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Munkafolyamatok és műveletek sztenderdizálása

Sales folyamatok átláthatóbbá tétele

Megrendelések, beszerzések és a termelés szinkronizálása

Készletszintek optimalizálása

Projektek “valósidejű” nyomonkövetése 

Cég belső eseményeinek hű tükrözése a vezető számára

A célok olyanok, mint egy világítótorony. Támpontot adnak cégvezetőknek, a projekt

team-nek és a szofvercégnek egyaránt.

 “Szeretnék egy jó rendszert”, “le akarom cserélni a régit”, “hatékonyabb céget

szeretnék”. Ezek megfoghatatlan óhajok, nem elegendőek a csapat tisztán

látásához. A sikerhez konkrét kérdésekre, és ezekre adott részletes válaszokra van

szükség.

Az óhajok jók kiindulópontnak, csak le kell őket fordítanunk jól definiált üzleti célokká.

Például:

Ezek szerepe, hogy a projekt megvalósulása során az egyes feladatoknak értelmet

adjanak és irányt szabjanak.

Tiszta, jól megfogalmazott célokra van

szükség
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Miben fog változni a bevezetést követően a munkatársak és a szervezeti

egységek élete?

Ezek a változások milyen előnyöket és hátrányokat jelentenek az érintettek

számára?

A projekt elindulása előtt ismerni és priorizálni kell az előnyöket és szembe kell nézni

azokkal a nagyon is valóságos buktatókkal, amikkel találkozhatunk. Van néhány

fontos kérdés, amiket figyelembe kell vennünk:

Az így létrejött “haszontérkép” ezeket az előnyöket és hátrányokat foglalja össze.

Térkép segítségével könnyebb megtervezni hogy mit kell tenni és hogyan lehet

elkerülni a buktatókat.

Bár a cég sok erőforrást fektet abba, hogy az átalakulás végbemenjen, nem lesz

mindenki elragadtatva. Lesznek, akik számára a változás folyamata vagy eredménye

problémát, vagy akár fenyegetést is jelent. Pluszmunka, megnövekedett stressz,

kulcspozíció elvesztése, napvilágra kerülő hozzá nem értés - csak hogy néhányat

említsünk.

Állapítsuk meg, hogy milyen

érdekek fűzik az egyes

munkaköröket, szervezeti

egységeket, hogy a változás

sikeres legyen
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Amint a cégnek reális elképzelése lett arról, milyen hatással lesz az emberek életére

és munkájára a projekt, a következő lépés, hogy a kulcsfontosságú szereplőket

megnyerjük az ügynek.

Fenyegetéssel, de ígéretekkel sem fogunk tudni elegendő belső támogatást

szerezni. Értékes előny, ha rosszkedvű és kelletlen hozzáállás helyett a munkatársak

proaktív módon koncentrálnak a feladatokra. A pozitív attitűd jó észrevételekhez

vezethet és segít a tesztelés és bevezetés nehéz időszakának elviselésében.

Ezen kívül érdemes megtalálni azokat a hangadó embereket a cégben, akik jó

példával járhatnak elől és jó irányba terelhetik a közhangulatot.

A munkatársakat nem kell feltétlenül anyagi eszközökkel ösztönöznünk, rengeteg

módja van annak, hogy megnyerjük valaki lelkesedését.

Van aki kreatív feladatokra, mások rivaldafényre, státuszra vágynak, és sokan

karrierjük egyengetését láthatják meg ebben.

A felsővezetőknek fontos kell

legyen az átalakulás sikere



Hogyan valósulhatnak meg az egyes vezetők személyes céljai az átalakulás

kapcsán?

Tisztában vannak-e vele, hogy személy szerint mit nyerhetnek, és

elkötelezettek-e az átalakulás sikere irányában?

Ilyen kérdések segíthetnek ebben a témában:
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Régi aranyszabály, hogy kettőt választhatunk a határidő, költségvetés és minőség

hármasból. E kettőhöz ragaszkodjunk, a harmadikat pedig kezeljük rugalmasan. Ez

igaz az üzleti átalakulásokra is.

Vagyis, ha szoros határidővel magas minőséget szeretnénk elérni, akkor mélyebben

kell a zsebünkbe nyúlni.

Ha a költségvetés korlátai szűkek, akkor vagy a határidőre kell rugalmasan

tekintenünk, vagy kompromisszumot kell kötni hogy mit, milyen mélységben fed

majd le a szoftver.

Bár hallhatunk abszurd bevezetési határidő ígéreteket szoftvercégektől, ezek

általában kizárólag ideális körülmények között tarthatók be.

Ideális körülmények viszont nem léteznek.

Reális projektcélokat kell kitűzni a

határidő, a költségvetés és az

elvárt minőség szempontjából



Itt egy cég kisebb- nagyobb átalakulásról beszélünk, nem pedig egy

szoftver feltelepítéséről. 

