
Wspólnie pracujemy
na Twój sukces!

PRAKTYCZNY PORADNIK
Jak skutecznie wdrożyć nowy program ERP?



Udane wdrożenie nowego ststemu ERP

Proces wdrożenia systemu to niemałe 
wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw.

W dzisiejszych czasach obserwujemy 
dynamiczny rozwój firm oraz związane
z nim stałe zwiększanie się liczby 
zatrudnionych pracowników.

Wymaga to wprowadzania nowoczesnych 
narzędzi, które sprostają rosnącym 

potrzebom technologicznym
i zoptymalizują pracę.

Wówczas nadchodzi moment, kiedy trzeba 
pożegnać się ze „starym” dobrze znanym 
systemem, który z upływem czasu stał się 

niestabilny, nieelastyczny oraz mało 
wrażliwy na nieustanne zmiany

w przepisach prawa pracy
i innych obszarach.

Nowy program, który wybierze dana 
organizacja, stanowi swego rodzaju 

rewolucję dla użytkowników, ponieważ 
muszą oni zrezygnować z dotychczasowych 

przyzwyczajeń, znanych schematów
i trybu pracy.



Pojawiają się również nowe obowiązki, związane 
z potrzebą zaangażowania się użytkowników
w proces wdrożenia oraz koniecznością poznania 
nowego narzędzia.

W związku z tym zmiana systemu często wiąże 
się z niepewnością i różnymi obawami, co może 
prowadzić do zniechęcenia. Aby tego uniknąć, 
warto poświęcić więcej czasu na umiejętne 
rozłożenie zadań i dokładne rozplanowanie 
harmonogramu wdrożenia. Istotne jest 
przeanalizowanie oczekiwań, zdefiniowanie 
celów projektu oraz stopniowe 
przygotowywanie użytkowników do 
wprowadzenia nowej aplikacji. 

Celem jest przebieg procesu bez zakłóceń
i niesienie korzyści dla organizacji.

Pytanie tylko, czy istnieje przepis na wdrożenie 
idealne?

Na jakie aspekty procesu powinniśmy
zwrócić szczególną uwagę?



Wdrożenie nowego programu jest jak wyprwa na Mount Everest!

Musisz być do tego dobrze przygotowany!

W pewnym stopniu proces wdrożenia 
systemu ERP moglibyśmy porównać do 

wyprawy na Mont Everest. Co ma 
wspólnego najwyższy szczyt świata

z systemem zarządzania firmą?

Okazuje się, że całkiem sporo.

Wchodząc na Mont Everest czekają na nas 
mroźne, niesprzyjające warunki, mierzenie 

się z niekorzystnym, czasem 
niebezpiecznym otoczeniem, własnymi 

słabościami oraz lękiem przed czymś 
nowym i niedostępnym.

Podobnie jest podczas wprowadzania 
nowego systemu. Możemy czuć się 

niepewnie, po drodze czeka na nas sporo 
wyzwań i ciężkiej pracy, ale jeśli uparcie 

zmierzamy do celu,
dojedziemy na sam szczyt.

Zarówno w wypadku Mont Everestu jak
i systemu kadrowopłacowego istotne są takie 
czynniki, jak ścisła współpraca zespołu, 
odpowiedni sprzęt, wiedza, determinacja
oraz stawienie czoła wyzwaniom.

I tu z pomocą przybywa Milestone!



Wdrożenie systemu, podobnie jak zdobywanie 
góry, wymaga paru kroków, takich jak:

1. Szczegółowa analiza przedwdrożeniowa

2. Sprawdzona metodologia

3. Weryfikacja techniczna i dopasowanie 
infrastruktury informatycznej

4. Aktywny udział pracowników
i kierownictwa w procesie wdrożenia

5. Sprawny szkolenia dla użytkowników
i administratorów nowego systemu

6. Fachowa konwersja danych, asysty 
uruchomieniowe przy starcie systemu

7. Opieka powdrożeniowa zapewniająca 
wsparcie i sprawnąkomunikację pomiędzy 
ludźmi z firmy wdrożeniowej i zespołem
po stronie klienta.



