musi byü tworzony i jak ma dziaáaü.
Koncepcją zarządzania i pomiaru zajmują siĊ prezesi, a technologią — informatycy.
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Ci ostatni dostarczają narzĊdzi oraz modeli poziomu semantycznego dla juĪ istniejącego
áadu organizacyjnego, ale nie odwrotnie. PamiĊtajmy, Īe to ludzie tworzą struktury spoáeczne i ekonomiczne. Mogą one dziaáaü bez systemu ERP, generując wartoĞü w procesach biznesowych. Natomiast poáączenie technologii IT i metod zarządzania organizacją stwarza
pole dla zaistnienia systemu informacyjnego wspomagającego procesy zarządcze.
Skuteczny system ERP jest zharmonizowanym modelem formalnym dziaáania organizacji.
Jest oczywiste, Īe w procesach harmonizacji struktury organizacji i systemu informatycznego wystąpią aspekty dopasowania do róĪnych ograniczeĔ. Informatyka nakáada bariery technologiczne oraz prakseologiczne. RzeczywistoĞü gospodarcza nakáada ograniczenia na swobodĊ interpretacji danych. NaleĪy zawsze pamiĊtaü, Īe kaĪdy system
informatyczny jest jedynie inteligentnym narzĊdziem automatyzującym i porządkującym procesy przetwarzania danych i informacji. To moĪna równieĪ przetworzyü rĊcznie, tyle Īe bardzo powoli. Tym samym system ERP, i kaĪdy inny system IT wspomagający zarządzanie, stanowi reprezentacjĊ formalną pewnego obrazu organizacji
— jej modelu funkcjonalnego. Skáadają siĊ na to obiegi dokumentów, struktury kompetencyjne, mapy procesów oraz zadaĔ, mapy przypisaĔ zasobów etc. Dlatego system
ERP nie powinien tworzyü niczego nowego poza tym, co zostaáo juĪ zdefiniowane na
poziomie teorii ekonomii i nauk o zarządzaniu. ERP wpisuje siĊ w kulturĊ organizacji, porządkując procesy, ale tej kultury nie tworzy, poniewaĪ nie jest samoprogramującym i samouczącym siĊ systemem SI. Nad tym muszą pracowaü ludzie. Wyniki dziaáania ERP
równieĪ sáuĪą ludziom. To wáaĞnie stanowi istotĊ zagadnienia. Reprezentacja formalna informatyczna (system ERP) musi byü odwzorowaniem wzajemnie jednoznacznym ze
swoim modelem rzeczywistym biznesu i jego procesów. W przeciwnym wypadku
system informatyczny nie bĊdzie w stanie dostarczaü spójnych informacji interpretowalnych przez ludzi.
Co w takim razie mierzy system ERP, skoro jest narzĊdziem pomiarowym? OtóĪ mierzy
on, czy organizacja dziaáa dobrze, czy Ĩle w czasie. A wiĊc odpowiada na pytania aksjologiczne, co oznacza „dobra” albo „záa” organizacja (lub jej funkcjonalnoĞü) w danej
chwili czasu oraz czy moĪe byü ona lepsza. A to wiąĪe siĊ z niezwykle trudnym problemem okreĞlenia, co znaczy „stan organizacji” w danej chwili czasu. Drugą sprawą
jest ustalenie, czym jest wartoĞü kreowana przez organizacjĊ w otoczeniu i jak ją opisaü formalnie. Jak widaü, postawione kwestie z pewnoĞcią nie naleĪą do zagadnieĔ informatyki, ale do problematyki ekonomii i zarządzania, a bardziej poprawnie do zagadnieĔ
interdyscyplinarnych związanych z systemami oraz záoĪonoĞcią. To ekonomiĞci danej
firmy muszą najpierw zdefiniowaü, jak zmierzyü poáoĪenie spoáeczno-ekonomiczne, a dopiero póĨniej siĊgaü po narzĊdzia klasy ERP do automatyzacji pomiaru i monitoringu
funkcji celu w czasie. Zwykle zaĞ jest tak, Īe kupuje siĊ jakieĞ rozwiązanie standardowe, zawierające w sobie okreĞloną filozofiĊ kontrolingu i logikĊ biznesową. Wynika
ona z wdroĪeĔ oraz doĞwiadczeĔ twórców ERP, która najczĊĞciej nie pasuje do kultury
organizacji, w której ma byü wdraĪana. W ten sposób niemal zawsze istnieje konflikt
1

