Przewodnik po automatyzacji i
optymalizacji procesów biznesowych
Większa zwinność biznesu dzięki procesom z dostępem do treści

ZAWIERA:

Case study, spostrzeżenia na temat
przepływów pracy i zarządzania
sprawami, analizę porównawcza RPA i
BPM, listy kontrolne i jeszcze więcej

DRODZY CZYTELNICY!
Aby nadążać za ciągle zmieniającymi się oczekiwaniami rynku w trzeciej dekadzie obecnego tysiąclecia, organizacje muszą stać się elastyczniejsze, zwinniejsze i bardziej komunikatywne niż kiedykolwiek wcześniej, zachowując przy tym wysokie standardy. Główne
cele pozostają jednak niezmienne – to wydajność, zadowoleni klienci, szczęśliwi użytkownicy, jakość, efektywność kosztowa oraz zgodność z przepisami i wymogami audytów.
Tradycyjne zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) nie potrafi adaptować się do
zmiennych priorytetów organizacji. Systemy te zaprojektowano przede wszystkim do
narzucania formalnej struktury wykonywania zadań, więc ich działanie zależy od możliwości modelowania „idealnych” procesów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Ich
celem jest dbanie o to, by cały personel korzystał z najlepszych praktyk i pracował w
spójny, powtarzalny i przewidywalny sposób. Narzucenie sztywnych ram zapewnianiu zgodności procesów
z przepisami sprawia jednak, że systemy te nie nadążają za samorzutnie zmieniającymi się wymogami.
Organizacje mają dziś przestrzeń na innowacyjność
i kreatywność, więc muszą także być zdolne promować nowe, lepsze sposoby działania. To wspólny cel
automatyzacji i optymalizacji procesów cyfrowych.
Tradycyjne systemy BPM mają jeszcze jedno ograniczenie. Zapewniają solidne struktury i przepływy
pracy dla procesów, ale nie łączą użytkowników
bezpośrednio z wiedzą i treścią, której potrzebują
do wykonywania zadań.
A gdy osoba przydzielona do zadania nie może

dr Gregor Joeris

łatwo znaleźć najnowszych dokumentów spra-

Dyrektor ds. technologicznych Grupy SER

wy lub szybko sprawdzić ostatnich czynności, jej
zdolność do wykonania danej pracy maleje. AIIM, globalna organizacja ds. inteligentnego zarządzania informacjami, zauważa, że BPM i wspierające je usługi treści to kluczowe fundamenty planów działania w organizacjach. Najważniejsza jest integracja treści z
procesami biznesowymi.1
Jak wobec tego organizacje mogą skutecznie cyfryzować procesy, by zaspokajać swoje
potrzeby biznesowe w obecnej dekadzie? W tym dokumencie, opartym na wiedzy i studiach przypadków z 35-letniego doświadczenia Grupy SER w transformacji procesów
biznesowych z dostępem do treści, pokazujemy, jak uzyskać nowoczesne, zintegrowane procesy biznesowe ze zdolnością adaptacji. Opisujemy tu możliwości automatyzacji
procesów oraz SI, optymalizację przepływów pracy, procesy hybrydowe i zarządzanie
sprawami, aby ukazać, jak przeprowadzić skuteczną cyfryzację procesów w Twojej organizacji. Mam nadzieję, że ten przewodnik okaże się interesujący i pomocny.

	Badanie AIIM: „State of Industry – Content Services: 7 key takeaways” (Stan branży – usługi w zakresie treści:
7 kluczowych wniosków), blog SER, wrzesień 2019 r.:
https://www.sergroup.com/en/blog/article/aiims-state-of-industry-content-services-7-key-takeaways.html
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Czego firmy
oczekują dziś od
swoich procesów?
Organizacje potrzebują delikatnej równowagi między koniecznością utrzymania wysokich standardów
i wykazywania zgodności procesów z przepisami a
rosnącą potrzebą adaptacji i udoskonalania swoich
działań, gdy pojawiają się lepsze praktyki.
Aby zapewnić to wszystko, procesy biznesowe muszą
ewoluować i stawać się coraz bardziej responsywne
i elastyczne – tak samo, jak działalność, którą mają

Oto kluczowe cele dzisiejszej cyfrowej
transformacji procesów:
x Obniżone koszty operacyjne, np. dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów / strategicznemu
korzystaniu z technologii

x Szybsze wyniki, wyższa produktywność
x Więcej zadowolonych pracowników / klientów /
partnerów biznesowych

x Poprawa niezawodności procesów oraz ich
zgodności z przepisami i wymogami audytów,
przejrzystości, jakości i kontroli ryzyka

x Zdolność określania i wykorzystywania

wspierać. Oznacza to, że muszą wspomagać uzyski-

nowych możliwości doskonalenia i optymalizacji

wanie przewidywalnych wyników i obniżać ryzyko

procesów

błędu, a zarazem pozwalać na wyższą wydajność w
zakresie kosztów operacyjnych i produktywność.

x Większa samoobsługa użytkowników
x Bardziej produktywna współpraca między działami, w tym zespołami i użytkownikami zdalnymi,
oraz współpraca ad hoc

x Większa elastyczność/personalizacja procesów –
wsparcie różnicowania działalności/usług
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Obsługa szkód ubezpieczeniowych
Obsługa szkód ubezpieczeniowych intensywnie korzysta z zasobów, ale trzeba wydajnie nią zarządzać,
by zapewnić klientom dobre doświadczenia pomimo trudnych chwil w ich życiu. Usługodawcy bardzo
chętnie zautomatyzowaliby te czynności, gdyby mogli sprawniej oddzielać szkody rutynowe od złożonych
szkód o wyższej wartości, co pozwoliłoby im obsługiwać każdą sprawę w najskuteczniejszy i najwydajniejszy sposób.
Zespoły obsługujące szkody wiedzą, czym różnią się sprawy „proste” od bardziej angażujących, jacy eksperci są potrzebni i jak najskuteczniej wykorzystać ich czas. Zespoły te powinny więc mieć możliwość
dostosowywania procesów zarządzania sprawami tak, by poprawiać wydajność i wyniki. Może ono obejmować np. analizę sentymentu treści w celu nadania priorytetu odpowiedziom na wiadomości od zdenerwowanych i zaniepokojonych klientów lub umożliwienie klientom wygrywania ich własnych formularzy szkód, zdjęć i innych dowodów w celu przyspieszenia postępowania.
Można przy tym stworzyć zautomatyzowany przepływ pracy powiadamiający klientów o statusie sprawy
po ukończeniu każdego etapu postępowania, aby ich zapewnić, że ich sprawa jest w dobrych rękach, a
zarazem zmniejszyć prawdopodobieństwo, że zadzwonią z pytaniami i zajmą czas pracownika.

Adaptacja i odpowiedzialność
Niezależnie od celu ulepszeń transformacja proce-

Jeśli organizacje szybko i praktycznie nie pokonają

sów biznesowych ma poprawić ich przebieg w całej

tych ograniczeń, ryzykują rozczarowanie klientów,

organizacji, widoczność i przejrzystość oraz zapewnić

utratę udziałów w rynku, nadmierne koszty bieżące i

wbudowaną możliwość adaptacji. Może ona ozna-

pozostanie w tyle za standardami branży.

czać zarówno drobne poprawki czy zmiany praktyk
zgodnie z najnowszymi wymogami/oczekiwaniami

Gdy jednak nastąpi integracja treści i przepływów

branży, jak i swobodę realizacji części procesów w

pracy umożliwiająca realizację procesów między

różnych lokalizacjach i na różnych urządzeniach.

działami, transformacja może być imponująca.

Gdy firma ubezpieczeniowa lub telekomunikacyjna

Government Digital Service (GDS), jednostka rządu

nie dotrzymuje kroku konkurentom, gdyż nie wpro-

w Wielkiej Brytanii, zapewniła obywatelom sze-

wadza nowego mobilnego narzędzia do samoob-

reg doskonałych usług dzięki wsparciu płynniejszej

sługi lub spersonalizowanej oferty bądź nie reaguje

współpracy oraz rozbudowanych procesów samo-

natychmiast na prośby klientów o dalsze informacje,

obsługowych obejmujących więcej niż jeden dział.

przyczyną są zwykle procesy backendu oraz infor-

Jednym z wielu przykładów jest GOV.UK Verify2 –

macje pomocnicze, które to uniemożliwiają. Progra-

bezpieczna metoda weryfikacji tożsamości w Inter-

miści potrafią stworzyć nowoczesną aplikację dla

necie przez mieszkańców Wielkiej Brytanii podczas

użytkowników, ale obszary i informacje, które prze-

korzystania z usług publicznych, takich jak składanie

twarza każdy z nich, nie mogą być sprawnie połączo-

zeznań podatkowych czy sprawdzanie informacji o

ne w celu wprowadzenia innowacji w obsłudze.

prawie jazdy.

2

GOV.UK Verify, Government Digital Service, Gov.UK:
https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introducing-govuk-verify
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Jedną z misji jednostki GDS, która wspiera transformację cyfrową brytyjskich usług publicznych, jest

Treść jest kluczowa dla skutecznej
realizacji procesów – i vice versa

„przejście od pojedynczych operacji do całokształtu
obsługi użytkownika”. Ambitne plany obejmują pra-

Przeprowadzając transformację procesów bizneso-

cę nad kompleksowymi obszarami, jak np. zakła-

wych, należy pamiętać, że nie wszystkie rozwiązania

danie firmy: – Zaczynamy od założenia, że chcemy

BPM są takie same. Gdy użytkownicy muszą przełą-

zapewnić właściwym osobom odpowiedni dostęp do

czać się między systemami informatycznymi i ekra-

niezbędnych rzeczy we właściwym czasie i w sposób,

nami, by wykonać kolejny krok, ogranicza to wydaj-

w jaki one same chcą otrzymywać i wykorzystywać te

ność nowych, wspaniałych procesów oraz komfort

informacje – powiedziała Jen Allum, dyrektorka Gov.

pracowników, klientów czy partnerów zewnętrznych.

UK.

3

Jest to jednak tradycyjny przebieg pracy zespołów
Kluczem do tej innowacyjnej samoobsługi obywateli

realizujących rutynowe procesy biznesowe, takie

jest dostarczenie właściwych informacji tam, gdzie

jak wprowadzanie, weryfikacja i zatwierdzanie fak-

są potrzebne – do odpowiednich procesów.

tur dostawców, obsługa zapytań i skarg klientów czy
inne codzienne sprawy firmowe.

Aby zapewnić maksymalne korzyści,
rozwiązanie procesowe musi wspierać
następujące obszary:
M

Zarządzanie przepływami pracy

M

Właściwa, stopniowa automatyzacja procesów

Takie wyniki prac wymagają
dwóch cech:

M

oraz powiązanej dokumentacji i
wiedzy, uzyskiwania do nich dostępu i

(zgodna z danym zastosowaniem i zadaniem)
M

i dodatki do trwających procesów – rozbudowa i
uzupełnianie standardowych praktyk)
M

zarządzania nimi – w skoordynowany

Hybrydowa realizacja procesów (elastyczność
pozwalająca na kontrolowane, przejrzyste ulepszenia

Zarządzanie sprawami (w tym zdolności adaptacyjne

Możliwości wspierania procesów

sposób, na tej samej platformie
M

Możliwości tworzenia oraz obsługi
nowych lub ulepszonych procesów
i zadań w odpowiedzi na zmiany
okoliczności lub nowe spostrzeżenia

pozwalające na ewolucję i różnicowanie przepływów
pracy w zależności od scenariusza)

	Transforming GOV.UK: the future of digital public services, blog Government Digital Services, Gov.uk, listopad 2019 r.:
	https://gds.blog.gov.uk/2019/11/05/transforming-gov-uk-the-future-of-digital-public-services/
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Jaki jest Twój główny powód wprowadzenia cyfrowych procesów zarządzania umowami? 4
Uniknięcie
dublowania pracy

Łatwo dostępne
dokumenty umów

15%
26%
Uporządkowane procesy
zatwierdzania umów

15%
20%

24%

Zgodność z przepisami i
wymogami audytów

Lepszy przegląd
statusów umów

PRZYKŁAD

Zarządzanie umowami
Nawet 20% firmowych dokumentów jest źle wprowadzanych do akt, więc trudno znaleźć je ponownie
– takie wyniki dało badanie przeprowadzone przez nowojorski oddział ARMA, organizacji zrzeszającej
podmioty zarządzające informacjami.5 W przypadku umów zakupu może to ograniczyć możliwość renegocjacji, opóźnienia płatności lub złożenia nowego zamówienia – a szukanie dokumentów pochłania
czas. W dużej firmie lub organizacji globalnej 20% może oznaczać tysiące dokumentów, co zwielokrotnia
spadek wydajności oraz wpływ na koszty i rentowność.
Celem systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie jest kontrola nad tą sytuacją poprzez przechowywanie elektronicznych kopii kluczowych dokumentów, które można znaleźć zawsze i wszędzie. W
przypadku umowy dostawy dokumenty można powiązać i przechowywać z korespondencją z dostawcą,
poprzednimi rozliczeniami itp. Takie powiązanie zasobów treści i możliwość ich łatwej ekstrakcji umożliwia znaczną poprawę produktywności oraz duże usprawnienie procesów decyzyjnych i obniżenie ryzyka.
Korzyści te rosną jednak wtedy, gdy treść można powiązać z konkretnym procesem, takim jak przedłużenie ważności / renegocjacja umowy lub analiza kosztów firmy dla danej kategorii.
Gdy wszystkie formy powiązanej treści można automatycznie wgrać i inteligentnie sklasyfikować, organizacje mają możliwość stworzenia zadań i przepływów pracy dla tych dokumentów i zasobów informacyjnych. Przepływy pracy przydzielają i dystrybuują zadania oraz kontrolują ich postęp, torując drogę
automatyzacji procesów.
Dla usługodawców pewność wypełnienia zobowiązań umownych, przestrzegania terminów płatności i
kluczowych dat oraz zarządzania ryzykiem przez cały cykl życia umowy może mieć ogromny wpływ na
wyniki. System, który wiąże proces zarządzania umową z konkretnym klientem i kompletem dokumentów, z dużo większym prawdopodobieństwem przyniesie widoczny zwrot z inwestycji, gdyż odpowiednio
koncentruje zasoby oraz zapewnia terminowość i celowość działań.
	ECM Insights: badanie Grupy SER przeprowadzone wśród około 650 kierowników procesów i kierowników działów IT ze średnich i dużych firm
od października 2019 r. do października 2020 r.

4

5

https://www.arma.org/page/research
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Pokonywanie barier na drodze
do zwinności procesów
Większość organizacji dobrze wie, że muszą być bar-

Bariery biznesowe/techniczne

dziej zwinne i bardziej komunikatywne w swojej pracy
i zarządzaniu procesami, aby nadążać za szybko zmie-

Ambitne starania o transformację procesów bizne-

niającymi się przepisami i wymaganiami klientów.

sowych – być może mającą na celu koncentrację na
potrzebach klientów lub lepsze wykorzystywanie

W dzisiejszym świecie cechy te są kluczowe dla suk-

usług cyfrowych – może utrudniać niezdolność ist-

cesu w biznesie, więc organizacje potrzebują świeże-

niejących systemów informatycznych do łączenia i

go podejścia do BPM, które zapewnia jego naturalne

wymiany danych lub wspierania przekazywania pro-

połączenie z inteligentnym zarządzaniem informa-

cesów zespołom i systemom w sąsiednich obszarach

cjami – do tego stopnia, że działają jak jeden system.

firmy.

