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Informatyka
Z PRZEMYSŁAWEM
GNITECKIM,
wiceprezesem Simple,
rozmawia
Jarosław Molga.

– Na ile informatyka zaczyna być rzeczywistą
potrzebą w sektorze biznesu i w sferze publicznej? Pytam przede wszystkim o bardziej
zaawansowane rozwiązania, jak np. systemy
klasy ERP.
– Już jakiś czas temu informatyka przekroczyła
granicę, za którą przestała być modna, a stała
się niezbędna. Doskonale widać to na przykładzie branży budowlanej. Kiedy trzy lata temu
nastał kryzys, zainteresowanie takimi systemami było znikome. Obecnie systemy pozwalające rozliczać koszty inwestycji są tymi, które
branża budowlana wdraża i których poszukuje.
Wynika to przede wszystkim z tego, że aby być
konkurencyjnym trzeba rynkowi wyraźnie powiedzieć, dlaczego dana inwestycja kosztuje
określone pieniądze. Bez tego mogą przetrwać
na rynku tylko bardzo duże firmy, które realizują ogromne inwestycje, przy dużych marżach.
Gdzie brak kilkunastu milionów nie robi na nich
wrażenia. Ale one stanowią wyjątek.
To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że takimi rozwiązaniami, jak ERP, BI czy obieg dokumentów, interesują się coraz mniejsze firmy.
Jeszcze dwa, trzy lata temu tak nie było.
Obecnie widać wyraźnie, że informatyka
schodzi „w dół”.
W przypadku sfery publicznej, odbiorcami
zaawansowanych rozwiązań stają się np.
wyższe uczelnie. One także rozumieją doskonale, że walcząc o studenta muszą
nie tylko dobrze zarządzać sobą, jako
przedsiębiorstwem, ale także ułatwić
studentowi życie. Stąd potrzeba
wdrażania w szkołach wyższych
systemów, od ERP począwszy
po elektroniczny dziekanat czy
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schodzi w dół
elektroniczną rekrutację. Decydują się na to
w pierwszejkolejnościuczelnieprywatne,aleza nimipodążająpubliczne.Niejestjużbowiemtak,że
student wybiera uczelnię prywatną ponieważ nie
dostał się na publiczną. Teraz student wybiera,
na jakiejuczelnichcestudiować,a to,czyjestprywatna,czypubliczna,maznaczeniedrugorzędne.
Generalnie można obserwować wzrost poziomu
nauczania na uczelniach prywatnych. Dlatego i te
publicznemusząkonkurowaćz prywatnymi.
Informatyzująsięrównieższpitale.Turozpocząłsię
proces przekształcania jednostek w spółki prawa
handlowego, a samorządy zaczynają rozliczać
szpitale z ich działalności. I pojawia się problem.
Szereg systemów ERP dostosowanych tylko
do szpitaliniesprawdzisię.Boszpitaltonietylko
część„biała”,medyczna,alewłaśnieprzedsiębiorstwo.Niebawemokażesię,żetrzebabędziew wielu wypadkach wymieniać tam systemy ERP, by
wspierałystykz częściąmedyczną,alerównieżpozwalały ogarnąć całość, także tę ekonomiczną,
szpitalajakoprzedsiębiorstwa.
– Wspomaganie zarządzania wydaje się naturalnym rozwiązaniem wspierającym miasta czy regiony. Tymczasem nadal w Polsce wykorzystanie ERP do wspomagania zarządzania miastem
jest wyjątkiem, a nie normą...
–Rzeczywiście,zapotrzebowaniena takiesystemy
w miastachczyregionachjestrelatywnieniewielkie.
Wynikatoz dwóchprzyczyn.Jednąjestniewielka
ofertarynku.TrudnoznaleźćsystemyERPdostosowane do specyfiki miasta. Ale to wynika z drugiej
podstawowejprzyczyny.Tobrakopisaniapo stroniemiastprocesówbiznesowych.Prowadzimyrozmowy z wieloma miastami czy regionami i w ich
trakcie brak takiego opisania procesów nie jest
ukrywany.Topowoduje,żetrudnodostosowaćrozwiązania projektowane dla przedsiębiorstwa
do specyfikimiasta.Stądbrakoferty.
