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Egy jó ERP jelentősen tud javítani egy cég

életén …

De nem vezet jóra, ha nem értjük, hogy

pontosan mi is az az ERP és mire való.
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Az ERP csak egy eszköz a cél elérésében, a cél pedig nem más, mint a vállalat

fejlesztése. A cégek nem azért vásárolnak ERP rendszert, hogy legyen egy

szoftverük. Üzleti célokat akarnak elérni - növelni működésük hatékonyságán, javítani

az információ áramlásán, védeni adataikat, támogatni az értékesítést - csak hogy

néhány példát említsünk. 

Ez az átalakulás érintheti a szervezet minden rétegét, a felső-, és középvezetőket, az

alkalmazottakat, az ügyfeleket, sőt még a beszállítókat is. Minden érintettnek részt

kell vennie bizonyos mértékben a folyamatban, hozzájárulva ezzel a cég a

fejlődéséhez.

Igaz, hogy gyakran a projekt az "ERP bevezetés" nevet kapja, de a kitűzött változás

messze túlmutat magán az informatikán.

Bár az üzleti célok megvalósításának  egyik meghatározó része maga az ERP

bevezetése, ezen kívül sok más jelentős elem is van.

Az ERP nem csak informatikai eszköz,

hanem üzleti megoldás

“Az ERP szoftver, igaz?”

Igen.

“Az ERP informatikai eszköz, igaz?”

Nem.

Gondolatokat katalizál, bevált módszerekre hívja fel a figyelmet, mediálja a megoldás

keresést, képes megszilárdítani az üzleti folyamatokat, és pontos kimutatásokkal

segíti a döntéshozatalt….De az ERP csak egy nagyobb üzletfejlesztési projekt

részeként tudja betölteni szerepét.

Egy ERP bevezetés néhány előnye ...
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Minden érintettnek változtatnia kell berögzült munkamódszerein, sőt egész

munkakörök is átalakulhatnak. A többség számára ez inkább nyűg lesz, hiszen emberi

természetünkből adódóan ösztönösen ódzkodunk a változástól.

Az alkalmazottak ellenállása összeadódik és együttesen nagy akadályt jelent, amit

mindenképpen komolyan kell venni.

A céges átalakulás még akkor is nehéz, ha maga a szoftver "tökéletes". Mivel ez

ritkán igaz, ezért a folyamat valójában még ennél is nagyobb kihívást jelent.

Konfliktusokra kell számítanunk miközben a különböző akadályokra keressük a

megoldást. Lesz, aki nem ért egyet. Lesznek, akik megpróbálnak kibújni a plusz teher

alól. Másoknak pedig érdekeikkel ellentétes a változás.

Az ígéretekkel ellentétben –

nincs olyan, hogy egyszerű és

fájdalommentes ERP bevezetés

1. év: fejlődés a készletkezelésben, értékesítésben, egyszerűbb   pénzügy…

2. év: jobb munkafolyamatok

3. év: jelentős előrelépés a döntéshozatal terén

Milyen pozitív változásokat észlelnek a felhasználók idővel?
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Időnként a bevezetés mintha helyben topogna, még ha halad is – lassan és SOK-SOK

erőfeszítés árán. Az út során számtalan nem várt akadály és probléma merül fel. Ez

valójában „normális”: a problémák felismerése, megértése, a megoldások

megtalálása és gyakorlati megvalósítása mindig időt vesz igénybe.

Néhány akadály elhárításához türelemre van szükség. Ami először jó megoldásnak

tűnik, arról később kiderülhet, hogy mégsem az. Kísérletezésre van szükség, hogy

egyértelművé váljon a megoldás és a fejlesztés végső iránya. Természetesen a

kísérleteket gondosan és szakértelemmel meg kell tervezni, de fel kel készülni és

tolerálni kell az esetleges zsákutcákat.

Ígéretekkel ellentétben –

a kívánt eredmény elérése időt

igényel
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A cég fejlesztésében egy ERP

katalizálja a változásokat.

Az ERP alapvetően meghatározza és

tükrözi a vállalat jövőbeni folyamatait.

A vezetőség aktív részvétele nélkül

ezek a folyamatok nem fogják tükrözni

az elképzeléseiket. Nem lehet egyszerű

delegálással elérni a kívánt

eredményeket.

Egy cég megreformálását mindig a

felsővezetésnek kell irányítani és

ellenőrizni. Egy ERP bevezetése a

vállalati reform egyik alapvető eszköze.

Lehetőséget biztosít a változásra akkor

is, ha azok széleskörűek és radikálisak,

és akkor is, ha visszafogottak és csak

egyes osztályokat érintenek. A változás

menedzselése és az ERP bevezetése

kapcsán számos kérdésben kell

koncepcionális döntéseket hozni.

A vezetőség aktív részvétele és a

változásmenedzsment ismerete

kulcsfontosságú

IT: biztonság, alacsony állásidő, modern és ismerős technológia

Alkalmazottak: releváns adatok, felhasználóbarátság, fárasztó feladatok kiváltása

Vezetőség:  hatékonyság, naprakész jelentések,  betekintés a munkafolyamatokba.

A résztvevők eltérő szempontjai között egyensúlyt kell találni
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Egy ERP rendszer rendkívül összetett. Egy ERP kivitelezésében résztvevő teljes

csapat óriási – több tucat szakterület képviselteti magát. Ezek közül a programozók

csupán egyetlen csoportot képeznek.

Mivel egy ERP felépítése költséges és bonyolult, az értékesítők, tanácsadók,

fejlesztők gyakran mindent elkövetnek hogy a megrendelő ne akarja megváltoztatni

az általuk már kifejlesztett és eladásra szánt rendszert. Azt ajánlják, hogy

alkalmazkodjon a vállalat az ERP-hez, és erre meggyőző érveket fognak

felsorakoztatni. Ez viszont csak egy része az igazságnak.

Való igaz, vannak figyelemre méltó bevált gyakorlatok. Viszont az ördög a

részletekben bújik meg, és minden egyes cég helyzete, vállalati kultúrája és pozíciója

más. Az ERP pedig azért van, hogy az adott megrendelő cég saját fejlődésében

segítsen.

Ráadásul, ha valóban olyan nehéz a cégre alakítani az ERP-t, akkor vajon hogyan lesz

képes később alkalmazkodni a cég fejlődéséhez és jövőbeni igényeihez?

Mondjuk ki – 

az ERP azért van, hogy a céget

szolgálja és nem fordítva



Munkakörök megváltoztatása, emberek képzése, funkciók tesztelése, koncepcionális

problémák átbeszélése, kompromisszumok megtárgyalása, régi adatok előkészítése

migrációhoz, változások kezelése, szakértők kiválasztása és megbízása, support díjak,

fejlesztések, finomhangolások fizetése ... a lista hosszú.

Ez nem IT projekt, ez céges reform. Van egy vízió, és ennek megvalósítására indul egy

céges projekt. Az összes felmerülő költséget figyelembe kell venni, hogy meg lehessen

tervezni a megtérüléshez vezető legjobb utat.

MINDEN költséggel kalkulálni kell,

amikor megtérülési számításokat

végzünk

Az ERP nem egy informatikai

eszköz.

Az ERP az üzleti fejlesztés része.
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Egy jó ERP bevezetése jelentős mértékben javíthatja a cég

életét, feltéve, hogy értjük mivel jár, és mire való.