W erze cyfrowej nie ma przeszkód, by dojeżdżający

Tradycyjnie każdy system biznesowy wybierano po

na ciągłe spotkania kierownicy sprawdzali i zatwier-

to, by dobrze wykonywał jeden rodzaj pracy, np. re-

dzali płatności faktur na urządzeniu mobilnym lub

jestrację sprzedaży lub obsługę klientów. Cel ten jest

przekazywali kolegom zadania z automatycznymi łą-

zresztą doskonale realizowany również dzisiaj – lecz

czami do materiałów pomocniczych. Wobec subiek-

niestety dedykowane aplikacje zwykle nie wspierają

tywnie postrzeganych wyzwań praktycznych cyfrowa

widoku 360° operacji lub procesów obejmujących

transformacja procesów może jednak wydawać się

więcej niż jedną funkcję biznesową.

trudna.
8
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Ponadto systemy te bywały budowane w sposób

Wiele organizacji powstrzymuje także oddzielenie

nieuwzględniający udostępniania danych i informa-

procesów od treści. To znaczna bariera w transfor-

cji innym systemom. Nawet gdyby je połączono, for-

macji procesów, o ile procesy i treść są zasadniczo

maty danych prawdopodobnie byłyby niekompaty-

uzależnione od siebie wzajemnie. Dobry proces nie

bilne, zwiększając złożoność i koszty integracji oraz

istnieje bez informacji o kliencie/sprawie/sytuacji, a

być może powodując chaos w wyniku powielania lub

treść nie dostarcza wartości, jeśli zespoły firmowe

błędnej rejestracji danych w systemach.

nie mogą skutecznie jej wykorzystać do określonego
celu (np. poprawy i zatwierdzenia zamówienia, nie-

Banki, a zwłaszcza starsze instytucje, często stwierdza-

zwłocznego i dokładnego rozliczenia faktury, prze-

ją, że wdrożenie transformacji cyfrowej lub innowacji

dłużenia ważności skomplikowanej umowy czy sa-

w obsłudze klientów jest trudne z powodu starych

tysfakcjonującego załatwienia sprawy klienta).

systemów mainframe stosowanych przez ich zaplecze. Nawet producenci branży samochodowej, którzy

Wszystkie te bariery można pokonać, optymalizując

tak bardzo polegają na oprogramowaniu SAP do za-

procesy za pomocą platformy, która włącza do pracy

rządzania operacjami, miewają trudności w znalezie-

treści z różnych obszarów firmy.

niu drogi do zwiększenia dynamiki i wydajności kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi.

Jakie jest największe wyzwanie dla Twojej firmy
w zakresie wdrażania rozwiązań dla procesów biznesowych / przepływów pracy? 6

Procesy / przepływy
pracy grzęzną w
działach (25%)

Niski poziom
akceptacji przez
użytkowników
(16%)
Włączenie
członków
zespołów w
procesy (22%)

Niedostępność
informacji w
procesach
(15%)
Brak
elastyczności
procesów (22%)

	ECM Insights: badanie Grupy SER przeprowadzone wśród około 650 kierowników procesów i kierowników działów IT ze średnich i dużych firm
od października 2019 r. do października 2020 r.

6
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Wdrażanie pracowników

stymi. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy uważają,
że ich praca jest bardziej drobiazgowo oceniana, a

Strach przed nieznanym to zupełnie ludzka bariera

kierownicy mają ich na oku.

w cyfrowej transformacji procesów. Obawy mogą
dotyczyć np. zakłóceń i pracy koniecznej do stworze-

Pokonanie tych barier sprowadza się do właściwego

nia nowej przyszłości na bazie podejścia agile. Or-

przywództwa i dobrego przygotowania pracowni-

ganizacje mogą także zastanawiać się, czy ułatwienie

ków na zmiany cyfrowe – przed ich wprowadzeniem,

ich działom samodzielnego tworzenia, kształtowania

w jego trakcie, a nawet po jego zakończeniu.

i adaptowania procesów nie odbędzie się kosztem
kontroli jakości i zgodności z przepisami.

Osoby wprowadzające zmiany cyfrowe muszą zadbać o to, by pracownicy odbyli tę podróż wraz z nimi

Pracownicy mogą sprzeciwiać się narzuconym od-

i zrozumieli korzyści, jakie odniosą we własnej pracy,

górnie sposobom pracy (niektórzy czują, że sztywne

gdy będą mieć większą swobodę pewnego i wydaj-

ramy BPM krępują ich kreatywność i swobodę). Ze-

nego wykonywania zadań, dzięki czemu zapewnią

społy i poszczególne osoby mogą także być wyczulo-

również większy komfort klientom i dostawcom.

ne na próby uczynienia procesów bardziej przejrzy-

PRZYKŁAD

Produkcja dokładnie na czas (JIT)
Wydajność łańcuchów dostaw nigdy wcześniej nie była tak ważna – produkcja dokładnie na czas (JIT) staje się normą w wielu branżach, gdyż minimalizuje narażenie firm na zmiany popytu, nadwyżki zapasów
czy starzenie się produktów. Aby jednak zapewnić nieprzerwane zaopatrzenie, producenci muszą mieć
szczegółowy widok zamówień i dostaw oraz możliwość natychmiastowego wykrywania i rozwiązywania
problemów. Gdy zamówienie jest pobierane z systemu ERP firmy, ale potwierdzenia tego zamówienia to
dokumenty papierowe lub załączniki do wiadomości e-mail, trudno porównać dwa źródła i wykryć rozbieżności. Jeśli wykrycie nieodpowiedniej jakości lub niewłaściwego typu komponentów nastąpi dopiero
po dostawie, może to wstrzymać produkcję, powodując znaczne opóźnienia i koszty do chwili naprawy
sytuacji.
Zarządzanie procesami i informacjami oparte na wspólnej platformie pozwoliłoby skanować notatki z
potwierdzenia zamówienia i wczytywać je do połączonego systemu centralnego umożliwiającego porównanie tego potwierdzenia z danymi ERP. Ten zintegrowany proces można zautomatyzować, ustawiając
reguły przepływu pracy znakujące rozbieżności wymagające dalszych działań. Wszystko to może być realizowane bez zakłócania pracy głównego systemu ERP firmy czy stanowisk w poszczególnych działach.
Platforma łączy te elementy, zmieniając poszczególne komponenty procesu w wydajne, strategiczne składowe działalności. Poprawiona przejrzystość minimalizuje ryzyko biznesowe, a pracownicy zajmujący się
porządkowaniem i uzgadnianiem informacji o klientach mogą być pewni, że nie będą odpowiadać za
potencjalnie kosztowne pomyłki. Co najważniejsze, ten udoskonalony porządek procesów można wprowadzić bez przysparzania komukolwiek dodatkowej pracy.
10
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ZWINNOŚĆ PROCESÓW
BIZNESOWYCH:
4 KIERUNKI
TRANSFORMACJI
Gdy organizacje zamierzają dokonać transformacji cyfrowej swoich operacji, zwykle ich celem jest szybsze, mądrzejsze i lepsze funkcjonowanie
dzięki bardziej optymalnej i dynamicznej pracy. Istnieją cztery główne
kierunki realizacji tego planu, a platforma łącząca zarządzanie procesami biznesowymi oraz informacjami powinna obsługiwać je wszystkie.

Zarządzanie
przepływami pracy

Procesy
hybrydowe

BPM

Automatyzacja
procesów i SI
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Zarządzanie
sprawami
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Zarządzanie przepływami
pracy

tworzenia optymalnych przepływów pracy opartych
na tym, co najlepiej sprawdziło się w danym czasie
– a potem dalszego ich udoskonalania w miarę, jak

Przepływ pracy to sekwencja kroków tworzących

zmieniają się warunki lub odkrywane są lepsze prze-

proces i postęp pracy wykonywanej między nimi. Aby

pływy pracy. Normalizacja szczególnie skutecznego

procesy przebiegały płynnie, narzędzia przepływów

sposobu pracy w jednym dziale i przyjęcie go jako

pracy można zaprogramować tak, by wywoływały

najlepszej praktyki w innych działach powiela korzy-

kolejne czynności i nadawały ostrzeżenia o zatorach.

ści i zwiększa spójność procesów w całej firmie.

