
W marcu 2006 zosta³o

zakoñczone wdro¿enie

SYSTEMU SIMPLE

CRM/BPM w firmie

OPA-ROW sp. z o.o.

Z Rybnika.

Firma ta od 1962 roku rozwija i prowadzi

dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na œwiadczeniu

kompleksowych us³ug projektowych,

monta¿owych, pomiarowo-rozruchowych

i serwisowych w zakresie:

elektroenergetyki, automatyki i ochrony

œrodowiska. Firma zatrudnia

wysokokwalifikowan¹, doœwiadczon¹

kadrê in¿ynieryjno-techniczn¹ oraz

posiada w³asn¹ bazê sprzêtow¹,

magazynow¹ i laboratoryjn¹.

Jak mówi¹ pracownicy OPA-ROW,

g³ównym celem wdro¿enia SYSTEMU

CRM/BPM by³o uporz¹dkowanie

informacji dot. klientów oraz

dokumentów zwi¹zanych z klientami.

Najwa¿niejszymi problemami, z którymi

borykali siê przed wdro¿eniem systemu

by³y:

- rozproszona struktura informacji

Dot. wspó³pracy z klientem,

- problemy z szybkim znalezieniem

informacji o kliencie, brak zale¿noœci

miêdzy ró¿nymi dokumentami, problemy

ze œledzeniem terminów, kosztów, etc.,

- brak powi¹zania tych informacji

z systemem do zarz¹dzania np. przy

wystawianiu faktur.

Informacje o kliencie oraz procesach

dziej¹cych siê w firmie nie by³y ³atwo

dostêpne dla osób, które tej informacji

potrzebowa³y. Czêsto informacje

(w zale¿noœci od Ÿród³a pochodzenia)

by³y niespójne. Wszystko to znacznie

utrudnia³o podejmowanie trafnych

decyzji. Potrzebê wdro¿enia systemu

zauwa¿ali ju¿ od dawna: „Potrzeby takie

by³y od zawsze - przybiera³y na sile wraz

z rosn¹c¹ baz¹ klientów i zwiêkszaj¹c¹ siê
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R E F E R E N C J E

OPA-ROW Sp z o.o.z³o¿onoœci¹ ich obs³ugi.”

„Analiza przedwdro¿eniowa przebieg³a

sprawnie, wymagania funkcjonalne

postawione programowi przez przysz³ego

u¿ytkownika, zgodnie z zapewnieniami

konsultantów, okaza³y siê mo¿liwe do

zrealizowania. Konsultanci przedstawili

mo¿liwoœci programu i zobrazowali

dodatkowe, przydatne funkcje, jakie

CRM móg³by realizowaæ...”.

- mówi Leszek

Klimaszewski, informatyk, nadzoruj¹cy

przebieg ca³oœci wdro¿enia ze strony

OPA-ROW. Spó³ka wybra³a rozwi¹zanie

firmy SIMPLE spoœród wielu innych ofert.

G³ównym powodem wyboru tego akurat

systemu by³a, jak mówi¹ pracownicy

firmy, jego silna integracja z ca³ym

pakietem ERP SIMPLE SYSTEM V.

Wdro¿enie SYSTEMU SIMPLE CRM/BPM,

jak zwykle, zosta³o poprzedzone analiz¹

przedwdro¿eniow¹, której celem by³o

uzyskanie szczegó³owych informacji na

temat potrzeb przysz³ego u¿ytkownika.

Analiza przedwdro¿eniowa nie trwa³a

d³ugo po zebraniu informacji

dotycz¹cych oczekiwañ u¿ytkowników

co do nowego systemu i dok³adnym

ich przeanalizowaniu, firma OPA-ROW

otrzyma³a opracowany dokument analizy

przedwdro¿eniowej zawieraj¹cy dok³adny

opis stawianych wymagañ,

proponowanych sposobów ich realizacji

wraz z wycen¹ oraz harmonogramem

przysz³ego wdro¿enia. Dziœ, gdy system

ju¿ dzia³a, Wojciech Konsek Szef Dzia³u

Informacji i Obs³ugi Prawnej oraz osoba

nadzoruj¹ca przebieg wdro¿enia

SYSTEMU CRM ze strony OPA-ROW

tak wspomina przebieg analizy:

Równolegle z analiz¹ obszaru CRM

wykonywane by³y analizy w obszarach

zastosowañ SYSTEMU ERP (gospodarka

magazynowa, finanse i ksiêgowoœæ,

maj¹tek trwa³y, kadry i p³ace).