Még ha a szoftver 100%-osan készen áll, a céges folyamatok és az

alkalmazottak akkor sem fognak.

Ahhoz, hogy az átalakulás sikeresen végbemenjen, a cégnek és a szoftvernek

össze kell hangolódnia.

A megfelelő nézőpontból a megoldás is jól látszik

Ha egy cégnek például egy éve van az átalakulásra és a költségvetés is

korlátozott, akkor olyan változtatásokat kell kitűzni, amelyek ezeken a

kereteken belül is elérhetők. Fókuszáljunk az üzleti átalakulás sikeres

befejezésére, és ehhez alakítsuk magát a szoftvert és a hatókörét. 

Ha irreális méretűvé nő a bevezetésre szánt szoftver, akkor a célok

elérhetetlenné vállnak. A bevezetésért felelős team már azt is csak

kínkeservesen tudja elérni, hogy egy kis részét bevezesse a rendszernek. A

feszültség toronymagasra nő, sérülnek az üzleti folyamatok, háttérbe szorul a

változás lemenedzselése, amely egyébként az átalakulás sikerét biztosította

volna. 
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Kik alkalmasak erre munkakör és szervezeti egység szerint?

Hogyan biztosítunk számukra időt, hogy részt vegyenek a tervezésben, a

döntéshozatalban és a tesztelésben?

Hogyan követi a felsővezetés a projekt előrehaladtát, és vesz részt a

koncepcionális döntéshozatalban?

Ők azok, akik a legjobban átlátják a jelenlegi folyamatokat, és ők rendelkeznek

leginkább tiszta vízióval arról, hogy hogyan lehetne a dolgokat jobbá tenni a jövőben.

Bárki lehet ez a cégen belül, itt nem számít a pozíció, vagy a munkaköri beosztás.

Ez komoly probléma, hiszen a “legjobb emberek” azok, akik a cég napi működésében

is nélkülözhetetlenek.

A sikeres átalakuláshoz a legjobb, ha a csapat a vállalat minden területét és

működési szintjét képviseli.

Szükség lesz olyan szereplőkre is, akik kezelik a koncepcionális vitákat,

összehangolják a különböző érdekeket, újratervezik az üzleti folyamatokat és segítik

a szervezeti változásmenedzsment folyamatait.

Szükséges kérdések:

A cég legjobb embereire van

szükség a projekthez



Egy üzleti átalakulás során más számottevő költségekkel is számolni kell az informatikai

rendszer ára mellett. Egy ház megvásárlása nem csak a tetőből áll, a nyaralás költsége

mindig több, mint a repülőjegy és hotel ára.

Házon belüli HR költségek

A projekt team, a vezetőség és az alkalmazottak ideje eleve pénzbe kerül.

A lecsökkent munkavégzés kieső forgalmával is számolni kell.

A változásmenedzsment költsége

Egy üzleti átalakulás nem olyan, mint amikor a cég informatikai osztálya feltelepít egy új

szoftver verziót. Ahhoz, hogy a rendszer valóban értéket képviseljen, sok mindent kell

majd másképp csinálni a szervezeten belül. Munkakörök és szerepek változnak,

módosulnak ahhoz képest, amilyenek az ERP bevezetése előtt voltak.

A költségvetés erre vonatkozó része hivatott fedezni az érdekek összehangolását, illetve

azt is, ha megpróbáljuk “megédesíteni” a változás nehézségeit az alkalmazottak számára.

Ide tartozik azoknak a testreszabásoknak az ára is, ami a szoftver felhasználói élményét

fogja javítani.

…Esetenként a változásmenedzsment szakemberek bevonását is fedeznie kell.

A kezdeti informatikai költségek

csak egy részét képezik a projekttel

kapcsolatos költségeknek 06



Mit jelent mindez?

Ha az átalakulás előnyei annyira jelentősek, hogy a kezdeti informatikai költségek

megkétszerezése vagy megháromszorozása is jó megtérülést hoz, akkor az a

legbiztosabb ha rászánjuk a pénzt. 

Ha nincs ekkora keret, akkor a projekt méretét kell mérsékelni. Így tudjuk biztosítani, hogy

a kezdeti szoftverköltségek mellett jusson elegendő a HR és a változásmenedzsment

finanszírozására is.

Jobb egy eredményesen lezárt kisebb projekt, mint egy túlburjánzott, ami alig-alig váltja

be a hozzá fűzött reményeket.
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A projekt indulásával megkezdődik a munkatársak idejének és a cég erőforrásainak

felhasználása.

Ha ezután derül fény rejtett problémákra, akkor elkerülhetetlen, hogy kárba vesszen

némi munka. Ezért, ha van erre mód, célszerű “rendet rakni” a cégben még a projekt

indulása előtt.