Dobra analiza jest jak górska mapa!

Jeśli chcemy, aby wyprawa górska się powiodła, 
należy się do niej bardzo dobre przygotować. 
Najlepiej rozpocząć od dobrej mapy!

Taką górską mapą, przydatną w dotarciu na 
szczyt, jest właśnie analiza przedwdrożeniowa. 
Dzięki niej ustalimy kolejne kroki i cele na 
naszej ścieżce do udanego wdrożenia.

Analiza jest fundamentem, na którym 
opiera się powodzenie całego projektu. 

Jakość zebranych na jej podstawie 
informacji determinuje przebieg wszystkich 

kolejnych etapów wdrożenia.

Cel analizy to przede wszystkim 
zidentyfikowanie potrzeb klienta co do 

oczekiwanych funkcjonalności. Ponadto 
istotne jest rozpoznanie pozostałych 

technicznych i biznesowych aspektów 
dotyczących systemu informatycznego, 

który ma zostać wdrożony.

W trakcie przeprowadzania analizy firma 
wdrożeniowa dokładnie poznaje 

organizację Klienta. Konsultanci odbywają 
szereg spotkań analitycznych z 

użytkownikami wiodącymi po stronie 
Klienta. Biorą w nich udział Menadżerowie 

Projektu, Użytkownicy Biznesowi, 
Analitycy, Architekci IT, Konsultanci, 

Użytkownicy Techniczni, a także inne osoby 
zaangażowane w proces.



Celem spotkań jest rozpoznanie przebiegu 
procesów biznesowych, określenie
rozwiązań dla głównych problemów
i przygotowanie planu działania.

Na etapie analizy identyfikowane są też 
dodatkowe wymagania, które zwykle
pojawiają się dopiero po szerszym
rozpoznaniu potrzeb.

Wszystkie zebrane informacje spisywane
są w protokołach, raportach i pod
koniec całego procesu na ich podstawie 
powstaje Dokument Analizy.

SUPER PORADA

Dokładne zapoznanie się z mapą pomoże 
nam sprecyzować cel i sposób dojścia do 

niego, rozeznać teren, poznać jego 
strukturę. Dzięki temu wdrożenie nowego 
programu może odbyć się bez komplikacji 

oraz późniejszych problemów. Sprawne 
wdrożenia to nasza specjalność!



Przebieg analizy możemy podzielić na kilka 
głównych etapów:

1. Rozpoznanie oczekiwań wyjściowych 
zawartych w ankietach wdrożeniowych.

2. Przeanalizowanie procesów biznesowych
w firmie i wymagań funkcjonalnych,
które mają być usprawnione i wdrożone.

3. Rozpoznanie głównych problemów 
występujących w obszarze procesów.

4. Określenie sposobu rozwiązania
rozpoznanych problemów.

5. Sprecyzowanie założeń do konfiguracji 
systemu, określenie specyficznych rozwiązań 
charakterystycznych dla danego klienta.

6. Przygotowanie założeń do migracji danych.

7. Rozpoznanie sposobu integracji z innymi 
istniejącymi systemami.

8. Weryfikacja i modyfikacja Dokumentu Analizy.

9. Ustalenie planu szkoleń użytkowników
oraz ram czasowych projektu wdrożenia.

10. Stworzenie Projektu Wdrożenia.

W wyniku analizy uzyskamy jednoznaczną
i jasną dla obu stron listę oczekiwań

i sposobów ich realizacji. Dane z analizy 
pozwolą jednoznacznie określić założenia do 

konfiguracji systemu, migrowania danych 
oraz wytyczne dotyczące integracji

z innymi systemami. 



W wyniku analizy uzyskamy jednoznaczną
i jasną dla obu stron listę oczekiwań i sposobów 
ich realizacji. Dane z analizy pozwolą 
jednoznacznie określić założenia do konfiguracji 
systemu, migrowania danych oraz wytyczne 
dotyczące integracji z innymi systemami. 