Zakup i wdro¿enie oprogramowania                              i
to przynosz¹ca korzyœci inwestycja spó³ki OPA-ROW.

RODZAJ DZIA£ALNOŒCI

GEOGRAFIA DZIA£ALNOŒCI
rynek us³ug projektowych, monta¿owych,
pomiarowo-rozruchowych i serwisowych

w Polsce

w zakresie: elektroenergetyki,
automatyki i ochrony œrodowiska

WDRO¯ONE SYSTEMY
SIMPLE–SYSTEM V
modu³y: finanse – ksiêgowoœæ,

maj¹tek trwa³y,
obrót towarowy,
kadry i p³ace,
analizy

SIMPLE-CRM

KORZYŒCI
u³atwienie zarz¹dzania informacj¹ o klientach
poprawienie wydajnoœci pracy
przyspieszenie i uproszczenie procedur
ksiêgowych
uporz¹dkowanie organizacyjne wewn¹trz
przedsiêbiorstwa
oszczêdnoœæ czasu i redukcja kosztów
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us³ugi projektowe
us³ugi monta¿owe
us³ugi pomiarowo-rozruchowe
us³ugi serwisowe

- w zakresie: elektroenergetyki,
automatyki i ochrony œrodowiska.



Wkrótce po zakoñczeniu analizy

przedwdro¿eniowej nast¹pi³o rozpoczêcie

procesu wdro¿enia SYSTEMU SIMPLE

CRM/BPM i ERP (SIMPLE SYSTEM V).

Wdro¿enie systemu przebiega³o w bardzo

mi³ej atmosferze. U¿ytkownicy œwiadomi

korzyœci wi¹¿¹cych siê z wdro¿eniem

SYSTEMU CRM/BPM bardzo chêtnie

wspó³pracowali z konsultantami,

a jak widaæ po opiniach u¿ytkowników,

równie¿ konsultanci SIMPLE spisywali siê

bez zarzutów:

- mówi

Pan Wojciech Konsek.

Wdro¿enie rozpoczê³o siê od instalacji

systemu i podstawowego szkolenia

dotycz¹cego obs³ugi g³ównych jego

funkcjonalnoœci dostêpnych ju¿ po samej

instalacji. U¿ytkownicy chêtnie udzielali

siê przy konfiguracji systemu na

pocz¹tku zdefiniowana zosta³a w

systemie struktura organizacyjna firmy;

w tym lista u¿ytkowników mog¹cych

pracowaæ w systemie by³o ich ponad 30.

Kiedy ju¿ ka¿dy móg³ zalogowaæ siê do

SYSTEMU CRM rozpoczê³y siê pierwsze

szkolenia na pocz¹tku dotycz¹ce obs³ugi

bazy klientów i podstawowych informacji

przechowywanych w systemie

(kontaktów i rozmów z klientami,

terminarzy i przypomnieñ).

U¿ytkownicy systemu w tym Wojciech

Konsek bardzo pozytywnie wypowiadaj¹

siê o przeprowadzonych przez

konsultanta SIMPLE szkoleniach:

„...kompetentny,

zaanga¿owany, rozwi¹zuj¹cy pojawiaj¹ce

siê problemy w mo¿liwie krótkim czasie.

Spotkania odbywa³y siê w uzgodnionych

terminach. W koniecznych przypadkach

udziela³ pomocy telefonicznie.”

„Szkolenia prowadzone w czasie

wdro¿enia programu prowadzone

by³y w sposób komunikatywny.

Konsultanci jasno i jednoznacznie

wyjaœniali poszczególne funkcje

programu. W przypadkach koniecznych

powtarzano szkolenie...”.

„Analiza przedwdro¿eniowa by³a na tyle

szczegó³owo opracowana, ¿e w³aœciwie

podczas pierwszych spotkañ

wdro¿eniowych nie musia³em o nic

dopytywaæ przysz³ych u¿ytkowników

wiêksz¹ czêœæ konfiguracji mog³em

wykonaæ na podstawie za³o¿eñ opisanych

w Karcie Wymagañ Funkcjonalnych

stworzonej podczas analizy. W widoczny

sposób wp³ynê³o to na szybkoœæ

wdro¿enia systemu...”

Po pierwszym szkoleniu u¿ytkownicy

zachêceni do zapoznawania siê

z systemem po paru dniach czuli,

¿e system zaczyna byæ im coraz bardziej

znajomy. Wkrótce po tym rozpoczê³a

siê bardziej zaawansowana czêœæ

wdro¿enia...

G³ównym celem wdro¿enia, okreœlonym

podczas analizy przedwdro¿eniowej, by³o

zapanowanie nad ró¿nymi dokumentami

przetwarzanymi w firmie. Na pierwszy

ogieñ posz³a implementacja w CRM bazy

oferty, które OPA-ROW sk³ada swoim

klientom.

- mówi konsultant

SIMPLE zajmuj¹cy siê wdro¿eniem CRM

W firmie OPA-ROW.

Mimo szczegó³owo zdefiniowanych

wymagañ nie obesz³o siê jednak bez

nowych potrzeb, które pojawia³y siê

stopniowo poczynaj¹c od pierwszych

kontaktów u¿ytkownika z czêœciowo

dzia³aj¹cym ju¿ systemem. Okaza³o siê

jednak, ¿e nie stanowi³o to wiêkszego
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„Szkolenia prowadzone w czasie

wdro¿enia programu prowadzone

by³y w sposób komunikatywny.

Konsultanci jasnoi jednoznacznie

wyjaœniali poszczególne funkcje

programu.W przypadkach

koniecznych powtarzano szkolenie...”

„Analiza przedwdro¿eniowa

przebieg³a sprawnie, wymagania

funkcjonalne postawione programowi

przez przysz³ego u¿ytkownika, zgodnie

z zapewnieniami konsultantów, okaza³y

siê mo¿liwedo zrealizowania.

Konsultanci przedstawili mo¿liwoœci

programu i zobrazowali dodatkowe,

przydatne funkcje, jakie CRM

móg³by realizowaæ...”

R E F E R E N C J E

– Wojciech Konsek,
Kierownik Dzia³u Informacji i Obs³ugi
Prawnej, OPA-ROW sp. z o.o.

SIMPLE-SYSTEM V
Zarz¹d przedsiêbiorstwa OPA-ROW sp. z o.o. zdecydowa³ o zakupie licencji na oprogra-
mowanie                                              w obszarach: finanse – ksiêgowoœæ,
maj¹tek trwa³y, obrót towarowy, kadry i p³ace, analizy oraz SIMPLE-CRM.

– Wojciech Konsek,
Kierownik Dzia³u Informacji i Obs³ugi
Prawnej, OPA-ROW sp. z o.o.
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„Wdro¿enie systemu CRM przebieg³o

sprawnie, funkcje programu

wymagane  przez u¿ytkownika

zosta³y zrealizowane.

Szkolenia przeprowadzono

kilkakrotnie w sposób prosty

i zrozumia³y dla u¿ytkowników.

Konsultanci bez zbêdnej zw³oki

wprowadzali konieczne poprawki,

a w razie potrzeby udzielali konsultacji

telefonicznychi mailowych. Proces

wdro¿enia oceniono pozytywnie.”

– Wojciech Konsek,
Leszek Klimaszewski - nadzoruj¹cy
przebieg ca³oœci wdro¿enia
w OPA-ROW sp. z o.o.

R E F E R E N C J E

„...szybki i prosty sposób dostêpu

do danych klienta, kontaktów,

szybsze udzielanie informacji na temat

klientów, uporz¹dkowanie danych

o klientach, ³atwy dostêp

do informacji teleadresowych, (...)

Program zast¹pi³ rêcznie prowadzone

rejestry dokumentów, (...) .”

– Wojciech Konsek,
Kierownik Dzia³u Informacji i Obs³ugi
Prawnej, OPA-ROW sp. z o.o.