Eközben elemezni kell a kurrens folyamatokat és precízen ki kell jelölni, hogy milyen

változtatásokra van szükség. Meg kell határozni a munkafolyamatokat és az

adatfelhasználás módját. Az a cél, hogy részletes és jól meghatározott víziónk

legyen arról, hogyan fognak folyni a dolgok az átalakulás után.

Ideális esetben ezután keressük meg azt a szoftvert, amelyik képes támogatni az

átalakulással kapcsolatos céljainkat.

Még a projekt megkezdése ELŐTT

tegyük rendbe a céges

folyamatokat, VAGY fogadjuk el az

agilis módszertant



először a tervezési szakaszban

másodszor a felhasználók tesztelése és a visszajelzései alapján

a végső testreszabást pedig az éles használat tapasztalatai irányítják

Ez azonban sokkal nehezebb lesz, mint elsőre gondolnánk.

A probléma abból fakad, hogy tervezni a változást egészen más, mint átélni azt. Ami

jó megoldásnak tűnhet a tervezőasztalon, könnyen elvérezhet előre nem látott

nehézségeken vagy az alkalmazottak ellenállásán.

Itt segíthet az agilis módszertan és ha lépésről-lépésre haladunk. Még ha elsőre

ez nem is tűnik egyértelműnek.

Előnyös lehet például, ha az üzleti folyamatok újratervezése több, egymást követő

körben zajlik:

Ez a megközelítés lehetőséget kínál a kulcsfontosságú szereplők számára, hogy már

a projekt korai szakaszában is kifejthessék véleményüket. A problémák hamarabb

felszínre kerülnek, így megspórolhatjuk a későbbi költséges változtatásokat, vagy

akár a projekt meghiúsulását is.



A bevezetési folyamat fő-, és alszakaszai

Feladatok elosztása a szoftver cég és az ügyfél cég között

A szakaszok várt határidői és költségei

Az üzleti átalakulási folyamat egészére készülnie kell egy projekttervnek, ami legalább a

következőket tartalmazza:

Ennek is az a célja, hogy megmutassa az érdekelt felek számára, hogy kinek milyen

területen vannak feladatai, és ki mit várhat a többiektől. Ez szolgál a döntések alapjaként.

A projekttervek persze folytonos mozgásban vannak.

Ez így természetes, hiszen követniük kell a projekt életében bekövetkező összes nagyobb

változást. 

Általánosságban elmondható, hogy a projekttervet havonta célszerű áttekinteni, még

akkor is, ha látszólag semmilyen változás nem történt.

Megdöbbentő, hogy milyen gyakran értelmezik ugyanazt a célt másként a résztvevő felek.

Feltétlenül szükséges, hogy gyakran szinkronizáljuk a csapatainkat.

A projektterv tartalmazza a

feladatok és a költségek időbeni

eloszlását 08
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A funkcióik “mélységét”

Az integrációra vonatkozó elvárásokat

A szoftvertől későbbiekben elvárt rugalmasságot

A szoftvercég egyéb szükséges szolgáltatásait

A költségek átláthatóságát

Hogy mit várunk el a szoftvertől, azt az átalakulás céljai alapján határozzuk meg:

Veszélyt jelent, ha az üzleti folyamatokat teljes mértékben egy már máshol létező

rendszer működésére építjük. Fájdalmas analógiával élve: a fogsornak kell a szájhoz

illeszkednie, nem pedig a szájnak a fogsorhoz.

Ennek a fő oka, hogy minden cég különböző és egyedi, így aztán különbözőképpen

fognak reagálni a változásra is. Egyediek lesznek azok a célok is, melyek reálisan

elérhetőek a számukra. Csillagászati a variációk száma, annak az esélye így

elenyésző, hogy céljaink és elvárásaink jól illeszkedjenek egy már meglévő

rendszerhez.

A szoftvernek kell az átalakulást

szolgálni, nem pedig fordítva



Lefedi-e a rendszer a nagyjából a szükséges területeket (témák, modulok)?

Rugalmas-e a technológia ahhoz, hogy alkalmazkodjon a cég változó

elvárásaihoz?

Elvárjuk-e a rendszertől hogy kövesse a cég jövőbeli átalakulásait?

Szüksége van-e a cégnek integrált rendszerre most, vagy a jövőben?

Ha igen, képes-e a rendszer integrációra?

Szüksége van-e a vállalatnak a szoftvercég támogatására az üzleti átalakulás

területén?

Ha igen, a szofvercég képes és hajlandó erre a támogató szerepre?

Átláthatók-e a bevezetés, a későbbi testreszabás, a betanítás és a későbbi

support költségei?

A jelöltek kiválasztásban az alábbi kulcskérdések segíthetnek:


