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WPROWADZENIE

Od stosowania nowoczesnych technologii informatycznych
wspomagających zarządzanie nie ma juŜ odwrotu. Systemy informatyczne
w zarządzaniu odgrywają coraz waŜniejszą rolę i są coraz lepiej
przystosowane do potrzeb róŜnych typów firm. Skuteczne wykorzystywanie
tych narzędzi, prowadzące do poprawy funkcjonowania firm i lepszych
wyników finansowych, wymaga analizy potrzeb przedsiębiorstwa,
odpowiedniego doboru, właściwego wdroŜenia i efektywnego
eksploatowania systemu informatycznego.
Prezentowana
monografia
zawiera
jedenaście
artykułów
dotyczących róŜnych aspektów tworzenia i wykorzystania systemów
informatycznych w szeroko rozumianym zarządzaniu. Zaproszeni autorzy
mają duŜe doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie tej tematyki.
Prace zostały uporządkowane alfabetycznie, według nazwisk pierwszych
autorów.
Przedstawiono koncepcję prowadzenia przedmiotu „Statystyczna
analiza i przetwarzanie danych w systemie SAS” w sposób pozwalający na
późniejsze
wykorzystanie
wiedzy
w
praktyce
zarządzania
przedsiębiorstwem (M. Karwański, P. Jałowiecki). Omówiono i
przedyskutowano narzędzia wykorzystywane do opisu procesów
biznesowych, ich podstawowe cechy i architekturę (W. Karwowski, A.
Orłowski). Zastosowano wybrane metody sztucznej inteligencji do
wspomagania wyboru ofert nieruchomości z uwzględnieniem pewnych cech
środowiskowych (A. Kluza, S. Jabłonowski) oraz do budowy
zaawansowanej strategii przeszukiwania ofert w środowisku e-commerce
(A. Kluza, S. Jabłonowski). Zbadano problem skutecznego zarządzania
przepływem informacji w przedsiębiorstwie na przykładzie funkcjonowania
informatycznego systemu obiegu dokumentów, w kontekście procedur
zarządzania jakością zgodnych z normami ISO (G. B. Łopiński, A.
Jakubiec). Omówiono moŜliwości realizacji zasad „odchudzonej produkcji”
w przedsiębiorstwie posiadającym zintegrowany system zarządzania klasy
ERP poprzez wykorzystanie systemu harmonogramowania Preacror®APS
(M. Materny, A. Jakubiec). Przedstawiono metody identyfikacji (głównych i
pomocniczych) procesów biznesowych i ich modelowanie na przykładzie

procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę doradztwa personalnego (R.
Nafkha, D. Strzęciwilk). Zaprezentowano załoŜenia, proces powstawania i
działanie systemu Napis.pl słuŜącego do publikacji informacji przez i dla
studentów na portalu akademickim (P. Sulkowski, M. Rusek, W.
Karwowski). Omówiono stosowane w sektorze bankowym systemy
informacji zarządczej, ich zadania i wykorzystywane technologie oraz
przedstawiono hipotezy co do wpływu ich wdroŜenia na wynik finansowy
(W. Szczesny, M. Szczesna). Przedyskutowano wybrane moŜliwości
wspomagania controllingu logistycznego w średnim przedsiębiorstwie
produkcyjnym wykorzystującym zintegrowany system zarządzania klasy
ERP z moduem zaawansowanego planowania i harmonogramowania (L.
WaŜna, K. Witkowski). Zaproponowano uproszczony wzorzec opisu
architektury przedsiębiorstwa na potrzeby projektowania systemu
informacyjnego wspierającego zarządzanie (M. śebrowski).
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KONCEPCJA PROWADZENIA PRZEDMIOTU
„STATYSTYCZNA ANALIZA I PRZETWARZANIE
DANYCH W SYSTEMIE SAS” W FORMIE CASE-STUDY
Marek Karwański
SAS Institute

Piotr Jałowiecki
Katedra Informatyki,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
System SAS jest modułowym oprogramowaniem słuŜącym do
przetwarzania i analizy danych w celu przekształcenia ich w
informacje dostosowane do potrzeb uŜytkownika. Głównym celem
przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami
analitycznymi stosowanymi w praktyce w bankach, zakładach
ubezpieczeniowych, sieciach sprzedaŜy detalicznej oraz sposobów ich
realizacji przy pomocy narzędzi informatycznych SAS. Przedmiot
składa się z dwóch części: kursu programowania w języku 4GL-SAS
oraz nauki budowy modeli analitycznych na przykładach (CaseStudy). Przykłady opierają się o rzeczywiste dane zaburzone w celu
uniemoŜliwienia ich identyfikacji.
Słowa kluczowe: analiza i przetwarzanie danych, modele analityczne,
oprogramowanie SAS, język programowania 4GL-SAS.

Wstęp

System SAS (ang. Statistical Analysis System) jest systemem analitycznym
rozwijanym przez firmę SAS Institute od 1974 roku. Oprogramowanie
składa się z wielu modułów i narzędzi, które mogą być konfigurowane
w sposób dostosowany do wymagań uŜytkownika. SłuŜy ono przede
wszystkim do przetwarzania i analizy danych w celu przekształcenia ich
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w informacje dostosowane do oczekiwań i potrzeb uŜytkownika. System
SAS realizuje cztery kategorie zadań:

1. Dostęp do danych, niezaleŜnie od źródła ich pochodzenia
(komputer osobisty, sieć lokalna, sieć rozległa), ani od postaci
w jakiej są przechowywane (pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne,
bazy danych itp.).
2. Zarządzanie danymi, szczególnie pochodzącymi ze źródeł
zewnętrznych w celu sprawdzenia ich poprawności, oczyszczenia
z danych zbędnych, uzupełnienia braków danych oraz przede
wszystkim doprowadzenia ich do postaci umoŜliwiającej analizę
danych w Systemie SAS.
3. Analiza

danych

z

zastosowaniem

róŜnorodnych

narzędzi

statystycznych i analitycznych dostępnych w Systemie SAS.
4. Prezentacja

wyników

analiz

przy

uŜyciu

róŜnorodnych,

tekstowych i graficznych narzędzi raportowania.

System SAS moŜe być traktowany zarówno jako odrębny, samodzielny
system analityczny, jak i jako narzędzie wykorzystujące oraz rozszerzające
moŜliwości posiadanego i stosowanego w praktyce oprogramowania.

Koncepcja przedmiotu

Nadrzędnym celem przedmiotu „Statystyczna analiza i przetwarzanie
danych w Systemie SAS w formie Case-Study” jest zapoznanie
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z

wybranymi

metodami

analitycznymi

stosowanymi

w

praktyce

w przedsiębiorstwach takich jak banki, zakłady ubezpieczeniowe, sieci
sprzedaŜy detalicznej i inne, a takŜe sposobów ich realizacji przy uŜyciu
narzędzi

informatycznych.

W

opracowanej

koncepcji

prowadzenia

przedmiotu przyjęto następujące cele szczegółowe:

1. Pokazanie
i

praktycznych

ekonometrycznych

zastosowań

poznawanych

modeli
wcześniej

statystycznych
od

strony

teoretycznej w ramach innych przedmiotów (ekonometria,
uogólnione

modele

liniowe,

prognozowanie

gospodarcze

i symulacje, ekonometria finansowa).
2. Nauczenie

sposobów

posługiwania

się

oprogramowaniem

narzędziowym System SAS, w celu umoŜliwienia samodzielnego
budowania i testowania róŜnego rodzaju modeli analitycznych.
3. Nauczenie

podstawowych

metod

przetwarzania

danych

w statystycznych bazach danych OLAP (ang. On-Line Analytical
Processing) przy uŜyciu oprogramowania narzędziowego System
SAS.

Po ukończeniu przedmiotu, studenci posiadają umiejętności przetwarzania
danych oraz samodzielnego analizowania danych z wykorzystaniem
oprogramowania System SAS. W zamierzeniach zajęcia stanowią podstawę
do uszczegółowienia wybranych zagadnień analitycznych w formie
przedmiotów fakultatywnych w zaleŜności od późniejszych preferencji
studentów.
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Analiza danych to nie tylko stosowanie zaawansowanych narzędzi
statystyczno-ekonometrycznych, ale równieŜ umiejętność budowy procesów
przetwarzania ETL (ang. Extraction-Transformation-Loading). System SAS
pozwala na naukę procesu analizy danych w ramach schematu E2E, czyli od
pozyskania danych do uzyskania wyniku analizy w postaci raportu
końcowego.

Język

4GL-SAS

jest

narzędziem

zaawansowanego

przetwarzania danych jak i stosowania modeli analitycznych w praktyce.

Realizacja przedmiotu składa się z dwóch głównych części:

1. Kursu programowania w wewnętrznym języku SAS/4GL .
2. Nauki budowy modeli analitycznych na przykładach (ang. CaseStudy).

W praktyce przyjęto, Ŝe wykorzystanie Systemu SAS jest przedłuŜeniem
i rozszerzeniem moŜliwości oferowanych przez powszechnie stosowany
arkusz kalkulacyjny MS Excel, który będzie słuŜył przede wszystkim
do wstępnej obróbki danych. Pierwszym powodem jest powszechna
znajomość interfejsu Excela oraz większa wygoda w operowaniu danymi
przy jego uŜyciu niŜ przy pomocy interfejsu Systemu SAS. Druga
przyczyna

to

w

zasadzie

identyczny

sposób

formatowania

oraz przechowywania danych w formie tabel, w Excelu i w SAS-ie.
Ostatnim argumentem jest bardzo prosty i wygodny sposób importu oraz
eksportu danych między Excelem i SAS-em w postaci bibliotek.
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Przetwarzanie i analiza danych odbywa się przy uŜyciu języka SAS/4GL
oraz róŜnorodnych narzędzi analitycznych SAS. Wyniki tekstowe są
prezentowane w formie stron HTML lub eksportowane do arkuszy Excela.
Raporty graficzne są generowane przy uŜyciu odpowiednich narzędzi
raportowania

SAS

(rysunek

1).