Na podstawie uzyskanych informacji strony 
projektu wspólnie uzgodnią plan szkoleń dla 
użytkowników nowego systemu i harmonogram 
dalszych działań. Po sporządzeniu analizy 
przedwdrożeniowej poznamy najważniejsze
z punktu widzenia klienta cele operacyjne
i dokładną ścieżkę do ich efektywnej realizacji.

Umiejętnie przeprowadzona analiza zaowocuje 
szybszą realizacją projektu na etapie odbioru 
systemu. Sprawniej przebiegnie faza testowania 
nowego programu, zgłaszania uwag i usuwania 
ewentualnych błędów.

Ryzyko niepowodzenia projektu najczęściej 
jest związane z brakiem odpowiedniego 

przygotowania organizacji do nowych zasad 
funkcjonowania. Dlatego też dobrze jest 

poświęcić na analizę przedwdrożeniową 
więcej czasu - użytkownicy będą 

zadowoleni a praca na nowym
systemie łatwiejsza i przyjemniejsza.

Końcowym wynikiem analizy jest
stworzenie Projektu Wdrożenia. Nie 

możemy zapomnieć o sprecyzowaniu 
procedur nadzoru realizacji projektu

i opracowaniu mechanizmów kontrolnych.



Którym szklakiem do celu, czyli jak wybrać 
najlepszą metodologię?

Tak jak przy górskiej wyprawie warto wybierać 
tylko sprawdzone i pewne szlaki, tak samo
w projekcie analizy przedwdrożeniowej i samego 
wdrożenia programu ERP należy działać
w oparciu o niezawodne
i zaufane metodologie. 

Nasz know-how to połączenie trzech 
metodologii, do których należą:

1. Technika Kamieni Milowych

2. Metoda wypracowana przez PMI
(Project Management Institute)

3. PRINCE 2

Kamienie milowe to ważne zdarzenia
z punktu widzenia realizacji całego projektu. 

Technika kamieni milowych polega na 
weryfikacji stopnia realizacji wykonania 

poszczególnych etapów.

Druga stosowana przez nasz zespół 
metodologia została wypracowana przez 

PMI. Eksperci opracowali zbiór zasad 
zarządzania projektami, które gwarantują 

udane wdrożenie.

Trzecia metodologia to PRINCE2, czyli 
projekty w środowisku sterowanym. 

Zawiera w sobie elementy kontroli, 
zarządzania oraz organizacji projektów, jak 

również wskazuje konkretne sposoby,
z zastosowaniem których praca

powinna zostać wykonana.



Profesjonalny sprzęt to podstawa każdej 
wyprawy!

Zdobywanie ośmiotysięcznika z pewnością nie 
uda się bez dobrego, sprawdzonego, prawidłowo 
funkcjonującego sprzętu. Podobnie jest
z wdrażaniem nowego systemu.

Sprawna informatyczno-techniczna 
infrastruktura jest niczym solidna poręczówka 
umożliwiająca wspinaczkę. W celu jej 
zapewnienia oraz instalacji warto przeprowadzić 
weryfikację aktualnych zasobów IT, oceniając 
wydajność między innymi:

- serwerów,
- urządzeń sieciowych,
- stacji roboczych,
- urządzeń mobilnych
- drukarek itp.

Kolejny krok to ewidencja dotychczasowych 
platform systemowych, takich jak: systemy 
zarządzania bazami danych, systemy 
operacyjne, programy do archiwizacji danych 
oraz wszystkie inne systemy, mające wpływ
na jakość funkcjonowania nowo wdrażanego 
rozwiązania.

Weryfikacja zasobów IT może zostać 
przeprowadzona przez Dział Informatyki po 

stronie Klienta lub przez wybraną firmę 
zewnętrzną. Z kolei firma, która będzie 

wdrażać nowy system, powinna dostarczyć 
szczegółową specyfikację wymagań 

technicznych i informatycznych 
koniecznych do sprawnego 

funkcjonowania nowego systemu.