Na przykład, jeśli wniosek o pożyczkę lub opłacenie
faktury czeka na zatwierdzenie, nieobecność lub za-

Optymalizacja przepływów pracy za pomocą wspól-

ległości danego pracownika nie zatrzymają procesu.

nej platformy podnosi przejrzystość, gdyż każdy

Opracowując „reguły” dla takich scenariuszy, właści-

użytkownik widzi status procesu, podział odpowie-

ciele/kierownicy procesów mogą zapewnić automa-

dzialności i inne informacje. Pełna widoczność może

tyczne przekierowanie zadań do innych członków

przyspieszyć świadczenie usług i podnieść wydajność,

zespołu w razie potrzeby.

np. dzięki eliminacji powtarzania zadań lub przekierowywaniu zadań w razie nieobecności pracownika.

Aby przepływ pracy procesu był jak najskuteczniejszy,
musi mieć optymalny przebieg, uzależniony od zada-

Przepływy pracy wzbogacone treścią podnoszą

nia i okoliczności. Tradycyjne rozwiązania BPM ma-

produktywność również dlatego, że dostarczają in-

pują najlepszy przebieg z wyprzedzeniem, po wielu

formacji w ich kontekście biznesowym. Członkowie

analizach i modelowaniu optymalnych przepływów.

zespołu zawsze mają wszystko, czego potrzebują

Nowoczesne podejście do BPM zakłada lepszą ada-

do niezwłocznej realizacji zadań. Zautomatyzowane

ptację do zmieniających się okoliczności i wymogów.

przypomnienia o terminach, jedna z funkcji zautomatyzowanych przepływów pracy, dają pracowni-

Zamiast próbować przewidzieć i zaplanować każdy

kom pewność, że nie przegapią kluczowych dla firmy

zestaw parametrów przed czasem, firmy obecnej

dat, np. dotyczących przedłużenia ważności umowy

dekady muszą być zdolne do retrospektywnego

lub płatności.

PRZYKŁAD

Globalna optymalizacja procesów
dzięki inteligentnemu kierowaniu spraw
W firmie ubezpieczeniowej Delvag, należącej do linii lotniczych Deutsche Lufthansa AG, zoptymalizowane BPM i przepływy pracy powiązane z treścią pozwoliły zapewnić odpowiednią jakość globalnej obsługi szkód ubezpieczeniowych zgłaszanych w związku z awariami
samolotów tych linii. Bezpieczeństwo samolotów regulują surowe
przepisy, więc firma znormalizowała swoje praktyki obsługi szkód
tak, aby wydajność procesów była stale wysoka we wszystkich operacjach międzynarodowych. Od tej pory wyniki są bardziej przewidywalne: rutynowe szkody są kierowane do bardziej zautomatyzowanych kanałów, więc eksperci mogą poświęcić czas i uwagę sprawom

Moim faworytem są
przepływy pracy
dla wszystkich
procesów publikacji:
Zasadniczo
nie muszę już
niczego podpisywać.
To naprawdę
ogromny postęp!
René Schmalen, kierownik
działu szkód lotniczych
Delvag Versicherungs AG,
Lufthansa Group

wymagającym większych umiejętności. Dzięki temu szkody są przetwarzane szybciej.
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Automatyzacja procesów i SI

(Gartner podaje, że na oprogramowanie RPA wydano na świecie już ponad miliard dolarów.7) Narzędzia

Mało kto kwestionuje niezmiennie ważną rolę ze-

RPA nie posiadają jednak własnej inteligencji (patrz

społów w większości obszarów działalności firmy.

str. 16). Przejmują jedynie obciążenie pracą, którą

Większość organizacji odczuwa jednak presję na ob-

wykonywaliby pracownicy wprowadzający dane. RPA

niżanie kosztów przez podnoszenie produktywności

polega na dobrze określonych procesach. Jeśli BPM

i wydajności – czyli na popularne „robienie więcej za

to inżynier dobrego procesu, RPA to zwykły operator.

mniej”. Zwiększa to zainteresowanie automatyzacją
procesów, w której systemy informatyczne przejmu-

Gdy organizacje określą wykonalne podejście do

ją przynajmniej część obciążenia i pozwalają pracow-

transformacji i optymalizacji procesów biznesowych,

nikom wykorzystywać czas i umiejętności tam, gdzie

z pewnością będą mogły włączyć automatyzację

mogą stworzyć największą wartość.

do swojej strategii. Najpierw jednak trzeba znaleźć
właściwą platformę, która wspomoże doskonalenie

Istnieją oczywiście różne poziomy automatyzacji,

procesów biznesowych. Automatyzacja procesów

wymagające stosowania inteligencji w rozmaitym

zakłada również, że optymalne przepływy pracy zo-

zakresie. Na przykład zrobotyzowana automatyzacja

stały już określone, a treść pomocnicza jest łatwo

procesów (RPA) przyciąga obecnie wiele uwagi na

dostępna tam, gdzie jest potrzebna. Dopiero po

rynku i jest coraz bardziej atrakcyjna dzięki zdolno-

zapewnieniu tych kluczowych fundamentów firmy

ści wykonywania powtarzalnych operacji na dużych

mogą zacząć myśleć o skutecznej, strategicznej au-

wolumenach, takich jak przechwytywanie danych.

tomatyzacji procesów.

	Gartner podaje, że światowy rynek oprogramowania do zrobotyzowanej automatyzacji procesów urósł o 63% w 2018 r.: RPA Software Revenue
Forecast to Reach $1.3 Billion in 2019, Gartner, czerwiec 2019 r.:
	https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-06-24-gartner-says-worldwide-robotic-process-automation-sof
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Kiedy najlepiej automatyzować

W obecnej dekadzie funkcje inteligentnych procesów biznesowych (często zwane łącznie „usługami

Oprócz powielania rutynowych zadań firmy posiada-

kognitywnymi”) obejmują szereg opcji: od analizy

jące dobre fundamenty pod zarządzanie procesami i

sentymentu (np. określanie nastroju lub zamiarów

informacjami mogą zacząć korzystać z inteligencji w

klienta w cyfrowych kanałach kontaktu) przez eks-

szerszym zakresie. Oto przykłady zastosowań inteli-

trakcję cennych uporządkowanych treści z interakcji

gentnej automatyzacji:

i dokumentów (dane, które można zamienić w spostrzeżenia biznesowe) aż po eksplorację procesów

M

identyfikacja i lokalizacja brakujących informacji

M

łączenie powiązanych dokumentów i treści

M

wspieranie bardziej świadomego podejmowania

W dziedzinie szkód komunikacyjnych analiza treści

decyzji

oparta na SI może wstępnie ocenić dowody dostar-

M

właściwe procedury dla wyjątków / priorytet dla
pilnych zadań

M

(analiza procesów w celu zbadania incydentów lub
określenia obszarów do poprawy).

czone przez klienta, przechwytując dane pojazdu
oraz informacje o skali szkód, miejscu zdarzenia i
złożoności sprawy (np. czy byli ranni). Taka segre-

zapewnienie zgodności z przepisami (z kontrolą

gacja szkód przychodzących umożliwia platformie

obsługi akt) i zaufane ścieżki audytów

BPM/ECM inteligentne przekierowanie każdej sprawy tam, gdzie może być najskuteczniej i najwydajniej

Inteligentne usługi analityczne/kognitywne

załatwiona.

Technologia idzie naprzód, więc niektóre rozwiązania BPM oferują funkcje analityczne mogące pomóc
w dokładniejszym ustaleniu potrzeb użytkownika
bądź umożliwiają integrację z takimi funkcjami. Mogą
one m.in. określić kontekst sprawy i obecny nastrój
użytkownika (np. wzburzony klient, z którym trzeba
postępować delikatnie), umożliwiając bardziej wyrafinowaną, spersonalizowaną reakcję.