Ponadto

przewidziano

szerokie

wykorzystywanie programów lub ich fragmentów napisanych w językach
programowania C/C++ oraz w języku zapytań do baz danych SQL.

Rysunek 1: Koncepcja wykorzystywania Systemu SAS w trakcie zajęć
dydaktycznych.
Dane źródłowe

Przetwarzanie
danych

Analiza danych

Dane wynikowe,
Raporty

Excel

HTML

Pliki
tekstowe
SAS

Raporty
SAS
Excel

System SAS

Access
Oracle
Inne ...

Access
Oracle
Inne ...

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych SAS.

Zajęcia trwają przez jeden semestr (15 tygodni) w wymiarze 2 godzin
wykładu oraz 4 godzin laboratorium tygodniowo. Celem wykładu jest
zapoznanie

z

podstawami

teoretycznymi

poruszanych

zagadnień

oraz ze specyfiką metodologii stosowanej do rozwiązywania konkretnych
problemów w trakcie laboratoriów. Wszystkie prezentowane przykłady,
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zadania i projekty wykonywane samodzielnie przez studentów bazują
na danych rzeczywistych zaburzonych w celu uniemoŜliwienia ich
identyfikacji. Część pierwsza zajęć (kurs SAS/4GL) odbywa się w formie
warsztatów programistycznych. Tematyka drugiej części zajęć (Case-Study)
jest dobierana w zaleŜności od kierunku studiów lub specjalności
studentów.
Programowanie w języku SAS-4GL
Celem pierwszej części zajęć obejmującej 18–24 godzin (4–5 pierwsze
tygodnie) jest

zapoznanie ze środowiskiem

pracy Systemu

SAS

oraz nabycie praktycznej umiejętności programowania w języku SAS/4GL.
W trakcie tej części zajęć prezentowana jest filozofia tworzenia
i wykorzystywania modułów programowych DATA-STEP i PROC-STEP
do przetwarzania i analizy danych w Systemie SAS (rysunek 2).
Rysunek 2: Zasada wykorzystywania w Systemie SAS programów w języku
SAS/4GL.
Dane zewnętrzne
(np. Excel)

Moduły
DATA-SET

Dane wewnętrzne
(SAS-Data Sets)

Moduły
PROC-SET

Dane wewnętrzne
(SAS-Data Sets)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych SAS.

Raporty
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Tematyka realizowana w ramach pierwszej części przedmiotu obejmuje
następujące grupy zagadnień realizowane w przedstawionej kolejności:
•

Obsługa graficznego interfejsu uŜytkownika; struktura bazy
danych: biblioteki, zbiory danych, katalogi; struktura zbiorów
danych.

•

Struktura programów w języku SAS-4GL; idea pętli głównej
i wektora programu PDV (ang. Program Data Vector);
przechowywanie

danych

w

zmiennych;

interakcyjne

wykonywanie zadań.
•

Przetwarzanie danych przy uŜyciu modułów DATA-STEP.

•

Procedury uŜytkowe wykorzystywane w modułach PROCSTEP.

•

Makrojęzyk i jego wykorzystywanie do tworzenia własnych
strategii przetwarzania danych.

Po sprawdzeniu nabytych umiejętności posługiwania się językiem 4GLSAS, rozpoczynają się zajęcia w formie Case-Study.

Analiza danych w formie Case-Study

Przedstawione poniŜej grupy tematyczne Case-Study są w praktyce
realizowane w ramach zajęć ze studentami studiów magisterskich
na specjalności Statystyka i Ekonometria, na kierunku Informatyka
i Ekonometria, Międzywydziałowego Studium Zastosowań Informatyki
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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Ryzyko rynkowe typu VaR

Pierwszy grupa tematyczna obejmuje zagadnienia dotyczące elementów
pomiaru ryzyka rynkowego VaR (ang. Value at Risk) dla instytucji
finansowych takich jak banki. W pierwszej kolejności prezentowane są
sposoby kodowania danych finansowych i rynkowych potrzebnych
do szacowania ryzyka oraz modele analityczne stosowanych do wyliczania
ryzyk rynkowego. Z punktu widzenia informatyka prezentowane są
elementy bazy danych oraz typowe operacje na danych:
•

Definicja

portfela

prostych

instrumentów

finansowych

definiowanych w oparciu o przepływy pienięŜne.
•

Definicje czynników ryzyka: stopy procentowe, kursy wymiany,
kwotowania akcji.

Z punktu widzenia analityka prezentowane są modele statystycznoekonometryczne:
•

Budowa krzywej dochodowości metodami Svenssona i NelsonaSigela [1] w oparciu o rynkowe ceny obligacji.

•

Analizy zmian wartości P&L (ang. Profit & Loss) portfela przy
uŜyciu modeli analitycznych zakładających normalność rozkładów
czynników ryzyka [2].

•

Analizy zmian wartości P&L portfela przy pomocy symulacji
historycznych [3].
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•

Analizy zmian wartości P&L portfela w oparciu o symulacje Monte
Carlo z wykorzystaniem modeli Vasicka, CIR oraz rodziny modeli
ARCH/GARCH [4].

Przykładowe wykresy wartości VaR – 1% centyl dla dziennych zmian
wartości portfela P&L (linia P&L) skutek zmian rynkowych czynników
ryzyka

wyznaczone

róŜnymi

metodami:

analityczną

metodą

„Variance/Covariance” opartą na rozkładzie normalnym (linia VC), metoda
symulacji historycznych (linia HS) oraz metodą symulacji Monte Carlo
(linia MC) z zastosowaniem modelu GBM (ang. Geometric Brownian
Motion) przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3: Porównanie wartości ryzyka rynkowego VaR obliczanych
róŜnymi metodami.

Źródło: Opracowanie własne.
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Graficzne wyniki symulacji danych rynkowych – czynników ryzyka
na przykładzie zastosowania modelu CIR struktury czasowej do stóp
procentowych o zapadalności 1 miesiąca przedstawiono na rysunku 4.

Rysunek 4: Wynik symulacji Monte Carlo z wykorzystaniem modelu CIR
dla miesięcznej stopy procentowej..

Źródło: Opracowanie własne.

Ryzyko rynkowe typu EaR

Druga grupa tematyczna jest rozwinięciem omówionych metod pomiaru
ryzyka na modele o dłuŜszym horyzoncie czasowym w ujęciu EaR (ang.
Earning at Risk). Studenci zapoznają się ze specyfiką modelowania
statystycznego z wykorzystaniem modeli kointegracyjnych VAR/VECM
w oparciu o metodologię Corporate Metrics [3]. Część informatyczna
w procesie tworzenia modeli obejmuje:
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•

Symulacje zmian składu portfela, czyli tzw. „starzenie się portfela”
obejmujące translację w czasie z uwzględnieniem zapadalności,
rolowania częściowego jak i uzupełniania transakcji.

Część analityczna obejmuje natomiast:
•

Wielowymiarowe,

kointegracyjne

modele

prognostyczne

dla czynników ryzyka VARMA/VECM – testy stacjonarności,
kointegracji oraz estymatory współczynników regresyjnych [5].
•

Symulacje Monte Carlo z uwzględnieniem auto- i cross-korelacji [6].

Wykresy
o

symulacji

zapadalności

1

scenariuszy
miesiąca

prognoz
w

długim

dla

stopy

horyzoncie

procentowej
czasowym

z wykorzystaniem modelu VECM przedstawiono na rysunku 5.

Rysunek 5: Symulacja miesięcznej stopy procentowej przy uŜyciu modelu
VECM.

Źródło: Opracowanie własne.

18
Ryzyko kredytowe

Trzecia grupa tematyczna to metody pomiaru ryzyka kredytowego (ang.
Credit Scoring), czyli modele klasyfikacyjne tworzone w oparciu o techniki
Data Mining. Studenci zapoznają się z metodologią budowy tego typu
modeli, a ponadto omawiane są modele pomocnicze wykorzystywane
do imputacji braków danych oraz graficznej prezentacji danych. W skład
zadań informatycznych realizowanych podczas budowy modeli wchodzą:
•

Przygotowanie danych oraz metadanych w postaci umoŜliwiającej
wykorzystanie programu narzędziowego SAS Enterprise Miner.

Do realizowanych zadań analitycznych naleŜą:
•

Imputacja braków danych z wykorzystaniem zarówno prostych
modeli typu „hot deck”, jak i zaawansowanych strategii typu
„multiple imputations” opartych na algorytmach MCMC (ang.
Markov Chain-Monte Carlo) [7].

•

Analityczne modele Data Mining: regresja logistyczna [8], drzewa
decyzyjne [9], sztuczne sieci neuropodobne [10].

•

Metody walidacji i monitorowania stabilności modeli

Schemat programu wyznaczającego segmenty klientów banku w ramach
szacowania

ryzyka

kredytowego

z

wykorzystaniem

programu

narzędziowego SAS Enterprise Miner przedstawiono na rysunku 6.
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Rysunek 6: Przykładowy schemat analizy Data Mining w programie SAS
Enterprise Miner.