Szczególną  wagę warto zwrócić na 
zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz 
wdrożenie niezbędnych rozwiązań 

sieciowych.



Na podstawie analizy zebranych parametrów 
technicznych i informatycznych specjaliści IT 
będą mogli przygotować:

1. Kryteria wymiany danych pomiędzy nowo 
wdrażanym systemem a innymi systemami 
informatycznymi funkcjonującymi w firmie.

2.  Objaśnienie architektury systemu
i potrzebnych parametrów do jej konfiguracji.

3.  Spis wymaganych modyfikacji oraz 
ewentualnych rozszerzeń dotychczasowego 
oprogramowania.

Zaproponowana architektura techniczna
i informatyczna musi być elastyczna,

czyli umożliwiać w przyszłości opcje 
modyfikacji i dopasowania do 

zmieniających się wymagań.

W Domu Wdrożeniowym Milestone
proponujemy szeroką gamę sprzętu
i oprogramowania, które dobieramy

indywidualnie w taki sposób, aby rozwijały 
się wraz z firmą i odpowiadały na 

zmieniające się potrzeby użytkowników.

SUPER PORADA

Dzięki zweryfikowaniu zasobów 
sprzętowych, oprogramowania oraz 

poznaniu kosztów ich wdrożenia
i utrzymania, uzyskamy informacje 

potrzebne do opracowania kompleksowej 
koncepcji i architektury

dla nowego systemu.



Grunt to zwarta ekipa, czyli aktywny udział 
użytkowników oraz kierownictwa w procesie 
wdrożenia!

We wspólnym zdobywaniu szczytów  
najważniejsza jest zgrana, współpracująca ze 
sobą ekipa. Także podczas procesu wdrażania to 
ludzie stanowią jego najważniejszy element. 
Natomiast najistotniejszym zadaniem systemu 
jest wspieranie ludzi i ułatwianie im pracy, 
dzięki automatyzacji i optymalizacji wielu 
elementów. 

Parametryzacja i wdrożenie systemu to faza,
w trakcie której nie warto zamykać się
w swoim laboratorium, aby w tajemniczy
sposób sparametryzować aplikację.

Dzielenie się wiedzą od początku i stała 
współpraca z Klientem owocuje większym
zaangażowaniem nowych użytkowników

i bieżącą wymianą informacji.

W związku z tym, warto wybrać rozwiązanie 
obejmujące kompleksowo wszystkie 

obszary związanie z zarządzaniem 
kapitałem ludzkim.

Aktywne zaangażowanie kierowników
i użytkowników docelowych nowego

systemu jest podstawą do skonfigurowania 
aplikacji, w taki sposób, aby odpowiadała

jak najlepiej na wszystkie oczekiwania.

Udział w fazach parametryzacji, testowania 
aplikacji, czy migracji danych, dostarczy

uczestnikom po stronie Klienta
źródłowej wiedzy o systemie

i mechanizmach jego funkcjonowania.

Zaangażowanie odbiorców programu to 
doskonała baza do kolejnego kroku, jakim są 
szkolenia użytkowników i administratorów

z obsługi nowej aplikacji.



Kurs wspinaczkowy jak transfer wiedzy, czyli 
jak wdrożyć użytkowników i administratorów 
do nowego programu?

Kto szybciej zdobędzie szczyt: amator, który 
nigdy nie był w górach, czy doświadczony 
himalaista po kursie wspinaczkowym?
Na pewno ten drugi. A dlaczego?
Bo wie i rozumie, jak chodzić po górach
i potrafi z tej wiedzy skorzystać.
A wiedza to podstawa.

Także w trakcie wdrażania jakiegokolwiek 
systemu, bowiem sam system to tylko 
narzędzie. O sukcesie wdrożenia możemy 
mówić wtedy, gdy bezpośredni użytkownicy 
nowej aplikacji będą wiedzieć, w jaki sposób jej 
używać i umieli sprawnie się w niej poruszać. 
Taką wiedzę zapewnia odpowiednie szkolenie.