SIMPLE-SYSTEM V
Zarz¹d przedsiêbiorstwa OPA-ROW sp. z o.o. zdecydowa³ o zakupie licencji na oprogra-
mowanie                                              w obszarach: finanse – ksiêgowoœæ,
maj¹tek trwa³y, obrót towarowy, kadry i p³ace, analizy oraz SIMPLE-CRM.

wiêkszego problemu wdro¿eniowego

przy ka¿dym kolejnym spotkaniu

z konsultantem, u¿ytkownicy

przedstawiali listê zauwa¿onych przez

siebie problemów i proponowanych

zmian, które jeszcze lepiej mog³yby

usprawniæ pracê w systemie. Dziêki

elastycznoœci systemu i bogatym

mo¿liwoœciom konfiguracji po ka¿dym

spotkaniu przybywa³y nowe

usprawnienia, a u¿ytkownicy coraz

chêtniej zaczynali korzystaæ z systemu.

Po zaimplementowaniu bazy ofert

przysz³a kolej na pozosta³e dokumenty

zapytania ofertowe, umowy, zlecenia,

bazê og³aszanych przetargów, ankiety

oceny dostawców, ksiêgê dokumentów

wychodz¹cych i przychodz¹cych oraz

inne. Ju¿ po kilku pierwszych spotkaniach

system pracowa³ w takim zakresie,

¿e u¿ytkownicy nie tylko mieli w systemie

spójn¹ bazê klientów ale zaczêli równie¿

rejestrowaæ w nim wspomniane wy¿ej

dokumenty.

Ka¿de kolejne spotkanie przynosi³o

coœ nowego; u¿ytkownicy zostali

przeszkoleni w zakresie samodzielnego

definiowania niezbêdnych rejestrów

dokumentów, zaawansowanych metod

wyszukiwania, filtrowania i raportowania

zapisanych w systemie informacji.

Od tej pory sami zaczêli tworzyæ swoje

zestawienia dziêki którym nie umknie

im ju¿ ¿adne przes³ane zapytanie

ofertowe czy og³oszony przetarg,

a ka¿da koñcz¹ca siê umowa zostanie

sprawnie wy³apana.

Przetwarzanie dokumentacji w firmie

zosta³o znacz¹co usprawnione.

Mimo, ¿e wdro¿enie by³o jeszcze w toku,

z ka¿dym dniem jego trwania baza

rejestrowanych dokumentów stawa³a

siê coraz bogatsza. Przy ka¿dym kliencie

zaczyna³y siê pojawiaæ precyzyjnie

opisane zapytania ofertowe, oferty,

umowy, zlecenia i inne dokumenty.

Bogactwo pól opisuj¹cych ka¿dy z

dokumentów umo¿liwi³o niemal

nieograniczone sposoby wyszukiwania

i filtrowania dokumentów oraz

automatyczne tworzenie zestawieñ,

które jeszcze do niedawna by³y

przygotowywane rêcznie.

Celem pe³nej integracji SYSTEMU CRM

z SYSTEMEM ERP zaczê³y dzia³aæ funkcje

wymiany danych miêdzy tymi systemami

ka¿dy potencjalny klient w dowolnej

chwili móg³ automatycznie znaleŸæ siê

w bazie SYSTEMU ERP. Ka¿de otwarte

w CRM zlecenie jednym klikniêciem

myszy pojawia³o siê w SYSTEMIE ERP

tym samym umo¿liwiaj¹c ksiêgowanie

kosztów lub przychodów z nim

zwi¹zanych. Równie¿ po stronie ERP da³o

siê odczuæ dzia³anie mechanizmów CRM

komunikaty pojawiaj¹ce siê podczas

fakturowania informowa³y u¿ytkownika

o wa¿nych faktach wynikaj¹cych

z informacji zapisanych w CRM

(przekroczenie limitu kwotowego

zapisanego w umowie, próba

wystawienia faktury do umowy,

która utraci³a sw¹ wa¿noœæ, itp.)

„Nadszed³ moment, w którym

zrealizowane zosta³y ju¿ niemal wszystkie

wymagania okreœlone na etapie analizy

przedwdro¿eniowej, a w bud¿ecie

pozosta³o jeszcze sporo godzin do
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„Szkolenia prowadzone w czasie

wdro¿enia programu prowadzone

by³y w sposób komunikatywny.

Konsultanci jasnoi jednoznacznie

wyjaœniali poszczególne funkcje

programu.W przypadkach

koniecznych powtarzano szkolenie...”

„Analiza przedwdro¿eniowa

przebieg³a sprawnie, wymagania

funkcjonalne postawione programowi

przez przysz³ego u¿ytkownika, zgodnie

z zapewnieniami konsultantów, okaza³y

siê mo¿liwedo zrealizowania.