Źródło: Opracowanie własne.

Elementy obliczania rezerw w ubezpieczeniach IBNR

Analitycy obliczający rezerwy IBNR (ang. Incurred But Not Reported)
wykorzystują statystyczne uogólnione modele liniowe GLM (ang. General
Linear Model). Najczęściej wykorzystuje się rozkłady Poissona, jak równieŜ
gamma oraz ujemny dwumianowy, chociaŜ ze względu na występowanie
danych ujemnych trzeba czasami wprowadzać modyfikacje do tradycyjnej
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teorii. Oddzielny problem stanowi kwestia szacowania przedziałów ufności
wykonywane przy uŜyciu strategii Bootstrap.

Od strony informatycznej wykonuje się:
•

Przygotowanie danych w postaci tzw. „trójkąta szkodowego”.

Część analityczna obejmuje z kolei:
•

Modele tradycyjne – uśrednianie czynników rozwoju metodą Chain
Lader [11].

•

Modele stochastyczne GLM [12].

•

Estymacja parametrów metodami ML (ang. Maximum Likelihood)
oraz QML (ang. Quasi Maximum Likelihood) [13].

•

Diagnostyka modeli i prognozy.

Graficzne wyniki oszacowania wartości rezerw IBNR dla zakładu
ubezpieczeniowego uzyskane przy uŜyciu modelu GLM z poprawką Hoerla
oraz przedziały ufności wyznaczone metodą Bootstrap przedstawiono
na rysunku 7.
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Rysunek 7: Wyniki prognoz uzyskanych w modelu GLM.

Źródło: Opracowanie własne.

Monitorowanie planów sprzedaŜy detalicznej – prognozy

Kolejną grupę tematyczną stanowią prognozy szeregów czasowych. DuŜe
firmy często zainteresowane są budową stosunkowo prostych prognoz, ale
dla tysięcy sortymentów grupowanych wg kilku hierarchii. Wykorzystuje
się w tym celu modele trendu lokalnego, ARIMA z uwzględnieniem
sezonowości. W części informatycznej wykonuje się:
•

Modele

danych

dla

i wielowymiarowych
W części analitycznej wykonuje się:

szeregów

czasowych

jedno-
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•

Analizę stacjonarności i sezonowości szeregów czasowych [14].

•

Modele składnika sezonowego X12-ARIMA [15].

•

Budowę wstępnych modeli prognoz (modele trendu lokalnego) [16].

•

Autoregresję i modele ARIMA [17].

•

Ocenę i testy dopasowania dla uzyskanych modeli.

Graficzne

wyniki

prognozy

rezerw

na

składki

w

zakładzie

ubezpieczeniowym przygotowane na podstawie danych historycznych
z zastosowaniem modelu X12-ARIMA do identyfikacji składnika
sezonowego przedstawiono na rysunku 8.

Rysunek 8: Prognozy czasowe składnika sezonowego i odsezonowanego.

Źródło: Opracowanie własne.
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Podsumowanie

Skuteczna realizacja przedstawionych we wstępie celów przedmiotu
„Statystyczna analiza i przetwarzanie danych w Systemie SAS” wymaga
od studentów dosyć gruntownej wiedzy i umiejętności teoretycznych
(matematyka, statystyka, ekonometria, prognozowanie) oraz praktycznych
(informatyka, programowanie, bazy danych). Pierwsza część zajęć obejmuje
skondensowany kurs programowania w języku SAS/4GL w formie
warsztatów z racji specyficznych cech języka, np.: specyfiki przetwarzania
w filozofii pętli głównej i wektora programu PDV, modułowej kompilacji
programów, braku jakichkolwiek zagnieŜdŜeń instrukcji. Druga część zajęć
obejmuje

prezentację

zastosowań

modeli

statystycznych

i

ekonometrycznych w bankowości, ubezpieczeniach, sieciach sprzedaŜy
detalicznej oraz naukę ich praktycznej realizacji z wykorzystaniem Systemu
SAS.
Przedmiot „Statystyczna analiza i przetwarzanie danych w Systemie SAS”
stanowi w załoŜeniu podstawę do rozwinięcia zainteresowań studentów w
formie badań własnych oraz przedmiotów fakultatywnych koncentrujących
się na wybranych zagadnieniach analitycznych.

Bibliografia

BIS Papers No 25 „Yield curves, Technical Dokumentation”, Monetary and
Economic Department, October 2005.
J.Kim, M,L Malz, J. Mina, „LongRun Technical Document”, Risk Metrics
Group, 1999.

24
Corporate Metrics Technical Document”, Risk Metrics Group, 1999.
J.D. Hamilton, „Time Series Analysis”, Princeton University Press, 1994.
J.L. Schafer, „Analysis of Incomplete Multivariate Data”, Chapman and
Hall, 1997.
A.Dobson, „An Introduction to Generalized Linear Models”,Chapman and
Hall, 1990.
P. McCullagh, „Quasi-Likelihood Functions," Annals of Statistics, 11, 59 –
67, 1983.
U.S. Bureau of the Census, „X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program”,
Washington, DC, 2001.
D.J.Hand, „Discrimination and classification”, John Wiley & Sons, New
York, 1981.
J.E.Potts, „Decision Tree Modeling, Course Notes”, SAS Institute, 2003.
J.E.Potts, „Neural Network Modeling, Course Notes” SAS Institute, 2003.
P.D.England, R.J.Verral, „Stochastic Claims Reserving in General
Insurance”, Inst. of Actuaries, 2002.
„Asset & Liability Mangement. A Synthesis of New Methodologies”, The
Kamakura Corp., Risk Publications, 1998.
„SAS Enterprise Miner Credit Scoring Reference Help”, SAS Institute,
2004.
D.Anderson et al., „A Practitioner’s Guide to Generalized Linear Models” ,
FIA, 2002.

25
THE
CONCEPTION
OF ”STATISTICAL
DATA
ANALYSIS AND DATA PROCESSING IN THE SAS
SYSTEM” CASE-STUDY
The target of our study is a demonstration of selected analytical methods used
every days in banks, insurance companies, retail sales networks and
implementation these methods in practice in SAS tools. The SAS System
is a modular structure software to data processing and analysis to transform
data to information adjusted to user requirements. The course contains two
parts: course of programming in 4GL-SAS language and case-studies of
analytical models construction. Exercises using during the course based on
real data and demonstrates a ”industry standard” methodology of analyst work.
Keywords: data analysis, data processing, analytical models, SAS software, 4GL-SAS
programming language

Zastosowanie sztucznej inteligencji
do wspomagania wyboru ofert nieruchomości
z uwzględnieniem pewnych cech środowiskowych
Andrzej Kluza, Stanisław Jabłonowski
Katedra Informatyki,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie: W artykule przedstawiono pewne moŜliwości
uwzględniania danych środowiskowych przy wspomaganiu
wyszukiwania ofert sprzedaŜy nieruchomości. Opracowana została
adaptacja metody wnioskowania na podstawie znanych przypadków,
mająca wspierać przeszukiwanie bazy ogłoszeń nieruchomości
w portalu internetowym. Zbiór rzeczywistych ofert sprzedaŜy
nieruchomości z portalu trader.pl stanowił bazę danych, na której
wykonano weryfikację aparatu wnioskującego.
Słowa kluczowe: zdrowie środowiskowe, wyszukiwanie ofert nieruchomości,
e-commerce, metoda wnioskowania w oparciu o znane przypadki

Wstęp
Obszary o duŜym zanieczyszczeniu środowiska stanowią obecnie
10-15 procent terytorium Polski. Są to głównie gęsto zaludnione tereny
miejsko-przemysłowe, np. Górny Śląsk. W obrębie Narodowego Programu
Zdrowia działania na rzecz zdrowia środowiskowego ujęte zostały w postaci
8 Celu Operacyjnego „Środowisko a Zdrowie”. System informacyjny
o środowisku i zdrowiu jest jednym z tematów realizowanych w ramach
tego celu. System ma wspierać zarządzanie zdrowiem środowiskowym
i informować ludność.
Motywacją

powstania

artykułu

było

pokazanie

moŜliwości

wykorzystania wyŜej wymienionego systemu. Wybrano jako przykład
problemy związane z podejmowaniem waŜnych decyzji przy zakupie
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nieruchomości. Dotychczasowe moŜliwości wyszukiwania nieruchomości w
przodujących polskich portalach e-commerce nie obejmują zagadnień z
obszaru zdrowia środowiskowego. Przedstawiono pewne moŜliwości
usprawnienia

działania

tych

portali

z

uwzględnieniem

naraŜeń

środowiskowych.