Wzajemnie jednoznaczny oznacza, Īe jakakolwiek zmiana w dziaáaniu rzeczywistego modelu (np. obiegu
dokumentów) musi zostaü uwzglĊdniona w systemie IT i odwrotnie. Cokolwiek zostanie wprowadzone
w systemie IT, jako uproszczenie, udoskonalenie, optymalizacja (np. nowy dokument), musi zostaü
wdroĪone praktycznie. Dotyczy to zwáaszcza wszelkich dokumentów finansowych, opisujących wartoĞü
dodaną w procesach biznesowych oraz sposobów ich rozksiĊgowania w systemie FK, gdzie agregowane są
najistotniejsze dane.
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pomiĊdzy oczekiwaniami ze strony inwestorów oraz uĪytkowników systemu ERP a technologicznymi i organizacyjnymi moĪliwoĞciami ich speánienia. NajwiĊkszym jednak
problemem jest róĪnica pomiĊdzy wiedzą próbujących skorzystaü z dobrodziejstwa
systemu ERP a wiedzą oferenta rozwiązaĔ technicznych. Ci ostatni najczĊĞciej zbyt sáabo znają kwestie ekonomiczne i biznesowe organizacji i przede wszystkim skupiają
siĊ na moĪliwoĞciach technicznych oraz technologicznych oferowanych produktów.
Daleki jestem od tego, Īeby nie przejmowaü sprawdzonych na rynku rozwiązaĔ standardowych, zwáaszcza dla maáych i Ğrednich firm. Jest to bardzo skuteczna metoda wykonania skoku cywilizacyjnego organizacji na wyĪszy poziom zarządzania. A to dziĊki
wiedzy know-how ukrytej w poprawnie skonfigurowanych systemach zintegrowanych IT,
wspomagających zarządzanie oraz logice biznesowej sprawdzonej w praktyce przez
producentów. Jednak w przypadku organizacji opartych na wiedzy, albo tych, dla których
wynik finansowy stanowi jedynie jeden z aspektów oceny wartoĞci lub funkcjonalnoĞci,
takie gotowe rozwiązania na ogóá nie są zadowalające. A jeĪeli pomiar stanu organizacji
czy jej wydziaáu wymaga stworzenia wieloaspektowych raportów przekrojowych,
wówczas z pewnoĞcią standardowe rozwiązania siĊ nie sprawdzą. Dotyczy to zwáaszcza
czĊĞci definiującej pozycje poĪądanych formularzy moduáów informowania kierownictwa. Dlatego dobrą praktyką przed przystąpieniem do realizacji projektu wdroĪenia
systemu klasy ERP w organizacji powinno byü przygotowanie porządnego studium
wykonalnoĞci.
Kolejną kwestią do rozwiązania przed przystąpieniem do informatyzacji systemowej
klasy ERP jest okreĞlenie kryteriów dla oceny rezultatów pomiarów oraz zdefiniowania
kwantyfikatorów monitoringu. Przykáadami takich wskaĨników mogą byü: wskaĨnik
ROI, wskaĨnik efektywnoĞci inwestycji w analizie CBA2, EBITDA3, wskaĨnik pokrycia kosztów etc. Architekt systemu kontrolingu powinien wybraü pewną grupĊ takich najistotniejszych wskaĨników (patrz rozdziaá 3.4.1). NastĊpnie naleĪy ustaliü,
skąd je pozyskaü (czy z FK, czy ksiąg pomocniczych) oraz jakie wartoĞci krytyczne
kaĪdego z nich naleĪy sygnalizowaü i wyjaĞniaü poprzez automatykĊ przetwarzania
danych systemu IT. To wáaĞnie stanowi ideĊ systemu ERP: monitorowaü zagroĪenia
zakáadanej funkcji celu w czasie i w porĊ reagowaü. Jak widaü, jest to zadanie z pogranicza informatyki, ekonomii oraz zarządzania. Ale najwaĪniejszym aspektem jest fakt,
Īe o interpretacji wyników oferowanych przez system ERP naleĪy rozwaĪaü w kontekĞcie zmiennoĞci parametrów otoczenia. ERP stanowi w tej kwestii narzĊdzie monitoringu procesu ciągáej autoadaptacji organizacji w grze przeciwko otoczeniu4. Tu
system informatyczny wspiera podejmowanie decyzji. Pozwala prognozowaü, porównywaü stany oraz mierzyü skutki podejmowanych decyzji o charakterze taktycznym.