PRZYKŁAD

Zarządzanie u operatorów telekomunikacyjnych
W firmie Sunrise Communications AG, jednym z największych szwajcarskich dostawców usług telekomunikacyjnych, połączone podejście do BPM/ECM przyniosło widok 360° klientów, który okazał się kluczowy
w zapewnieniu ich zadowolenia nawet w okresach największego obciążenia sieci, np. podczas wakacji.
Wysyp zapytań klientów w takich okresach to typowe zjawisko w pracy dostawców usług telekomunikacyjnych. Nie posiadając technologii mogącej obsłużyć tę falę, wiele firm musi zatrudnić nawet setki
dodatkowych konsultantów, którzy rozpatrzą zapytania klientów i odpowiedzą na nie.
Inteligentna platforma BPM/ECM może jednak pozwolić na mądrą automatyzację procesów i zautomatyzowane podejmowanie decyzji stosownie do typu zapytania klienta. Dzięki analizie sentymentu system
może nawet wykryć zdenerwowanych lub niezadowolonych klientów na podstawie tonu, w jakim się
komunikują. Zapytania oznaczone jako pilne są kierowane do wykwalifikowanego agenta, który potrafi załagodzić sytuację. Dzięki m.in. rozbudowanym usługom cyfrowym i portalowi klienta Sunrise Communications AG potrafi realizować swoją strategię zapewniania najwyższego komfortu użytkowników i
utrzymywania długotrwałej lojalności klientów.
15
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Zarządzanie procesami biznesowymi
(BPM) a zrobotyzowana automatyzacja
procesów (RPA): jaka jest różnica?
Idealne rozwiązanie BPM obejmuje cyfryzację, automatyzację i optymalizację całych procesów biznesowych – od początku do końca. Innymi słowy, zakres BPM jest potencjalnie bardzo
szeroki. Może nawet obejmować całe łańcuchy dostaw. W wielu przypadkach, aby maksymalizować wpływ (i poprawiać komfort użytkowników lub klientów), BPM łączy liczne wzajemnie zależne procesy obejmujące różne systemy i działy organizacji. Przepływy pracy, będące sprzymierzeńcem przedsięwzięć o szerszym zakresie, proaktywnie posuwają procesy
naprzód (dotyczy to przepływów pracy opartych na regułach). Bardziej rutynowe elementy tej
układanki można zautomatyzować, by podnieść wydajność i produktywność,
ale podejmowanie decyzji przez ludzi wciąż gra ważną rolę – zwłaszcza tam,
gdzie w obsłudze procesów liczą się: dyskrecja, personalizacja i niuanse.

Rozwiązania RPA mają bardziej ograniczony zakres. Pomimo frontendowych chatbotów i asystentów aktywowanych głosem RPA pozostaje relatywnie powierzchowna, gdyż odwzorowuje tylko wprowadzanie danych przez ludzi. Bardziej adekwatną nazwą byłaby tu
„zrobotyzowana automatyzacja zadań”.
Zespoły używają RPA, by przyspieszyć przepływy pracy, ale to nie wystarczy do poprawy jakości ani użyteczności procesów. Inteligencja maszynowa (sztuczna inteligencja / uczenie maszynowe) może pomóc zautomatyzować proste decyzje ludzi (takie jak
określenie, komu przekazać telefon lub zapytanie na podstawie słów kluczowych), ale to człowiek nadal odpowiada za szkolenie algorytmu oraz wkracza do akcji i przejmuje odpowiedzialność, gdy coś pójdzie nie tak.
Oto przykład z zakresu obsługi klienta: gdy klient składa zamówienie lub skargę albo po prostu
potrzebuje informacji, aplikacja RPA może szybko i sprawnie uzyskać wszelkie dostępne dane
klienta lub sprawy albo dodać nowe dane klienta do systemu. Nie potrafi jednak osądzić, co
jest potrzebne, gdyż odwzorowuje tylko wprowadzanie danych. RPA to cyfrowa pomoc, której
rola ogranicza się do wsparcia. Tymczasem rozwiązanie BPM zoptymalizowałoby cały proces – od pierwszego kontaktu do zakupu i obsługi posprzedażowej – angażując potrzebnych
członków zespołu na podstawie ich kwalifikacji i dostępności.
16
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Procesy hybrydowe

Jeśli na przykład bardzo cenny klient wymaga specjalnego traktowania, aby firma nie utraciła jego lo-

Obciążenie pracą o dużych wolumenach i przy

jalności, proces hybrydowy pozwoli przekazać jego

zmiennych potrzebach zdecydowanie wymaga hy-

sprawę do obsługi wykraczającej poza standardowe

brydowego wsparcia procesów, którego najlepsze

parametry, np. w celu przyznania rekompensaty.

praktyki są elastyczne i dopuszczają odchylenia, zarządzanie wyjątkami oraz adaptację lub doskonale-

Cyfrowa optymalizacja procesów powinna zapewnić

nie procesów, gdy pracownicy odkrywają lepsze spo-

firmowym zespołom więcej niezbędnej autonomii w

soby pracy poprawiające wyniki.

tworzeniu i optymalizacji procesów i podzadań oraz
zarządzaniu nimi. Szerszy zakres samoobsługi ze-

Niedostępność bardziej spersonalizowanych lub hy-

społów, tj. bardziej bezpośredni i intuicyjny dostęp

brydowych przepływów pracy oraz tych tworzonych

do informacji dla użytkowników biznesowych tam,

ad hoc odcina całe organizacje i ich działy od korzy-

gdzie go potrzebują, zwiększa ich zdolność do ukoń-

ści, jakie oferuje cyfrowa transformacja procesów.

czenia zadania bez przerw. Może więc prowadzić do

Aby korzystać z tego, co najlepsze po obu stronach,

podejmowania decyzji z większą pewnością i rzetel-

należy zapewnić zarówno strukturę, wytyczne i for-

nością na podstawie aktualnego widoku 360° danej

malne rejestrowanie procesów, jak i swobodę ich

sytuacji, co szybciej daje rezultaty, a ich jakość jest

poszerzania, adaptacji, rozbudowy i doskonalenia

wyższa. Umożliwienie zespołom biznesowym wno-

oraz tworzenia zadań ad hoc w razie potrzeby.

szenia większego wkładu w doskonalenie procesów
może także poprawić akceptację rozwiązań przez

Proces hybrydowy pozwala firmowym zespołom

użytkowników i zgodność z przepisami.

mapować idealny sposób realizacji zadania (np. na
podstawie wymogów formalnych koniecznych do
zapewnienia zgodności z przepisami), pozostawiając
miejsce na doskonalenie lub dodawanie wartości z
biegiem czasu. Chodzi o wspieranie elastyczności bez
utraty kontroli ani ryzyka przekroczenia przepisów.
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Zarządzanie sprawami

Grupę CXP i Grupę SER8 ukazało, że zwrot z inwestycji
zwykle następuje już w pierwszym roku stosowania

Gdy zarządzanie procesami biznesowymi następuje

zarządzania sprawami. Respondenci wskazali rów-

w kontekście związanym z klientami lub projektami,

nież, że automatyzacja procesów przez zarządzanie

staje się częścią większej całości: zarządzania spra-

sprawami wzrosła o niemal 50% już po roku.

wami. Zarządzanie sprawami zwiększa potrzebę łączenia procesów i treści w celu poprawy produktyw-

Z punktu widzenia pracownika zaawansowane wspar-

ności i wydajności oraz optymalizacji wyników. Bez

cie współpracy może pomóc w dalszej optymalizacji

dostępu do niezbędnych bieżących i archiwalnych

procesów, gdyż pozwala wykonywać niektóre zada-

notatek o sprawie zespoły nie mogą wykonywać

nia w ramach sprawy równolegle – np. szereg kon-

kolejnych kroków. Bez wytycznych dla procesów i

troli lub zapytań dotyczących rezerwacji wakacyjnej,

wsparcia dla przepływów pracy pracownicy nie mają

szkody ubezpieczeniowej lub wniosku kredytowego.

pełnej wiedzy o sprawie, co ogranicza ich zdolność

Wszystko to zapewnia klientom i partnerom bizneso-

do działania i podejmowania właściwych decyzji.

wym lepszą obsługę, pomagając zatrzymać klientów
oraz uzyskiwać lepsze opinie / wyższe oceny.