Metoda wyszukiwania
Portal tematyczny trader.pl [Trader 2006] i jego poddomena
domiporta.pl jest wyspecjalizowany w przedstawianiu ogłoszeń z obszaru
rynku samochodowego i rynku nieruchomości. W dniu 10.07.2006r
deklarowano posiadanie znacznej liczby ofert z rynku nieruchomości:
264 000 ofert sprzedaŜy z całej Polski na rynku wtórnym oraz 6 400 na
rynku pierwotnym. Przeszukiwanie tak duŜej liczby ofert moŜe być dla
potencjalnego klienta uciąŜliwe. TakŜe sam sposób wyboru moŜe nie
okazać się ściśle związany z realnymi preferencjami z powodu tego, Ŝe
portal oferuje sortowanie ofert jedynie według ceny nieruchomości, daty
zamieszczenia oferty, nazwy miasta, nazwy dzielnicy, nazwy ulicy. Jednak,
gdy potencjalny kupujący jest zainteresowany określonymi wartościami
kilku cech nieruchomości, sortowanie wg jednej cechy nie okazuje się
pomocne.
Do filtrowania ofert nieruchomości słuŜy formularz, w którym
moŜna określić: typ oferty (sprzedam, kupię), nazwę miejscowości, nazwę
dzielnicy, nazwę województwa, zakres cenowy oferty (od - do), zakres
powierzchni mieszkania (od - do) oraz zakres liczby pokoi (od - do).
Formularz zaawansowany pozwala dodatkowo na określenie nazwy ulicy,
typu budynku (wolnostojący, segment, bliźniak itp.), liczby pięter (od - do),
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powierzchni działki (od - do), roku budowy (od - do), typu drogi
dojazdowej, typu kanalizacji oraz występowania poszczególnych mediów
na działce.
W

niniejszym

artykule

przedstawiono

zastosowanie

metody

wnioskowania w oparciu o znane przypadki [Case-Based… 1998][Kolodner
1993] do wspierania wyboru ofert z zastosowaniem większej liczby cech o
preferowanych wartościach. Dzięki zastosowaniu metryki miejskiej
jednocześnie więcej niŜ jedna cecha danej oferty jest porównywana z
wartościami obecnymi w zbiorze preferencji. Wartość odległości w obrębie
wymiaru pojedynczej, j-tej wybranej w preferencji cechy nazywana jest
podobieństwem lokalnym. Jest ono funkcją pi,j wartości cechy danej i-tej
oferty xi,j oraz

wartości odniesienia preferencji uŜytkownika xo,j,

zunitaryzowaną z pomocą obszaru zmienności wartości j-tej cechy
w ofertach ∆xmax,j [Kukuła 2000]. Forma funkcji podobieństwa lokalnego
jest następująca [Kluza 2005, 2006]:
pi , j = 1 −

xo, j − xi , j
∆xmax, j

.

Po obliczeniu wszystkich podobieństw lokalnych obliczana jest
wartość odległości nazywana podobieństwem globalnym, mówiąca jak dana
oferta jest podobna do zespołu wartości określonych w preferencjach:
n

∑m w
SIM ( X i ) =

j =1

j

j

pi , j ( xi , j , xo, j , ∆xmax, j )
,

n

∑m w
j =1

j

j

gdzie: wj – wartość wagi przypisana przez uŜytkownika j-tej cesze,
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odzwierciedlająca

jej

istotność,

wj ∈ (0, +∞).

MnoŜnik

mj ∈ {0,1},

nazywany regułą kompletności, włącza do obliczeń tylko wartości cech
uwzględnionych przez uŜytkownika.
Dla danego zapytania obliczane są wartości podobieństw globalnych
dla kaŜdej oferty, następnie są sortowane malejąco, a oferty odpowiadające
największym wartościom podobieństwa globalnego są przedstawiane
uŜytkownikowi systemu.

Materiał empiryczny
Portal trader.pl zawierał w dniu pobrania danych 897 ofert sprzedaŜy
w kategorii domów z działką na rynku wtórnym z województwa Śląskiego.
W samych Katowicach liczba tego typu ofert wyniosła 365. Na wykresie
1 zaprezentowano liczbę ofert sprzedaŜy domów z województwa Śląskiego
w zaleŜności od wielkości obszaru działki.

Wykres 1. Liczba ofert nieruchomości z województwa Śląskiego
w zaleŜności od wielkości działki.

Źródło: Portal trader.pl, 10.07.2006r.
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Opracowany aparat wnioskowania został zweryfikowany przy
pomocy danych rzeczywistych pochodzących z omawianego portalu. Do
bazy danych wybrano oferty sprzedaŜy domów w Katowicach, o cenach od
540 do 720 tys. zł, wielkości działki od 200 do 1500 m2, powierzchni domu
od 120 do 450 m2, połoŜonych w 17 róŜnych dzielnicach Katowic,
odległych od centrum od 1,5 do 9,2 km. Takich ofert było 50. Rejon ten
wybrano

z

powodu

szczególnie

wysokiego

poziomu

naraŜeń

środowiskowych występujących na terenie Górnego Śląska, takich jak np.
zanieczyszczenie powietrza, hałas, niska jakość wody pitnej.
Osoby poszukujące ofert nieruchomości w obrębie aglomeracji
uprzemysłowionej mogą chcieć zwracać baczną uwagę na to, na ile blisko
centrum miasta jest połoŜona oferowana nieruchomość. Powodem moŜe być
przykładowo łatwość dojazdu, czy teŜ chęć oddalenia się od owego
centrum. Kolejnym istotnym elementem moŜe być jakość środowiska
otaczającego nieruchomość. Np. czy leŜy ona w pobliŜu zakładu
przemysłowego, powodującego zanieczyszczenie powietrza czy emisję
hałasu, czy teŜ w pobliŜu drogi o znacznym nasileniu ruchu.
Dla potrzeb weryfikacji odległość od centrum miasta była liczona od
przybliŜonego centrum danej dzielnicy do stacji kolejowej Katowice
i została oszacowana za pomocą narzędzia do wyznaczania odległości mapy
mapa.szukacz.pl.
Wartości

reprezentujące

stopień

obciąŜenia

środowiskowego,

z braku rzeczywistych danych zostały przyznane według uznania autorów w
skali od 1 do 5. Wartość 1 odpowiadałaby najmniejszej, zaś wartość 5
największej intensywności obciąŜenia środowiskowego. Sprawdzenie
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rzeczywistej skali obciąŜenia środowiskowego wybiega poza zakres
niniejszej pracy. Przykładowo moŜliwość wykonania szczegółowego
bilansu efektów oddziaływań kopalń na środowisko

daje metodyka

ekobilansu oparta o wymagania norm serii ISO 14040 dotyczących analizy
cyklu Ŝycia [Czaplicka]. Na wykresie 2 przedstawiono liczbę ofert
o określonych wartościach oceny stopnia obciąŜenia środowiskowego.

Wykres 2. Liczba ofert z określoną wartością oceny obciąŜenia
środowiskowego.
16
liczba ofert
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4
5
ocena stopnia obciąŜenia

Źródło: badania własne.

Przykładowe kwerendy
W tabeli 1 zawarto wyniki wyszukiwania ofert przy podaniu trzech
róŜnych zestawów preferencji.
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Kwerenda pierwsza wyszukuje nieruchomości, które mają być
połoŜone bardzo blisko centrum. Mają posiadać bardzo dobre warunki

środowiskowe, oraz – jako trzecie kryterium – dość sporą działkę. Wagi
dobrane są odpowiednio do tych preferencji jako 5, 3, 2. Wynikowa,
najlepiej dopasowana oferta przedstawia dom w Zawodziu, odległy od
centrum zaledwie 2,7 km, posiadający ocenę obciąŜenia środowiskowego 2,
jednak o znacznie mniejszej działce, niŜ była oczekiwana.
Druga kwerenda miała wyszukać nieruchomość w średniej
odległości od centrum, o powierzchni mieszkalnej bliskiej 400 m2,
jednocześnie najnowszą. Wszystkie trzy wartości preferencji określono jako
równo znaczące. Najbardziej podobna do zestawu preferencji była oferta
z Ligoty, za cenę 540 tys. zł, połoŜona niemal idealnie tak daleko od
centrum jak poszukiwano, z 2001r. (a więc budynek zaledwie kilkuletni),
posiadający niestety tylko 300 m2 powierzchni mieszkaniowej.
Kwerenda trzecia zawiera cztery ustalone wartości preferencji.
NajwaŜniejsze dla szukającego jest to, aby uciąŜliwości środowiskowe były
minimalne, cena moŜliwie najmniejsza wśród ofert zgromadzonych w bazie
danych i aby odległość wynosiła około 5 km od centrum. Wielkość działki
miała najmniejsze znaczenie, jednak została ustalona, jako największa, jaką
się uda znaleźć, czyli jak najbliŜej 2520 m2. Wagi ustalono odpowiednio na
5, 2, 2 i 1. Rekord najlepiej pasujący do preferencji pokazuje ofertę domu z
Kostuchny, rzeczywiście jednego z najtańszych (550 tys. zł), połoŜonego z
dala od źródeł naraŜeń środowiskowych, w średniej odległości od centrum
miasta. Powierzchnia działki teŜ moŜe okazać się zadowalająca.
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Tabela 1. Przykłady kwerend.
Przykład
Wartość
podobieństwa
globalnego
Najbardziej
podobna oferta
Wartości
preferencji
UŜyte wagi
Cecha
Nazwa dzielnicy
Cena [tys. zł]
Odległość od
5
centrum [km]
Stopień
3
obciąŜenia
środowiskowego
2
2
Pow. działki [m ]
Powierzchnia
2
domu [m ]
Powierzchnia
2
mieszkalna [m ]
Liczba
kondygnacji
Liczba pokoi
Rok budowy

1

2

3

0,862

0,825

0,888

Zawodzie
550
5

2

540

Kostuchna
550

4,5

2

5

7,6

1

2,7

1

2

1

5

1

1

1000

662

-

1

2520

1775

250

300

410

300

225

-

2

2001

6
1992

250

1

Ligota
540

1

400

1
5
1993

1

2006

Źródło: badania własne.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono zastosowanie metody wnioskowania
w oparciu o znane przypadki, które moŜe wspierać zaawansowane
wyszukiwanie

ofert

nieruchomości

na

portalu

e-commerce.