W początkowej fazie korzystania ze świeżo 
wdrożonych systemów najczęściej pojawiają się 
różne wyzwania. Nie wynikają one z braków
samego systemu, tylko z niepełnej znajomości 
zasad jego obsługi. Dlatego naprawdę warto 
zwrócić uwagę na transfer wiedzy, odpowiednią 
liczbę oraz jakość szkoleń i warsztatów.

Szkoleniowcy z wybranej firmy 
wdrożeniowej powinni zadbać o skuteczny

transfer wiedzy. Sprawdzony sposób na 
przekazanie kompetencji to zaangażowanie 
użytkowników w uczestnictwo od początku 

trwania prac wdrożeniowych. Im więcej 
styczności z nową aplikacją i możliwości
testowania dostępnych opcji, tym lepiej.

Szkolenia odbywają się w oparciu
o opracowany przez Kierowników Projektu

plan szkoleń. Przeszkoleni użytkownicy 
wiodący oraz administratorzy mogą szkolić 

kolejnych użytkowników
i przekazywać dobre praktyki!



Fachowa migracja danych, asysty 
uruchomieniowe przy starcie systemu, czyli jak 
uniknąć lawiny negatywnych konsekwencji?

W wyniku przeprowadzenia prac 
wdrożeniowych następuje uporządkowanie
danych oraz weryfikacja procedur 
obowiązujących w firmie.

Dzięki fachowemu wykonaniu migracji 
eliminujemy ryzyko wystąpienia 

problemów. Niektóre firmy pracują na 
starszych systemach nawet przez 10-15 lat.

W tak długim czasie bazy danych mogły 
zgromadzić wiele nieaktualnych informacji. 

Wdrożenie nowej aplikacji to doskonały 
moment na porządki w bazie i rozpoznanie 

procesów, które trzeba zmodyfikować.

Przy starcie nowego systemu kluczowym 
elementem są asysty uruchomieniowe,

w trakcie których Konsultanci z firmy 
wdrożeniowej czuwają nad
prawidłowością procesów.

Zapewnienie wsparcia dla użytkowników 
wiodących i administratorów daje im 

poczucie pewności poruszania
się w nowej aplikacji.



Jak zejść ze szczytu? Opieka powdrożeniowa 
gwarancją bezpieczeństwa!

Każdy, który zdobył jakąkolwiek górę doskonale 
wie, ze zdobycie szczytu to dopiero połowa 
sukcesu, ponieważ trzeba jeszcze z niego 
bezpiecznie zejść.

Także w przypadku wdrażania systemu ERP 
niektórzy mogą pomyśleć, że projekt wdrożenia 
został zakończony, a tak naprawdę do końca 
wyprawy przecież jeszcze daleka droga.

Użytkownicy, którzy od niedawna pracują w 
nowym systemie, naturalnie napotykają 
problemy. Zapewnienie dostępu do 
dedykowanych konsultantów powinno być
priorytetem dla firm wdrożeniowych.

Nowa aplikacja powinna być elastyczna
i rozwijać się wraz z pojawiającymi
się kolejnymi potrzebami. Systematyczne 
upgrady do aktualnych wersji pozwolą na 
maksymalne czerpanie korzyści z rozwiązania.

Czy istnieje recepta na udane wdrożenie?
A czy istnieje jeden szlak na Mount 

Everest?

Sukces wdrożenia nigdy
nie jest dziełem przypadku.

Opracowanie dokładnego planu, zadbanie
o zaplecze techniczne, przeszkolenie 

pracowników - bez tego żadne
wdrożenie się nie uda.



Wspólnie pracujemy
na Twój sukces!

Potrzebujesz niezobowiązującej 
oferty lub chcesz przez 14 dni 

przetestować program?
Skontaktuj się z nami!

KRZYSZTOF JĘDRYCH
sales manager

krzysztof.jedrych@milestonedw.pl
+48 533 31 31 70

www.milestonedw.pl