W przeszłości sektor ochrony zdrowia był głównym
użytkownikiem rozwiązań z zakresu zarządzania

Oprócz wydajnego przebiegu procesów mającego

sprawami. Dziś jednak zarządzanie sprawami domi-

na celu jak najlepszą obsługę klientów lub skutecz-

nuje w szerokiej gamie procesów obsługi klientów w

ną realizację projektów połączone BPM/ECM mogą

branży ubezpieczeń, usług finansowych, dostawców

także egzekwować parametry i prowadzić kontrole

mediów, telekomunikacji i wielu innych. Korzyści pły-

przechowywania dokumentów i danych. Innymi sło-

nące z zarządzania sprawami są namacalne: wyższa

wy, zapewniają ochronę informacji wrażliwych, a tre-

jakość i szybsze wsparcie klienta lub pacjenta ozna-

ści podlegające regulacjom są przechowywane tylko

cza najwyższy komfort użytkownika i jego większą

przez okres wymagany i dozwolony przepisami, za-

lojalność. Ponadto badanie przeprowadzone przez

nim zostaną zarchiwizowane lub usunięte.

Dlaczego chcesz zoptymalizować
swoje procesy zarządzania sprawami? 9
Aby polepszyć
obsługę klienta

Aby pracownicy zyskali
więcej czasu i byli
produktywniejsi

17%
33%
25%
W celu redukcji
kosztów całkowitych

25%
Aby automatycznie
zapewniać zgodność z
przepisami

	„Case Management, a Key Factor in the Productivity and Quality of Cross-Functional Processes” (Zarządzanie sprawami: kluczowy czynnik
produktywności i jakości procesów międzyfunkcyjnych) – badanie Grupy CXP i Grupy SER z 2018 r. przeprowadzone w 157 firmach:
https://www.sergroup.com/fr/medien/tout-savoir-sur-le-case-management.html

8

	ECM Insights: badanie Grupy SER przeprowadzone wśród około 650 kierowników procesów i kierowników działów IT ze średnich i dużych firm
od października 2019 r. do października 2020 r.

9
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Tworzenie fundamentów dla bardziej
zwinnych procesów biznesowych
Agile Business Consortium, międzynarodowa organizacja non-profit promująca zwinne
podejście w biznesie, określa je jako zbiór następujących zdolności:

Szybka adaptacja do zmian
rynkowych – wewnętrznie i na
zewnątrz

ZWINNE
PROCESY
BIZNESOWE

Szybkie i elastyczne reagowanie
na żądania klientów

Adaptacja i przewodzenie zmianom:
produktywnie, efektywnie kosztowo i
bez uszczerbku dla jakości

Stale uzyskiwana
przewaga konkurencyjna10

10

20

What is business agility? Agile Business Consortium: https://www.agilebusiness.org/page/WhatisBusinessAgility
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Nowoczesne rozwiązania BPM i narzędzia uzupeł-

Inne procesy, które mogłyby skorzystać na większej

niające muszą być w stanie wspierać te aspiracje,

zwinności, to procesy obsługi projektów budowla-

aby stale tworzyć wartość dla firmy zamiast ogra-

nych, które mogą wymagać adaptacji na bieżąco i

niczać jej rozwój, ciągłe innowacje i doskonalenie

z dowolnego miejsca z chwilą zmiany parametrów

działalności. Co równie ważne, rozwiązania muszą

bądź zwiększenia lub zmiany zasobów.

być osadzone i wdrażane w kontekście transformacji
kulturowej, aby użytkownicy tych narzędzi rozumieli,
co i dlaczego mogą zmienić i doceniali to.
Przykładem jest firma kolejowa, która musi przestrzegać nowych przepisów mających chronić konsumentów w razie zakłóceń w podróży. Wymagane
mogą być np.: bardziej proaktywne powiadamianie
pasażerów oraz prosta i sprawna zmiana rezerwacji.
W idealnej sytuacji, aby szybko wdrożyć te rozwiązania dla konsumentów oraz sprawnie i wydajnie kosztowo zapewnić zgodność z przepisami, firma kolejowa musi bez zwłoki zaprojektować skuteczny proces,
który wymaga niewielkiego nakładu kosztów i pracy.
Aby wywierać maksymalny wpływ przy minimalnych
nakładach, rozwiązania powinny być intuicyjne i wygodne dla klientów, z naciskiem na samoobsługę.

Nadanie priorytetu usługom treści
jako integralnej części procesów
biznesowych
Jak wskazano, skuteczne BPM wymaga połączenia z
zarządzaniem treścią w przedsiębiorstwie i jest od
niego zależne. Obejmuje to zdolność łączenia i sensownego wykorzystywania danych pobranych z dotychczasowych systemów oraz zdolność obsługi narzędzi do współpracy dostępnych z każdego miejsca.
Tworzenie fundamentów dla następnej generacji
zarządzania procesami biznesowymi musi więc rozpocząć się od platformy, która potrafi łączyć procesy
z odpowiednią treścią i przekazywać je odpowiedniej osobie we właściwym kontekście i w stosownym
czasie, aby umożliwić niezwłoczną, pewną i wydajną
realizację zadań.
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Integracja bez obaw

Zwinność procesów biznesowych w ulepszonych codziennych działaniach oznacza, że informacje muszą

Innym ważnym krokiem początkowym jest zdecydo-

być pod ręką w każdym miejscu i czasie, w którym

wane usunięcie przeszkód logistycznych. Federacja

użytkownik potrzebuje ich do podejmowania decyzji

treści to jeden ze sposobów integracji treści z innych

i wykonywania zadań. Pracownicy chcą podążać na-

popularnych aplikacji ze wspólną platformą BPM/

przód, natychmiast dysponując wszystkimi niezbęd-

ECM. Może stanowić pierwszy krok do usprawnienia

nymi informacjami, bez ręcznego wyszukiwania. Aby

pracy i konsolidacji systemów. Idealne rozwiązanie

tak się stało, należy umożliwić konsolidację połączo-

zachowuje wartość systemu ERP lub CRM, oferując

nych informacji z różnych źródeł bez konieczności

integrację bezpośrednią, dzięki czemu bogate dane

zakłócania pracy sprawdzonych systemów bizneso-

z tego systemu można intensywnie wykorzystywać

wych takich jak aplikacje ERP czy CRM.

w biznesie.

PRZYKŁAD

Integracja i usprawniony przepływ pracy
dla zatwierdzania projektów
Raffinerie Heide GmbH, wiodąca firma na niemieckim rynku rafineryjnym/energetycznym, chciała poprawić spójność i wydajność zarządzania procesami zatwierdzania wymaganymi w projektach. Projekty obejmowały przebudowę zakładów produkcyjnych, planowane budowy, a nawet oprogramowanie w
dziale informatycznym. Decyzje dla każdego z nich podejmowano na innym szczeblu, zależnym od wartości zamówienia. Procesy zwykle przebiegały linearnie i były długotrwałe, m.in. z powodu wniosków papierowych. Wyzwanie stanowiło wprowadzenie pozytywnych zmian w całej organizacji bez kosztownych
zakłóceń pracy istniejących systemów biznesowych. W Raffinerie Heide chciano bezpiecznie zarządzać
procesami uzyskiwania zatwierdzeń dla projektów, zapewnić elektroniczną dostępność wszystkich wniosków i dokumentów procesu zatwierdzania oraz przyspieszyć ten proces przez równoległą realizację jego
etapów. Pożądana była także przejrzystość każdego kroku procesu.
Firma przyjęła zintegrowane podejście do BPM i ECM, wybierając platformę, która potrafi dokonywać
ekstrakcji i federacji treści z licznych istniejących systemów biznesowych oraz zapewnić sprawne i przejrzyste elektroniczne przepływy pracy dla procesów zatwierdzania we wszystkich typach projektów. To
zintegrowane rozwiązanie jest połączone z firmowym systemem planowania budżetowego oraz systemem ERP – SAP. Zarządzanie audytami faktur odbywa się przez przepływy pracy.
Namacalne korzyści są znaczne. Firma Raffinerie Heide radykalnie skróciła czas przetwarzania wniosków
o zatwierdzenie projektów, a kierownik projektu zawsze wie, kto w danej chwili pracuje nad krokiem
procesu. Każdy uczestnik może wyświetlić wszystkie dokumenty procesu i uzyskać do nich dostęp. Co
więcej, modelowanie procesów stało się elastyczne: wstępnie zdefiniowane procesy można uzupełniać o
zadania ad hoc, a wspólna platforma BPM/ECM zarządza procesami. Żaden krok nie jest pomijany; każdy
uczestnik otrzymuje pocztą elektroniczną powiadomienie o nowych zadaniach.
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Sprawa chmury
Aby jeszcze bardziej usprawnić pracę, organizacje