2

CBA — Cost-Benefit Analysis (analiza kosztów i korzyĞci) — patrz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_koszt%C3%B3w_i_korzy%C5%9Bci.

3

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — oznacza zysk przedsiĊbiorstwa
przed potrąceniem odsetek od zaciągniĊtych kredytów, dywidend, podatków oraz amortyzacji.

4

Gospodarek T., Aspekty záoĪonoĞci i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo WWSZiP
w Waábrzychu, Waábrzych 2012.

CzöĈè I i Modelowanie systemów ERP

18

Jak dziaáa prawidáowo wdroĪony system ERP? Wydaje siĊ to proste. Organizacja
dysponuje okreĞlonymi zasobami, posiada zdefiniowany áaĔcuch wartoĞci. OkreĞliáa
swój áaĔcuch dostaw, zdefiniowaáa procesy biznesowe umoĪliwiające ciągáoĞü kreacji
wartoĞci w otoczeniu, a nastĊpnie wykonaáa model formalny opisujący sposób dokumentowania wszystkich zdarzeĔ biznesowych. Utworzyáa równieĪ kryteria poprawnoĞci
wyniku wraz z miarą i skalą parametrów kontrolnych funkcji celu. Zaistniaá przy tym
system informacyjny, stanowiący izomorficzną reprezentacjĊ formalną mierzonych
wartoĞci. UmoĪliwia on dokonywanie pomiarów parametrów stanu w ustalonej skali
w czasie. MoĪna wówczas stwierdziü, Īe zaistniaá system ERP pozwalający na okreĞlenie poáoĪenia funkcjonalnego organizacji lub jej czĊĞci w danej chwili czasu. To
poáoĪenie opisane jest przez skoĔczoną liczbĊ parametrów stanu.
Wykonując dowolne zmiany w áaĔcuchu wartoĞci (np. zwiĊkszając sprzedaĪ), powodujemy, Īe na wyjĞciu systemu ERP otrzymujemy inne wartoĞci po czasie t aniĪeli w chwili
początkowej t0 przed dokonaniem zmian. JeĪeli dokonane zmiany poprawiają wskaĨniki,
mówimy o dodatnim sprzĊĪeniu zwrotnym i kontynuujemy dziaáania w danym kierunku.
JeĞli natomiast dokonane zmiany na wejĞciu pogarszają osiągane wskaĨniki na wyjĞciu,
staramy siĊ w kolejnym przedziale czasu poprawiü parametry wejĞcia, tak Īeby osiągnąü zakáadane wartoĞci (ujemne sprzĊĪenie zwrotne). Tym samym system ERP jest
urządzeniem analitycznym sprzĊĪenia zwrotnego wejĞcia-wyjĞcia áaĔcucha wartoĞci
organizacji. Jest to bardzo czytelny model funkcjonalny, który warto bardziej szczegóáowo opisaü od strony praktycznej wdroĪenia.