Konsultanci przedstawili mo¿liwoœci

programu i zobrazowali dodatkowe,

przydatne funkcje, jakie CRM

móg³by realizowaæ...”

R E F E R E N C J E

– Wojciech Konsek,
Kierownik Dzia³u Informacji i Obs³ugi
Prawnej, OPA-ROW sp. z o.o.

SIMPLE-SYSTEM V
Zarz¹d przedsiêbiorstwa OPA-ROW sp. z o.o. zdecydowa³ o zakupie licencji na oprogra-
mowanie                                              w obszarach: finanse – ksiêgowoœæ,
maj¹tek trwa³y, obrót towarowy, kadry i p³ace, analizy oraz SIMPLE-CRM.

– Wojciech Konsek,
Kierownik Dzia³u Informacji i Obs³ugi
Prawnej, OPA-ROW sp. z o.o.

wykorzystania. U¿ytkownicy mogli wiêc

oczekiwaæ realizacji pewnych

dodatkowych funkcji, o których nikt

wczeœniej nie myœla³ i które nie zosta³y

objête harmonogramem wdro¿enia .”

„Wszystkie wa¿ne dla u¿ytkownika

wymagania zosta³y zrealizowane.

Na dzieñ dzisiejszy nie ma potrzeby

wprowadzania nowych funkcji do

programu...”

„...szybki i prosty

sposób dostêpu do danych klienta,

kontaktów, szybsze udzielanie informacji

na temat klientów, uporz¹dkowanie

danych o klientach, ³atwy dostêp

Do informacji teleadresowych, (...)

program zast¹pi³ rêcznie prowadzone

rejestry dokumentów, (...) kontrolê

realizacji poszczególnych zadañ, ³atwe

pilnowanie terminów sk³adania

dokumentów...”

- mówi konsultant SIMPLE. W ramach

pozosta³ego bud¿etu zosta³ wiêc

skonfigurowany wieloetapowy

mechanizm zlecania zadañ pracownikom,

zaimportowana do systemu zosta³a

dodatkowa baza klientów jednego

z Zak³adów firmy oraz zosta³y wykonane

inne dodatkowe funkcje usprawniaj¹ce

pracê w systemie. Tu¿ przed samym

zakoñczeniem wdro¿enia zosta³a

wykonana aktualizacja do najnowszej

wersji SYSTEMU SIMPLE CRM/BPM,

która okaza³a siê jeszcze przyjemniejsza

w u¿ytkowaniu ni¿ poprzednia.

Wed³ug Pana Wojciecha Konska

. System umo¿liwi³

u¿ytkownikom m.in.

.

Wszystko to zaczyna przynosiæ firmie

widoczne korzyœci. Wiedza o kliencie

przechowywana w centralnej bazie

danych, jest jest w³aœciwie chroniona

a zarazem ³atwo dostêpna dla

uprawnionych pracowników.

Przez to poprawi³a siê obs³uga klienta,

firma jest w stanie szybciej reagowaæ

nasiê na rynku szanse oraz unikaæ ryzyka

- rejestr koñcz¹cych siê terminów

sk³adania dokumentacji przetargowej,

rejestr koñcz¹cych siê umów, rejestr

przyjêtych i odrzuconych ofert

zawieraj¹cych informacjê o przyczynach

przyjêcia lub odrzucenia oraz inne

informacje zapisane w systemie nie tylko

u³atwiaj¹ pracê pracownikom ale przede

wszystkim pozwalaj¹ szybko podejmowaæ

odpowiednie dzia³ania maj¹ce na celu

maksymalizowanie zysków i redukcjê

kosztów.

Podsumowuj¹c wdro¿enie, pracownicy

OPA-ROW w tym Panowie Leszek

Klimaszewski oraz Wojciech Konsek

mówi¹ tak: „Wdro¿enie SYSTEMU CRM

przebieg³o sprawnie, funkcje programu

wymagane przez u¿ytkownika zosta³y

zrealizowane. Szkolenia przeprowadzono

kilkakrotnie w sposób prosty i zrozumia³y

dla u¿ytkowników. Konsultanci bez

zbêdnej zw³oki wprowadzali konieczne

poprawki i usuwali b³êdy w programie,

a w razie potrzeby udzielali konsultacji

telefonicznych i mailowych.

Proces wdro¿enia oceniono pozytywnie.”