Gartner prognozuje, że globalne wydatki na usługi

mogą rozważyć korzystanie z platformy BPM/ECM

publiczne w chmurze osiągną poziom 250 miliardów

z hostingiem w chmurze. Platformy BPM/ECM z ho-

dolarów w 2020 r., z czego 110,5 miliarda będą kosz-

stingiem w chmurze, dostępne w modelu subskryp-

tować usługi dla aplikacji w chmurze (SaaS), a jedną

cji „oprogramowanie jako usługa” (SaaS), oferują

piątą wydatków będzie stanowić obsługa procesów

dodatkową elastyczność i szybkość w połączeniu z

biznesowych oparta na chmurze (BPaaS). Oczekuje

funkcjami nowoczesnych procesów biznesowych,

się, że w latach 2019–2022 wielkość i wzrost rynku

jakich potrzebują współczesne firmy. Rozwiązania

usług w chmurze prześcignie ogólny rynek usług in-

oparte na chmurze nie tylko eliminują ponoszenie

formatycznych w stosunku ponad 3:1.11

kosztów z góry oraz ciężar stałego wsparcia i konserwacji, lecz także pozwalają szybko rozpocząć korzy-

Gdy organizacja nie jest pewna, jak powinna wyglą-

stanie z nowych narzędzi. Ponadto hosting w chmu-

dać jej idealna konfiguracja długoterminowa, naj-

rze maksymalizuje zdolność przesyłania danych tam,

lepszym wyjściem może okazać się rozwiązanie ofe-

gdzie są potrzebne oraz potencjał współpracy mię-

rujące elastyczność wyboru między użytkowaniem

dzy zespołami (np. na odległość).

w chmurze, lokalnie i hybrydowo.

11

 artner Forecasts Worldwide Public Cloud Revenue to Grow 17.5 Percent in 2019:
G
Gartner Projects Cloud Services Industry to Grow Exponentially Through 2022, Gartner.com, kwiecień 2019 r.:
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-04-02-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-g
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Głównym celem strategicznym firmy
DEVK jest zadowolenie klientów.
Możemy osiągnąć to tylko wtedy,
gdy działamy szybko i dostarczamy
informacji na żądanie.
Markus Schiffer, menedżer projektów
Dział zarządzania projektami i portfolio

Tak wygląda jakość: zwinność w działaniu w
firmie DEVK
Niemiecka firma ubezpieczeniowa DEVK stale wpro-

O tym, który system jest wiodący, decyduje charak-

wadza innowacje i udoskonalenia do cyfrowego

ter sprawy, która może wymagać procesu opartego

przetwarzania spraw, by móc zawsze pomagać klien-

na dokumentach (np. obsługa nowych wniosków o

tom w potrzebie. Co najmniej jedna trzecia szkód

ubezpieczenie lub zmiany w umowie) albo na da-

jest przetwarzana tego samego dnia dzięki obsłudze

nych (np. likwidacja szkód).

nakładu pracy w bardzo sprawny sposób – elektronicznie i przy wysokim stopniu automatyzacji.

Co równie ważne, przepływy pracy wspierają, a nie
tylko nakazują działania. Działy szkód, odpowiedzial-

Jak to się udało pomimo przetwarzania milionów do-

ności, wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych i

kumentów dziennie? Firma DEVK stawia klientów w

windykacji wykorzystują cyfrowe koszyki robocze,

centrum wszystkich swoich działań, więc zorganizo-

które zawierają wszystkie dokumenty przychodzące

wała procesy biznesowe i przepływy pracy tak, aby

w postaci elektronicznej niezależnie od kanału ich

zoptymalizować komfort i wyniki zapewniane klien-

otrzymania. Specjalne narzędzie przypisuje zadania

tom, np. podczas korzystania z firmowego portalu

do osoby przetwarzającej po określeniu, który pra-

albo przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną lub

cownik może zająć się sprawą na podstawie umie-

elektroniczną bądź faksem. Koordynacja informacji,

jętności, reguł zastępstw i kompetencji. Następnie

możliwość śledzenia procesów i widok 360° aktyw-

sprawa i wszystkie dokumenty powiązane są prze-

ności klientów to ważne czynniki zapewniające kon-

syłane do cyfrowego koszyka roboczego tej osoby.

sekwentnie wysoki poziom obsługi klienta w firmie
DEVK. Wszystko jest zorganizowane tak, by stawiać

Co więcej, pracownicy mogą tworzyć własne procesy

klienta i jego sprawę w centrum uwagi: e-akta zapew-

i robić notatki cyfrowe, np. dotyczące pilnego zapy-

niają holistyczny widok poszczególnych ubezpieczo-

tania klienta. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na

nych, ich produktów i historii kontaktów. Możliwość

komfort klientów, którzy podkreślają poprawę reak-

łatwego znalezienia szczegółów pozwala wyświetlić

cji firmy na ich zapytania. Ten sukces osiągnięto bez

przegląd statusu lub odpowiedzieć na zapytanie.

zwiększania liczebności zespołów: zoptymalizowane
zarządzanie procesami i automatyzacja poprawiły

Aby zmaksymalizować wydajność, przejrzystość i

komfort klientów oraz obniżyły koszty operacyjne i

elastyczność, firma DEVK znormalizowała procesy

zużycie zasobów.

na wspólnej platformie BPM i ECM, która z kolei jest
połączona z głównymi systemami biznesowymi takimi jak SAP.
24
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Cele transformacji DEVK:

Korzyści DEVK – podsumowanie:

x Dostęp do informacji

x Szybki dostęp do spraw, dokumentów

między placówkami i działami

x Szybkie wyszukiwanie międzysystemowe
x Zautomatyzowana dystrybucja codziennej
poczty

x Kompleksowe cyfrowe przetwarzanie spraw
x Przejrzyste procesy
x Ochrona wrażliwych dokumentów i danych
x Oprogramowanie gotowe na przyszłość

i dalszych informacji

x Różne opcje wyszukiwania międzysystemowego
(po numerze umowy lub ubezpieczonego,
temacie wiadomości, nazwie/nazwisku, kodzie
pocztowym itp.)

x Widoczność/wyszukiwanie treści w SAP,
systemach wewnętrznych i systemach hosta

x Przegląd innych aktywnych spraw
dla tego samego numeru ubezpieczonego

x Łatwe tworzenie nowych kroków procesów
x Możliwość delegowania i zawieszenia kroków
procesów

Czas i zasoby, jakich wymagały procesy dystrybucji poczty,
zmalały o 75%. Zaoszczędzone zasoby możemy przeznaczyć na
obsługę klientów.
Alexander Erpenbach, kierownik Wydziału polityki dla działów mienia, odpowiedzialności,
wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych i obsługi klienta
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Podejmowanie działań: wdrożenie
transformacji procesów biznesowych
Określ swoje priorytety

Niezależnie od tego, czy organizacja wdrożyła już
funkcje zarządzania procesami biznesowymi, czy też
zarządza dokumentami/treścią i realizuje przepływy

M

zwiększenie wydajności procesów?

pracy w sposób fragmentaryczny, droga do transformacji procesów biznesowych rzadko rozpoczyna się
od czystej karty.
Jeśli nie można pozwolić sobie na start od zera i wyłączenie istniejących systemów, ważne jest pragmatyczne, stopniowe podejście do transformacji pro-

M

Większa swoboda działania personelu, by
podnieść produktywność i wydajność?