Wyszukiwanie uwzględnia oprócz danych opisujących samą nieruchomość,
równieŜ dane środowiskowe jak odległość i ocena obciąŜenia środowiska.
Dane środowiskowe nie muszą być związane z konkretnym
oferowanym obiektem, lecz mogą być zgromadzone na serwerze do
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wielokrotnego wykorzystania. Dzięki uŜyciu ich w kwerendzie uŜytkownik
portalu moŜe dostać narzędzie wspierające wyszukiwanie nieruchomości z
dodatkowym uwzględnieniem zagadnień środowiskowych, tak waŜnych
dla aglomeracji przemysłowych.
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Artificial Intelligence Application for Real Estate
e-Commerce Advertisement Selection
Concerning Characteristics of the Environment
Andrzej Kluza, Stanisław Jabłonowski
Chair of Econometrics and Informatics,
Warsaw University of Agriculture, Warsaw, Poland
Abstract: Paper describes certain possibilities of encompassing
environmental characteristics in the search in real-estate
advertisements. An adaptation of Case-Based Reasoning method has
been made for a prospective customer search in e-commerce portal.
The data set was real estate advertisements from Katowice city from
trader.pl e-commerce portal with such environmental data as
environmental charge and distance to the downtown. The verification
calculations were done on this set.
Key words: environmental health, real-estate, advertisements, e-commerce,
Case-Based Reasoning

Zaawansowana strategia przeszukiwania
ofert w środowisku e-commerce
z zastosowaniem sztucznej inteligencji
Andrzej Kluza, Stanisław Jabłonowski
Katedra i Informatyki,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie: W artykule przedstawiono załoŜenia projektowe dla
wspierania przeszukiwania ofert dóbr w środowisku e-commerce
z uwzględnieniem wiedzy z dziedziny psychologii wyboru.
Zanalizowano moŜliwości adekwatnego podejmowania decyzji
wyboru ofert nieruchomości w sytuacji istnienia duŜej liczby cech
oferty. Na podstawie rzeczywistych ofert sprzedaŜy nieruchomości
zgromadzonych w bazie danych portalu e-commerce zaproponowano
usprawnienie
metodologii
przedstawiania
oferty
ogłoszeń
z zastosowaniem wnioskowania w oparciu o znane przypadki .
Słowa kluczowe: wybór ofert, duŜa liczba cech oferty, e-commerce, interfejs

Wstęp
W niniejszym artykule przedstawiony zostanie scenariusz procesu
wyszukiwania oraz sposób korzystania z narzędzi obliczeniowych,
wspierających wyszukiwanie ofert nieruchomości na portalu e-commerce.
UŜytkownik, ze swoimi potrzebami, psychologią i pomysłami będzie
traktowany jako centralny podmiot procesu [Jaskuła 2004]. Mówiąc
o strategii zaawansowanej mamy na myśli zmianę jakościową, którą moŜe
przejść oprogramowanie związane z wyszukiwaniem ofert na portalu.
Zmiana ta moŜe wynikać z pełniejszego uwzględniania wkładu i potrzeb tak
skomplikowanego aktora procesu jakim jest człowiek, jak i z zastosowania
jednej z metod sztucznej inteligencji w poszukiwaniach.
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Wiedzę o tym, jak ludzie formułują cele, ustalają wartości oraz
oceniają dowody zebrał w swojej ksiąŜce Barry Schwartz [2004]. W
poniŜszej pracy była ona wykorzystana do analizy funkcjonowania portalu
prezentującego oferty zakupu nieruchomości [Trader 2006]. Na podstawie
analizy zaproponowano strategię procesu wyszukiwania z zastosowaniem
uŜywanej juŜ przez autorów jednej z metod sztucznej inteligencji wnioskowania w oparciu o znane przypadki [Kluza 2005, 2006].

Wybór w warunkach wielu moŜliwości
Wydawałoby się, Ŝe zawsze posiadanie większej moŜliwości wyboru
ofert jest jednoznaczne z korzystniejszymi warunkami dla kupującego.
Schwartz [2004] pokazuje, iŜ większy wybór jest tylko wtedy korzystny,
gdy kupujący dobrze umie sprecyzować to, czego szuka – umie dokonać
artykulacji preferencji. Odnosi się to zarówno do większej liczby znanych
cech, jak i większej liczby znanych ofert. JednakŜe często osoby
przeszukujące oferty nie wiedzą do końca czego chcą. Mogą równieŜ nie
znać realiów rynku. Taka sytuacja ma miejsce przy wyszukiwaniu ofert
nieruchomości.
Schwartz określa skutki nadmiaru wyborów:


poczucie przytłoczenia i odczuwanie stresu,



poczucie niepewności,



trudności z zebraniem danych do podjęcia rozsądnej decyzji,



trudności z określeniem, które cechy są dla uŜytkownika istotne,



trudności z określeniem, na ile poszczególne cechy są dobre w stosunku
do siebie.
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subiektywne zmniejszenie wartości kaŜdego z porównywanych
produktów oraz zwiększenie oczekiwań w stosunku do ofert,



powiększenie prawdopodobieństwa odwlekania wyboru z powodu
wyobraŜenia o przyszłej wyobraŜonej, relatywnej stracie,



subiektywna ocena dokonanego wyboru jako gorszego.
PowyŜsze skutki nadmiaru wyborów obserwowano u osób

dokonujących róŜnorodnych wyborów, stąd wnioski z badań Schwartza
zastosowano do sytuacji poszukiwania ofert nieruchomości.
Szeroka paleta potencjalnych moŜliwości stoi w sprzeczności do
zwiększenia praktycznej uŜyteczności wybranych opcji. Potencjalne
moŜliwości są poŜądane przez klientów, zgodnie z zasadą „im więcej, tym
lepiej, będzie w czym wybierać”. Jednak dokonanie wyboru w warunkach
duŜej liczby opcji skutkuje zaskakującymi zjawiskami: zmniejszeniem
poziomu zadowolenia po dokonaniu wyboru oraz zadowolenie z tylko
niektórych opcji, nie zaś ze wszystkich.
Przy duŜej liczbie moŜliwych wyborów, zmniejszenie ich liczby
powoduje:


zwiększenie łatwości podejmowania decyzji,



zwiększenie prawdopodobieństwa satysfakcji z podjęcia wyboru,
Ponadto istotną rolę w zwiększeniu komfortu wyboru moŜe odegrać

uŜycie inteligentnego agenta (osoby lub maszyny), który nie musi nawet
posiadać duŜej wiedzy z rozpatrywanego zakresu. Taki agent powinien
poddać domyślne wartości cech i ograniczyć wielość wyborów klienta.
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Obecny sposób wyszukiwania ofert nieruchomości
Na Rysunku 1 A i B są pokazane dwa widoki formularzy
wejściowych przeznaczone do wyszukiwania ofert nieruchomości na portalu
trader.pl. Cechują się one duŜą liczbą formantów wejściowych oraz łączy,
co powodować moŜe wyŜej wymienione efekty występujące przy nadmiarze
opcji. UŜytkownik wypełniając te formularze nie dostaje podpowiedzi, co
do wartości, które musi wpisywać w pola, co nie wspiera zupełnie procesu
wyszukiwania przy braku znajomości rynku nieruchomości.
Rysunek 1. Widoki stron wyszukiwania ofert nieruchomości.

Źródło: trader.pl

Po wypełnieniu dowolnego z dwóch formularzy ładowana jest strona
z listą rezultatów wyszukiwania (widok C). Widzimy kilka z 20 wierszy
ukazujących pojedyncze oferty wraz ze zdjęciem. Razem jest to wiele
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hiperłączy około 100, z czego ok. 80 jest związanych bezpośrednio z
ofertami. Rezultaty wyszukiwania mogą być sortowane jedynie według
nazwy miejscowości, dzielnicy, powierzchni mieszkania, powierzchni
działki i ceny, co uszczupla moŜliwości przeszukiwania rezultatów.

Modyfikacja procesu wyszukiwania oferty
Rozpatrzmy fazy wyszukiwania ofert dla opracowanego przez
autorów

systemu

wspomagania

wyszukiwania

ofert

nieruchomości

z zastosowaniem wnioskowania w oparciu o znane przypadki. Taki system
został opracowany przez autorów, działał w środowisku MS Excel bez
interfejsu uŜytkownika [Kluza 2006].
Projektowany system jest oparty na zaawansowanej interaktywności
relacji z uŜytkownikiem. Będziemy chcieli aby nowo projektowane
procedury wykonywał inteligentny agent programowy z minimalnym
nakładem pracy uŜytkownika. Zastosujemy równieŜ przytoczoną powyŜej
wiedzę z zakresu psychologii wyboru [Schwartz 2004].
Znane są systemy agentowe obserwujące zachowania uŜytkownika
w celu zwiększenia jakości obsługi [Gawinecki 2005]. Przedstawiony
poniŜej projekt ma wspierać wyszukiwanie, dostrajając się do potrzeb
uŜytkownika na podstawie danych wprowadzanych przez uŜytkownika oraz
generowania wartości domyślnych system.
Prześledźmy w kolejności fazy obsługi uŜytkownika w takim
systemie:
1. Wprowadzanie podstawowych informacji o nazwie miejscowości,
nazwie województwa i typie poszukiwanej nieruchomości
2. Określanie cech priorytetowych i ich preferowanych wartości

41
Określanie zestawu cech priorytetowych opisujących oferty nieruchomości
stanowi istotny akt wyboru. Po zebraniu podstawowych informacji agent
moŜe na ich podstawie zaproponować zestaw najistotniejszych, wg.
ekspertów, cech do uŜycia przy wyszukiwaniu. UŜytkownik miałby za
zadanie ewentualne potwierdzenie, lub modyfikację zestawu tych cech.
Formularz do tych czynności jest przedstawiony na Rysunku 2. MoŜe
zarówno słuŜyć do ustalania zespołu cech priorytetowych wyszukiwania,
określania poszukiwanych wartości cech, oraz wyszukiwania jakościowego
– wartości najmniejszej lub największej danej cechy. Dodatkowo moŜna na
nim wprowadzić wartości wag przypisane cechom. Cechuje go prostota –
posiada

tylko

9

formantów

wejściowych.