Dajesięjednakzauważyćcorazwiększezainteresowanie. I jeśliteprocesyzostanąopisanelubbędziemymielimożliwośćsamiopisaniatychprocesówpodczasjednegoz projektów,tofirmatakajak
nasza szybko odpowie konkretnym produktem.
Mamyjużdoświadczenienp.z modułamipodatkowymi.JednakfirmITniestaćna to,byprzygotowywaćrozwiązania„na półkę”.Dlategoproblemsłabejofertyznikniew momencie,kiedytomiastaczy
regionybędąw stanieopisaćprocesyi tymsamym
pozwolą branży na stworzenie dedykowanych sobieproduktów.
– Coraz częściej mówi się o BI, czyli business intelligence. Na ile polskie podmioty inwestują
w te rozwiązania. Czego jeszcze potrzebuje polska gospodarka i sfera publiczna w obszarze IT?
–Obecniew Polsceok. 10procentfirmwykorzystujeBI. I będzietorosło,ponieważw przypadku

firmkonkurencjanieśpi.RozwiązaniaBIpozwalająuzyskaćprzewagękonkurencyjną.Codo braków... Wynikają one z realnych potrzeb. Można jednak zwrócić uwagę na kilka spraw. Dużo
zależy od poszczególnych branż. I tak, w sferze
produkcjitosystemyoptymalizująceprocesyprodukcji.Nietylkowspomagającezarządzanieprocesami,aletakżepozwalającemierzyći nadzorowaćkosztyi jakość.W tymwypadkuczęstonasi
klienci potrzebują takich rozwiązań, ponieważ
oczekujątegoichkontrahenciz innychkrajów,dla
których w Polsce prowadzi się produkcję. Chcą
mieć pewność co do jakości i chcą systemów,
którepozwoląjąutrzymaćna podstawiemierzeniawskaźników.
W przypadkufirmhandlowych,bezwątpieniaistotnejestterazdoposażenieichw rozwiązaniapozwalającegłębiejwejśćimw Internet.Niechodzio sklepyinternetowe,którychjestjużmultum,aleo systemy pozwalające w sieci integrować, zestawiać
produktyi usługi.
W przypadkumałychfirmwidzimypotrzebęstosowania na większą skalę systemów obiegu dokumentówczykontroliprocesówbiznesowych.Z naszychobserwacjiwynikabowiem,żepracownicysą
źlekontrolowanii w poprawietegoprocesudrzemią
rezerwyefektywnościfirm.
Wreszciew sferzepublicznejjesttokwestiaokreślania wspominanych wcześniej procesów biznesowychi na ichpodstawiewdrażaniarozwiązań.
– Na szczeblu samorządów trwa wiele poważnych projektów teleinformatycznych. Na szczeblu centralnym te projekty wciąż się nie udają.
Z czego wynika taka sytuacja?
– Rzeczywiście, np. w Łódzkiem uczestniczymy
w postępowaniachna RegionalnySystemInformacji Medycznej. Pracujemy z wyższymi uczelniami
na tereniePolski.Na szczeblucentralnymbyłyzapowiedziwieluprojektów.Nadaljednakpod względem komunikacji organów władzy państwowej ze
społeczeństwem informacyjnym jesteśmy w tyle
za krajamistarejUnii,alenietylko...
Tu przyczyn tego stanu rzeczy upatrywałbym
w dwóchobszarach.Pierwszy,tozłożonośćtych
rozwiązańcentralnych.Drugi,tokwestiaprzełożeniasięichpowodzeniana sprawywyborcze.O ile
w miastach,gminachfaktwdrożeniasystemukomunikacjiurzęduz mieszkańcamizostanieod razuodnotowanyi skojarzonyz prezydentemmiasta czy burmistrzem, o tyle na szczeblu centralnym wdrożenie np. pl.ID nie będzie stanowić
podstawy decyzji o wyborze tej czy innej partii
do parlamentu.Dlategow administracjicentralnej
często brak determinacji i chęci podejmowania
decyzji dotyczących dużych projektów IT. Tym
bardziejżezwiązanejesttoz wydatkowaniemdużychpieniędzy.
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