M

Zwiększenie zwinności/innowacyjności firmy?

M

Wyższy komfort
użytkowników/klientów/dostawców?

cesów biznesowych. Należy zacząć od skrojonej na
miarę analizy potrzeb, aby upewnić się, że zmiany

Redukcja kosztów operacyjnych przez

M

Większa konkurencyjność, rentowność
i równowaga działania firmy?

skutecznie rozwiążą wszelkie kluczowe trudności firmy i uwolnią odpowiednie możliwości.

3 typowe blokady
transformacji procesów

Pytania do analizy potrzeb
M

Czy nastawienie personelu i silosy w działach
zakłócają płynny, wydajny przebieg procesów
biznesowych, np. nie pozwalając na terminowe

M

Trudny dostęp do treści lub spostrzeżeń

M

Zbyt wiele niepołączonych systemów
zawierających poszukiwane dokumenty i

wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji?
M

Czy brak pełnej widoczności nasila zatory i
opóźnienia w procesach, nie pozwalając pracownikom skutecznie planować czasu?

M

Czy słaba przejrzystość procesów stanowi zagro-

informacje
M

Rozpiętość zespołów lub działów firmy
zaangażowanych w procesy, ich rozproszone
lokalizacje i zróżnicowane praktyki pracy (np. za
biurkiem lub mobilnie)

żenie dla polityki wewnętrznej lub zgodności z
przepisami i utrudnia prowadzenie audytów?
M

Czy użytkownicy są zmuszeni korzystać z konkretnych systemów, urządzeń i lokalizacji, aby
móc uzyskać potrzebne treści lub uruchomić
kolejny krok procesu?

M

Czy utarte sposoby pracy coraz gorzej dotrzymują kroku działalności innych firm bądź oczekiwaniom klientów lub partnerów biznesowych?

M

Czy zmiana lub udoskonalenie istniejących procesów bądź wprowadzenie bardziej elastycznej
lub mobilnej pracy są trudne albo niemożliwe w
obecnych warunkach panujących w firmie?
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Ustalenie zakresu projektu transformacji procesów
także jest ważne: trzeba uwzględnić liczbę użytkowników, objętość pracy, którą wykonują, przewidywany wzrost oraz dostępny budżet.

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ | AUTOMATYZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Jak podjąć decyzję:
wybór dostawcy
Wybierając właściwego dostawcę rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi, należy rozważyć
następujące czynniki:

x Jego zdolność do oceny potrzeb i najlepszego
podejścia oraz udzielenia porad na ten temat

x Kompleksowość rozwiązania: czy obejmuje ono
zarządzanie przepływami pracy, odpowiednią
automatyzację procesów, procesy hybrydowe
(formalne/ad hoc) i kompleksowe zarządzanie
sprawami?

x Ograniczenia technologiczne: czy rozwiązanie
obsługuje BPM i ECM w jednolity sposób i czy
łatwo zintegruje się z istniejącymi systemami
biznesowymi organizacji, aby uzyskać dostęp do
niezbędnych danych i akt oraz dokonywać ich
ekstrakcji?

x Opcje licencji, w tym możliwość hostingu i
działania w chmurze oraz nabycia w formie
subskrypcji (w tym opcja użytkowania lokalnie
lub hybrydowo)

x Łatwość użycia: jak znajome i intuicyjne wydaje
się to oprogramowanie? Czy użyteczność
oprogramowania sprawia, że użytkownicy
akceptują je szybko i entuzjastycznie?

x Elastyczność i skalowalność: przestrzeń dla
poszczególnych obszarów firmy, aby mogły
samodzielnie określać i doskonalić procesy oraz
poszerzać zakres korzystania z rozwiązania BPM
z biegiem czasu

x Zakres i jakość usług wsparcia
zapewniający powodzenie projektu

x Referencje z rynku i opinie branży / opinie o
procesach
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Główne wnioski
Era cyfrowa pędzi naprzód, doświadczając przy tym

Prawidłowo zastosowane optymalne rozwiązanie

drastycznych zmian wywołanych pandemią. Czas od-

BPM, połączone z platformą ECM, może pomóc or-

rzucić stare podejście do BPM jako dyscypliny wyma-

ganizacjom osiągnąć szereg priorytetów bizneso-

gającej mrówczej pracy nad modelowaniem biznesu

wych, takich jak:

czy rygorystycznego egzekwowania procesów. Musimy przyjąć świeże podejście do zarządzania proce-

M

Obniżone koszty operacyjne, np. dzięki lepsze-

sami biznesowymi jako narzędzia wspomagającego

mu wykorzystaniu zasobów / strategicznemu

zgodność z przepisami, działalność firmy i zwinność

korzystaniu z technologii;

procesów. Jeśli zakłócenia w funkcjonowaniu rynków
będą trwać, może od tego zależeć przetrwanie i powodzenie firm.

M

Szybsze wyniki, wyższa produktywność;

M

Więcej zadowolonych pracowników / klientów /
partnerów biznesowych;

Nowoczesne podejście do BPM musi być nieskończenie bardziej elastyczne, adaptacyjne i wspierane

M

zgodności z przepisami i wymogami audytów,

w odpowiednim czasie przez właściwe treści – nadal

przejrzystości, jakości i kontroli ryzyka;

zapewniając porządek i przejrzystość procesów oraz
ich zgodność z przepisami. Musi wspierać odpowied-

Poprawa niezawodności procesów oraz ich

M

Zdolność określania i wykorzystywania

nią automatyzację w chwili i formie zapewniającej

nowych możliwości doskonalenia i optymalizacji

największy wpływ.

procesów;

Niezależnie od stopnia zaawansowania firmy w
dziedzinie zarządzania procesami oraz złożoności

M

Większa samoobsługa użytkowników;

M

Bardziej produktywna współpraca między działa-

jej zasobów informatycznych i docelowych obsza-

mi, w tym zespołami i użytkownikami zdalnymi,

rów transformacji nowoczesne platformy cyfrowe

oraz współpraca ad hoc; a także

potrafią pokonywać te bariery, aby konsolidować i
obsługiwać treść, umieszczać ją w kontekście biznesowo-procesowym oraz pozwalać pracownikom skuteczniej i wydajniej wykonywać zadania.

M

Większa elastyczność/personalizacja procesów –
wsparcie różnicowania działalności/usług.

Co więcej, niektóre poprawki można wdrożyć w ciągu tygodni, a nie miesięcy, i to bez zakłócenia pracy
cennych systemów biznesowych oraz bez trudnego
szkolenia użytkowników.
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CO TERAZ?
Już od ponad 35 lat Grupa SER pomaga organizacjom znajdować drogę
do transformacji, inteligentnej automatyzacji i optymalizacji ich procesów biznesowych, zapewniając dostęp na żądanie do niezbędnych treści oraz informacji o sprawie tam, gdzie to potrzebne.
Z chęcią opowiemy Ci więcej o naszym podejściu i oprogramowaniu –
osobiście lub na spotkaniu wirtualnym.
Prowadzimy szczegółowe analizy potrzeb dopasowane do priorytetów
organizacji oraz pokazy na żywo, które prezentują, jak następna generacja zarządzania procesami biznesowymi może działać w Twojej firmie
– skontaktuj się z nami.

O Grupie SER
Grupa SER jest wiodącym międzynarodowym dostawcą rozwiązań z
zakresu zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM), które stanowią
fundament cyfrowej transformacji procesów. Specjalizujemy się w projektowaniu cyfrowych rozwiązań dla inteligentnego zarządzania informacjami i procesami. Już ponad 5 milionów użytkowników – w tym duże
firmy, korporacje, organy władzy publicznej i organizacje – polega na
naszej zintegrowanej platformie BPM/ECM Doxis4 oferującej połączone
usługi dla treści, procesów i współpracy oraz usługi kognitywne.
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