To,

oraz

uzyskana

wielozadaniowość przyczynia się do minimalizacji wysiłku uŜytkownika.
Rysunek 2. Widok formularza wejściowego.

Źródło: trader.pl

3. Wstępne operacje
Po uzyskaniu zestawu cech program moŜe przeprowadzać kwerendę w
bazie w celu określenia zakresów zmienności poszczególnych cech.
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Znalezione wartości są podawane jako domyślne w listach rozwijalnych,
np. zakres najczęściej występujących w bazie wartości cechy i jej wartości
ekstremalne.
Na Rysunku 2 w polu wejściowym „cena zł” w liście rozwijanej
pokazywane są takie wartości domyślne. Dzięki nim uŜytkownik moŜe
łatwo porównać swoje wartości preferowane z obecnymi w bazie. Wartości
domyślne moŜna wybrać z listy, uŜytkownik ma moŜliwość wprowadzenia
takŜe własnej wartości.
Po zmianie wartości danej cechy moŜna by przeprowadzać
kwerendę, która określałaby zakresy wartości innych wybranych cech dla
zadanej wartości cechy. Przykładowo, jeślibyśmy ustalili wielkość działki,
która nas interesuje w zakresie na 1500 m2, to kwerenda w bazie danych
mogłaby wyszukać jakiemu zakresowi powierzchni domu i ceny
nieruchomości odpowiada ta wartość w przechowywanych ofertach.
4. Przypisywanie wag wybranym preferowanym cechom
Podanie wartości wag stanowi problem decyzyjny, podobnie jak w fazie 2.
Agent moŜe tu poddać propozycje domyślnych wartości – najczęściej
uŜywanych lub najbardziej korzystnych z punktu widzenia eksperta
z zakresu handlu nieruchomościami. Do wygenerowania owych wartości
moŜna posłuŜyć się równieŜ metodami ustalania priorytetów, jak np.
Analytic Hierarchy Process [Satty 1996] lub z pomocą programowania
wielokryterialnego [Galas 1987].
5. Obliczanie wartości podobieństw, sortowanie
Ten krok procedury nie wymaga interakcji z uŜytkownikiem ani interfejsu.
Jest

wykonywany

przez

mechanizm

agenta

samodzielnie.

Dzięki
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zastosowaniu wnioskowania w oparciu o znane przypadki i odpowiedniej
formy

metryki,

poszczególnym

ofertom

sprzedaŜy

nieruchomości

przypisywane są wartości podobieństwa, które opisują jak bardzo dana
oferta jest podobna do profilu z zapytania. Oferty są sortowane według
malejącej wartości tego podobieństwa [Kluza 2006].
6. Przedstawianie listy ofert z pierwszą najlepszą
Na koniec procesu agent przedstawia listę najlepszych dostępnych ofert
posortowaną od największej wartości podobieństwa globalnego. Liczba
ukazanych ofert ma tu zasadnicze znaczenie. Aby zminimalizować efekt
poczucia niezadowolenia i rozproszenia uwagi [Schwartz 2004] moŜna
zaproponować niewielką liczbę trzech do pięciu najlepszych ofert. Przykład
formularza z listą rezultatów wyszukiwania jest pokazany na Rysunku 3.
Rysunek 3. Lista znalezionych ofert nieruchomości.

Źródło: badania własne, trader.pl
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W przypadku potrzeby dalszego kontynuowania wyszukania uŜytkownik
ma moŜliwość przejścia do wyświetlania pozostałych ofert lub zmiany
kryteriów wyszukiwania w punkcie 2.

Podsumowanie
Przedstawiony projekt interfejsu aplikacji wyszukującej oferty
okazuje się być prosty w obsłudze. Jedną z osiągniętych korzyści jest
ograniczenie rozproszenia uwagi uŜytkownika w stosunku do rozwiązania
dotychczasowego. Drugą jest wykorzystanie do wyszukiwania ofert metody
wnioskowania w oparciu o znane przypadki, co daje moŜliwość znalezienia
oferty najbardziej odpowiadającej wielu kryteriom klienta jednocześnie. Jest
to niemoŜliwe w przypadku dotychczasowego interfejsu. Dodatkowa
funkcjonalność nie absorbuje zaś uŜytkownika.
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Abstract: The paper presents design postulates for support engine in ecommerce environment, concerning psychology of choice. Adequate
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Skuteczne zarządzanie przepływem informacji
w przedsiębiorstwie
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Streszczenie: W artykule zostało omówione funkcjonowanie
informatycznego systemu obiegu dokumentów jako prostego dla
pracowników w obsłudze narzędzia, które prowadzi ich przez
wszystkie kroki określone w procedurach zarządzania jakością
zgodnymi z normami ISO 9001:2000. System ten wspomaga
jednocześnie pracę pełnomocników jakości oraz audytorów oraz słuŜy
jako centrum wiedzy o przestrzeganiu przez pracowników
określonych procedurami procesów.
Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, obieg dokumentów, ISO 9001.

Wstęp
Istotną rolę w całości funkcjonowania systemu jakości obok
struktury organizacyjnej, podziału odpowiedzialności, zasobów i procedur
spełniają dokumenty. Dotyczą one zarówno samego systemu jakości,
dokumentacji technicznej, zakupów, kontaktów z klientami, umów, ofert
itp. Norma ISO 9001:2000, zatwierdzona 15 grudnia 2000 roku w rozdziale
4 System zarządzania jakością wymienia działania, jakie muszą zostać
podjęte dla prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. W
rozdziale tym, w punkcie 4.2 sformułowane są Wymagania w zakresie
dokumentacji. Wymagania te są bardzo rozbudowane, dotyczą one zarówno
dokumentacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Dokumentacja powinna być
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ściśle nadzorowana, identyfikowalne powinny być wszystkie zmiany w
dokumentach. Dokumenty mają być czytelne, łatwe do zidentyfikowania i
odnalezienia. Zewnętrzne dokumenty mają być odpowiednio oznaczane i
nadzorowane. Wycofane dokumenty muszą być zabezpieczane przed
niezamierzonym ich wykorzystaniem.
Specyficznymi

dokumentami

tworzonymi

w

firmach,

gdzie

funkcjonują systemy jakości są zapisy, czyli dokumenty, w których
przedstawia się uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań.
SłuŜą one udokumentowaniu tego, Ŝe system jakości funkcjonuje
prawidłowo. Metody nadzoru nad zapisami przedstawione są w punkcie
4.2.4 normy ISO 9001:2000. Narzucają one rygory przy zarządzaniu
dokumentami, kaŜą potwierdzać i przestrzegać ustalonych procedur,
zapisywać co zostało zrobione. Celem tych wszystkich procedur jest
ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa popełnienia błędu przez
pracownika.
W utrzymaniu systemu zarządzania jakością najwaŜniejsze jest
właściwe zdefiniowanie procesów, które juŜ jako wzory odpowiednich
praktyk postępowania pracowników będą owocowały wynikami zgodnymi
ze strategią przedsiębiorstwa i oczekiwaniami jego klientów. Po wdroŜeniu
tych procesów trzeba je następnie monitorować, czyli przede wszystkim
kontrolować zgodność działań pracowników z tymi procesami i dokonywać
pomiarów mierników skuteczności tych procesów.
W pracy zostało omówione funkcjonowanie informatycznego
systemu obiegu dokumentów, które prowadzi pracowników przez wszystkie
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kroki określone w procedurach zarządzania jakością zgodnymi z normami
ISO 9001:2000.

Problemy z utrzymaniem systemu zarządzania jakością
Zapisy mogą być tworzone przez pracowników – nawet na
równorzędnych stanowiskach – na róŜne sposoby i w związku z tym trudno
je porównywać ze sobą i stworzyć wygodne, a przy tym szybkie narzędzie
do ich zestandaryzowanych pomiarów i analiz. Dodatkowo są one
rozproszone w organizacji i ich skompletowanie na potrzeby takich badań
jest czasochłonne. Ponadto, jeśli mają one charakter dokumentacji
elektronicznej, są zwykle tworzone przez pracowników w rozmaitych
formatach – ktoś tworzy zapisy w Wordzie, inny w Excelu, itp. Często
trudno jest teŜ stwierdzić, kto jest autorem określonego zapisu, a przecieŜ
identyfikowalność zapisów jest jednym z wymagań norm jakości. Zapisy
jakości łatwo teŜ się gubią – nawet osobom, które je same tworzą. Z
dokumentacją jest związany dodatkowy kłopot – róŜni pracownicy, nawet
na tych samych stanowiskach, tworzą i wypełniają dokumenty zgodnie ze
swymi przyzwyczajeniami. Powoduje to dodatkowy kłopot, dokumentacja
ma róŜnorodną formę, co dodatkowo utrudnia jej dalszą obróbkę i
porównywanie.
Pracownicy wprowadzając zmiany w tworzonej przez siebie
dokumentacji często nie zapisują przy tym odpowiednich adnotacji na ich
temat, w związku z czym utrudnia to zapewnienie identyfikacji i rejestracji
zmian oraz określenia ich aktualnego statusu w dokumentach. Nierzadko
trudno jest zapewnić, aby właściwe wersje mających zastosowanie
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dokumentów były dostępne w miejscach ich uŜytkowania – powoduje to
czasami stosowanie w organizacji dokumentów nieaktualnych.