1.1. Ukäad modelowania ERP
Zbudowanie modelu systemu ERP nie jest tym samym co wykonanie modelu mostu lub
samochodu. Wynika to z faktu, Īe system informatyczny dotyka kilku rozáącznych
aspektów rzeczywistoĞci spoáeczno-ekonomicznej. Stawia wymagania ograniczeĔ niejednoznacznoĞci interpretacji wyników oraz wymiernych definicji wielkoĞci, którymi
siĊ posáuguje. Pojawia siĊ konflikt. Z jednej strony ograniczenia technologiczne nie
pozwalają na realizacjĊ dowolnych algorytmów przez maszyny. Z drugiej zaĞ wymaga
siĊ Ğcisáej kwantyfikacji zdarzeĔ biznesowych (spoáecznych) za pomocą skoĔczonej
liczby parametrów, aby ustaliü jakiĞ stan mierzalny w czasie. To prowadzi do niebezpiecznych luk interpretacyjnych na róĪnych poziomach modelowania i utrudnia zadanie.
CzĊĞciowo moĪna ten konflikt zneutralizowaü przez podziaá modelowania systemu
ERP przynajmniej na cztery wzajemnie sprzĊĪone kierunki (patrz rysunek 1.1):
 modelowanie konceptualne (filozofia zarządzania);
 modelowanie ekonomiczne (metodologia i pomiar);
 modelowanie informacyjne (formalne przetwarzanie informacji);
 modelowanie informatyczne (programy w jĊzyku formalnym).

5

Porter M., Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice 2006.
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Rysunek 1.1. Ukáad modelowania systemu ERP

Samo modelowanie podzielone jest na okreĞlone warstwy logiczne (ontologia, epistemologia itp.). W efekcie powstaje pewien ciąg komplementarnych dokumentów (model
ontologiczny, funkcjonalny, semantyczny itp.). Jest on coraz bardziej zbliĪony do sformalizowanego ujĊcia zagadnienia. Warto w tym miejscu zauwaĪyü, Īe definiując zaáoĪenia
systemu ERP, posáugujemy siĊ jĊzykiem naturalnym, wieloznacznym, metaforycznym. Na wyjĞciu modelu ekonomicznego (reprezentacje i algorytmy) caáoĞü systemu
wyraĪona jest jĊzykiem quasi-formalnym. Dopiero wówczas modelowanie stricte informatyczne moĪe dokonaü ostatecznej formalizacji w wybranym jĊzyku programowania,
zrozumiaáym dla systemów translacyjnych komputera. Nie mamy Īadnej gwarancji, Īe
przystĊpując do projektowania systemu ERP za pomocą ukáadu modeli wzajemnie dopeániających siĊ (patrz rysunek 1.1), na wyjĞciu otrzymamy dokáadnie to samo, co zamyĞlano
na wejĞciu. Translacja pojĊü z jĊzyka naturalnego na jĊzyk formalny informatyki
nie zawsze jest wzajemnie jednoznaczna. Dodatkowo kaĪdy model wprowadza okreĞlone uproszczenia oraz ograniczenia formalne. Dlatego prezentowane na rysunku 1.1
modelowanie kaskadowe jest jedynie sensownym kompromisem, ale lepszej drogi nie
ma. To jednak oznacza, Īe nie da siĊ pominąü Īadnego z wymienionych poziomów
modelowania, przedstawionych na rysunku 1.1. A dodatkowo nie da siĊ przeskoczyü
okreĞlonego poziomu modelowania, pomijając go. Od koncepcji do wyników z komputera wiedzie daleka i doĞü wyboista droga. Dlatego naleĪy dokáadnie opisaü poszczególne etapy modelowania, poniewaĪ stanowią one cenne wskazówki dla architekta
systemu oraz projektanta.