Warunki, które powinny spełniać narzędzia informatyczne
wspomagające zarządzanie dokumentacją i jej obieg w
organizacji
Narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie dokumentacją
w organizacji powinno:
•

być łatwe w obsłudze;

•

być systemem otwartym;

•

być rozwiązaniem zintegrowanym, najlepiej w formie portalu;

•

ułatwiać wykonywanie wszelakich pomiarów i raportów.
Wszelkie zmiany dotyczące określania ścieŜki obiegu dokumentów,

przypisywania

poszczególnym

pracownikom

uprawnień

do

ich

otrzymywania lub wprowadzania w nich zmian, muszą być łatwe do
przeprowadzenia dla osoby posługującej się komputerem w stopniu
przeciętnym. Taki system informatyczny powinien być równieŜ otwarty na
dalszą rozbudowę – nawet jeśli jej załoŜenia nie są jeszcze znane – oraz na
pozyskiwanie danych z wielu źródeł, nawet jeśli w danym momencie nie
mogą być jeszcze wszystkie zdefiniowane. Wynika to z faktu, Ŝe system
zarządzania jakością w organizacji musi być dostosowany do zmieniającego
się prawa i norm jakości. Równolegle, same organizacje podlegają
przemianom

organizacyjnym

oraz,

choćby

poprzez

rozwiązania

ekstranetowe, łączą swoje własne systemy informatyczne z systemami
swoich interesariuszy.
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System obiegu dokumentów w organizacji powinien mieć swoiste
„centrum dowodzenia” w postaci zintegrowanego portalu korporacyjnego.
Portal taki, do którego uŜytkownicy mają dostęp poprzez przeglądarkę
internetową, tworzy centrum wiedzy o określonych procesach dla klientów
przedsiębiorstwa, jego pracowników, partnerów biznesowych i inwestorów,
a takŜe mediów i szeroko rozumianego otoczenia. Niewątpliwą zaletą
takiego rozwiązania jest moŜliwość korzystania z jego funkcjonalności –
oczywiście tylko dla uprawnionych do poszczególnych w nim operacji
uŜytkowników – z dowolnego miejsca i o kaŜdej porze. Dzięki takiemu
rozwiązaniu przedsiębiorstwo, łącząc rozproszone zasoby informatyczne w
jeden zintegrowany system, osiąga poprawę wymiany danych pomiędzy
jego rozmaitymi jednostkami organizacyjnymi lub oddziałami w terenie.
Wymusza to takŜe, ale teŜ jednocześnie ułatwia, stosowanie jednolitego
standardu wymiany danych i dokumentów – co jest duŜą zaletą. Stosując
tego typu rozwiązanie, automatycznie tworzone jest rozbudowane archiwum
elektroniczne, będące bazą wiedzy o aktualnych zasobach informacyjnych
organizacji. Dzięki temu osiąga się zwiększenie efektywności pracowników
i większą dokładność w przestrzeganiu przez nich korporacyjnych procedur,
w tym oczywiście takŜe tych wynikających z norm jakości. Takie portale
składają się zazwyczaj z następujących elementów:
•

witryny korporacyjnej organizacji, czyli po prostu ze strony
internetowej;

•

intranetu wspierającego komunikację wewnątrz firmy;

•

ekstranetu
partnerami;

usprawniającego

komunikację

organizacji

z

jej
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•

witryn produktowych promujących określone marki będące w
posiadaniu organizacji;

•

systemów

transakcyjnych

(np.

e-commerce)

i

dostępu

do

wewnętrznych zasobów organizacji (np. systemów klasy ERP lub
DMS).
Taki

system

powinien

teŜ

stwarzać

szerokie

moŜliwości

pozyskiwania szeregu kategorii danych i na ich podstawie tworzenia
zestawień statystycznych oraz generowania raportów. Jest to znacznie
prostsze, kiedy mamy moŜliwość pracowania na zintegrowanych bazach
danych. Dzięki integracji danych z wielu źródeł, które będą następnie
dostępne w jednej aplikacji, odpowiedni system informatyczny powinien
ułatwiać
rozmaitych

dokonywanie
statystyk,

pomiarów,
itd.

tworzenie

Ponadto

system

raportów,

zestawień,

powinien

zapewniać

automatyczną walidację błędów w niektórych z wypełnianych przez
pracowników formularzach i dokumentach.

System Workflow
Jakiego typu środowisko informatyczne jest w stanie spełnić te
omówione wcześniej załoŜenia i oczekiwania? Jaki system informatyczny
jest w stanie efektywnie zarządzać obiegiem dokumentów i spraw w
organizacji? Najlepszym rozwiązaniem będzie specjalnie zaprojektowany
do tego celu system obiegu dokumentów i przepływu informacji –
Workflow. To aplikacja, która pozwala efektywnie zarządzać obiegiem
dokumentów i spraw w organizacji, a takŜe sterować przepływem
informacji pochodzących z wielu rozproszonych źródeł. Są w niej
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definiowane poszczególne stany procesów, zdarzenia inicjujące kolejne
kroki

oraz

dokumenty

wymagane

na

kaŜdym

z

etapów

pracy.

UŜytkownikom przydzielane są uprawnienia dostępu do konkretnych
dokumentów oraz do wykonywania czynności w ściśle określonym
porządku i czasie. UŜytkownicy mogą posiadać do niego dostęp z niemal
kaŜdego miejsca na świecie poprzez Internet, poniewaŜ wszelkie funkcje
Workflow mogą być dostępne w oknie kaŜdej przeglądarki internetowej.
Workflow jest zintegrowany z bazami dokumentów oraz źródłami
danych, które w instytucjach są często bardzo rozproszone. Workflow nie
tylko racjonalizuje procesy organizacyjne, lecz takŜe jest archiwum
elektronicznym o najbardziej aktualnych zasobach. Pracownicy najczęściej
dopiero tuŜ przed upływem terminu raportowania wypełniają określone
formularze

odpowiednimi

danymi,

natomiast

dzięki

Workflow

wykonywanie większości raportów moŜe być zautomatyzowane – system
zgodnie z załoŜoną regułą wybiera odpowiednie dane ze wszystkich
dokumentów będących w obiegu i tworzy z nich raporty.
Dzięki

wdroŜeniu

takiego

rozwiązania

informatycznego

przedsiębiorstwo osiąga stan, w którym pracownicy wykonują następujące
po sobie elementy planowych działań we właściwej kolejności, tracą
znacznie mniej czasu na poszukiwania niezbędnych im dokumentów i
informacji w róŜnych archiwach i bazach danych, a zarządzanie wiedzą o
aktualnym stanie projektów w złoŜonych grupach pracowników jest
bardziej

efektywne.

Podczas

wprowadzania

dokumentów

system

przeprowadza walidację danych i kontrolę jakości dokumentów –
kontrolowana jest poprawność wprowadzanych informacji, jak i samego

53
przebiegu

przydzielonych

uŜytkownikom

zadań.

W

przypadku

nieprawidłowości informowane są o nich wyznaczone osoby. Do innych
korzyści z utrzymywania takiego systemu naleŜy dokładny monitoring
realizacji zadań - przełoŜeni w kaŜdej chwili mogą sprawdzić przez kogo i
na jakim etapie dane działanie jest wykonywane. Dzięki temu wiedzą, które
zadania są wykonywane z największymi opóźnieniami lub którzy
pracownicy mają największe trudności z przestrzeganiem procedur.
Pozwala to równieŜ na zmniejszenie sporów kompetencyjnych, bowiem
dzięki szczegółowemu określeniu poszczególnych ogniw łańcucha obiegu
dokumentów, kaŜdy z pracowników wykonuje przypisane mu zadania oraz
wie komu przekazać określoną sprawę, jeśli wymaga ona dalszej pracy.
Większość zadań wykonywanych przez pracowników powinna być
zdefiniowana w Workflow, w związku z czym łatwa jest eliminacja
odstępstwa od certyfikowanych procedur.

Narzędzia do raportowania - Business Intelligence
W trakcie realizacji przez przedsiębiorstwo załoŜonych celów
okresowo

dokonywane

są

badania

związane

z

określeniem,

czy

wykonywane działania są zgodne z procedurami. Dokonuje się takŜe
audytów wewnętrznych, monitoruje się i mierzy procesy i wyroby,
dokonuje analiz szeregu danych.
Aplikacja tego rodzaju zapewnia realizację potrzeb uŜytkowników w
trzech kluczowych obszarach: raportowaniu, tworzeniu zapytań i analizach
oraz zarządzaniu wydajnością. Aplikacje analityczne klasy Business
Intelligence zawierają gotowe wskaźniki, raporty i analizy dotyczące
klientów, produktów i usług, łańcucha dostaw, kadr oraz finansów.
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Dobrze zaprojektowane i wdroŜone produkty informatyczne do
tworzenia zapytań i analiz danych pozwalają kaŜdemu na łatwe:
•

prowadzenie analiz w celu uzyskania odpowiedzi;

•

samodzielne budowanie zapytań do baz danych;

•

tworzenie własnych przeliczeń, wskaźników i zmiennych;

•

współdzielenie informacji.
Do korzyści płynących z wdroŜenia takiego systemu moŜemy

zaliczyć: dostęp do informacji biznesowych za pośrednictwem sieci intranet
lub ekstranet, zapewnienie wewnętrznych mechanizmów kontroli dostępu i
uprawnień, bieŜące monitorowanie kluczowych wskaźników biznesowych,
co umoŜliwia wczesne wykrycie sytuacji, które wymagają szczególnej
uwagi (np. brak towaru, nieskuteczna kampania marketingowa, groźba
niewykonania planu).

System Billennium Workflow Server
Do realizacji procesów objętych normą ISO 9001:2001 i
zapewnienia sprawnej komunikacji wewnętrznej w organizacji moŜna
wykorzystać system obiegu dokumentów i przepływu informacji Billennium
WorkFlow Server. Dzięki wbudowanym mechanizmom pozwala on na
efektywne zarządzanie obiegiem dokumentów i spraw organizacji, steruje
równieŜ przepływem informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł.
System ten charakteryzuje się dostępem do wszystkich funkcji
systemu poprzez przeglądarkę internetową, umoŜliwia to uprawnionym
uŜytkownikom dostęp do systemu równieŜ spoza siedziby firmy. Działa on
zgodnie z międzynarodowym standardem transferu danych WF XML.
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Współpracuje on równieŜ z najczęściej stosowanymi aplikacjami jak np.
MS Office czy MS Exchange.
Dzięki automatycznemu uwzględnieniu hierarchii organizacyjnej
przedsiębiorstwa i intuicyjnemu edytorowi graficznemu proces wdroŜenia
tego systemu moŜe być stosunkowo krótki. MoŜliwe jest równieŜ bardzo
precyzyjne przydzielenie ról uŜytkownikom bądź grupom uŜytkowników i
kontrola ich uprawnień. Pozwala to w późniejszym okresie, w trakcie
uŜytkowania

systemu

na

łatwą

identyfikację

uŜytkowników

odpowiedzialnych za poszczególne zadania oraz na automatyczne
raportowanie wyników poszczególnych jednostek organizacyjnych. Łatwe
jest wykrycie wszelkich punktów krytycznych w systemie.
System informuje uczestników systemu o nadchodzących terminach,
sprawach zaległych. MoŜliwe jest powiadamianie uŜytkowników za pomocą
email oraz SMS. Rejestrowany jest zmiana statusu kaŜdego dokumentu
wraz z informacją o czasie i osobie, która tych zmian dokonała. Po zmianie
statusu dokumenty przekazywane są dalej zgodnie z instrukcją obiegu
dokumentów w firmie. MoŜliwe jest segregowanie dokumentów wg zadań,
nadawców

bądź

odbiorców,

rodzaju

pisma,

terminu

lub

osoby

odpowiedzialnej. Istnieje równieŜ moŜliwość warunkowego sterowania
ścieŜkami obiegu dokumentów w zaleŜności od róŜnych wariantów zdarzeń
w trakcie realizacji procesu. Bardzo duŜą zaletą systemu jest moŜliwość
integracji z innymi systemami zewnętrznymi organizacji.

Zakończenie
W natłoku róŜnego rodzaju pism trafiających do organizacji zdarza
się często, Ŝe te o kluczowym dla niej znaczeniu mogą długo czekać na
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wysyłkę do właściwej osoby lub wręcz zostać przekazane do osoby
niewłaściwej lub co gorsza nieupowaŜnionej. Często bardzo trudno określić,
gdzie dane pismo moŜe się znajdować.
W odpowiednio wdroŜonym systemie typu Workflow, w którym
zdefiniowane są procesy obsługi korespondencji przychodzącej, musi
znaleźć się terminarz przesyłania określonego rodzaju dokumentów. W
przypadku dokumentów elektronicznych, zwrot omyłkowo otrzymanych
pism do sekretariatu jest bardzo prosty. Automatycznie mogą być równieŜ
tworzone kopie przesyłane następnie do konkretnych osób zdefiniowanych
w procesie obiegu określonego rodzaju pism przychodzących. TakŜe
wspomniana wcześniej walidacja błędów podczas wprowadzania danych
związanych z nadawcami ogranicza liczbę dokumentów przesyłanych do
niewłaściwych pracowników. DuŜo łatwiejsze jest równieŜ odnalezienie
zagubionego

dokumentu

elektronicznego,

ułatwia

to

odpowiednia

wyszukiwarka po wpisaniu słów kluczowych.
Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, Ŝe niezaleŜnie od tego, czy
mamy w organizacji tradycyjny obieg dokumentów, czy teŜ elektroniczny,
to - jeśli tylko obydwa systemy są prowadzone sprawnie - najwaŜniejszym
ryzykiem dla ich poprawnego funkcjonowania są oczywiście błędy ludzkie.
Pomyłki w odczytaniu liter w adresach nadawców lub nazwiskach
adresatów, włoŜenie listu do niewłaściwej przegródki na korespondencję
pracowników – to tylko najbardziej oczywiste przykłady ludzkich błędów w
tej materii. NaleŜy jeszcze raz podkreślić, Ŝe precyzyjnie określone
procedury, uprawnienia dostępu, przypisywanie zadań pracownikom i
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tworzenie właściwego obiegu spraw podczas pracy grupowej ograniczają
ludzkie błędy.
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Effective management of change in information flow
within company
WORKFLOW Class is an IT system which enables effective
management of circulation of documents and company’s businesses,
as well as the control of information flow coming from various
dispersed sources. An effective document and information flow
system is crucial in all companies in which precisely defined rules of
procedure condition the success of the whole institution. A good
example may be companies operating in accordance with planned
business
strategies,
particularly
financial
services
and
telecommunications companies, as well as administrative institutions
which operate pursuant to precise customer service procedures. Helps
successful implementation and management of quality systems like
ISO 9000
Key words: (Work Flow, Management, Quality systems, Document management)
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Streszczenie: W artykule przedstawiono moŜliwość realizacji
podstawowych zasad odchudzonej produkcji w przedsiębiorstwie
produkcyjnym korzystającym z zintegrowanego systemu zarządzania
klasy ERP poprzez wykorzystanie systemu harmonogramowania
Preactor®APS. Wartym podkreślenia jest fakt, Ŝe Preactor®APS nie
jest ukierunkowany na Ŝaden z istniejących systemów ERP, oraz nie
wyróŜnia Ŝadnej ze stosowanych przez te systemy baz danych.
Słowa kluczowe: lean manufacturing, ERP, APS

Wstęp
Podstawowym narzędziem stosowanym w przedsiębiorstwach
produkcyjnych są systemu typu MRP II czy ERP. Są to tzw. systemy push,
w których harmonogram produkcji oparty jest na prognozach sprzedaŜy i
„popycha” materiały wzdłuŜ linii produkcyjnej. Poziom produkcji
wyznaczany jest w oparciu o plany i prognozy sprzedaŜy z uwzględnieniem
ekonomicznej wielkości partii. Zlecenia produkcyjne wygenerowane w
systemie przepychają materiały i półprodukty poprzez kolejne etapy
produkcji.

Zwiększana

jest

wydajność

i

minimalizowany

koszt

jednostkowy. Wyroby gotowe wytwarzane są w duŜych partiach. Wielkość
tych partii przewyŜsza na ogół aktualne zapotrzebowanie ze strony
klientów, zwiększając stany magazynowe i generując zbędne koszty.
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Współczesne wymagania rynku stawiają jednak produkcję przed
zadaniami którym klasyczne ERP nie jest w stanie podołać – zmniejszone
rozmiary partii, indywidualizacja produktu, skrócone czasy dostaw czy
konieczność działania w łańcuchu dostaw i pracy w reŜimie JIT (Just In
Time). W efekcie, znacząca większość wdroŜeń ERP dostosowana jest
bardziej do księgowości i controllingu, a nie do potrzeb produkcji
[Leszczyński i Wnuk; 1999].
W ostatnich latach modnym terminem stało się lean manufacturing,
czyli odchudzony model produkcji. Wiele przedsiębiorstw dostrzegło w tym
modelu lekarstwo na większość problemów związanych z produkcją i
sposób na przeskoczenie luki pomiędzy modelem ERP, a rzeczywistością
rynkową [Obłój, 1999].
Zachodzi pytanie – czy moŜliwe jest stosowanie zasad produkcji
odchudzonej w przedsiębiorstwach majacych wdroŜony system ERP.
Zdania na ten temat są podzielone. Niektórzy twierdzą, Ŝe koncepcje te są
sprzeczne, inni natomiast uwaŜają, Ŝe moŜliwa jest realizacja zasad lean za
pomocą odpowiednio wdroŜonego systemu ERP.
Postaramy się wykazać, Ŝe zastosowanie zaawansowanych technik
harmonogramowania, a w szczególności systemu PreactorAPS (APS –
Advanced Planning and Scheduling czyli - Zaawansowane planowanie i
harmonogramowanie) pozwala na pogodzenie obydwu koncepcji z
jednoczesnym wprowadzeniem produkcji na znacznie wyŜszy poziom.
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Lean Manufacturing – Produkcja odchudzona
Idea odchudzonej produkcji narodziła się w Japonii w roku 1950
[Vollman, Berry, Whybark, 1997]. Japońskie zakłady przemysłowe miały
duŜe kłopoty, aby konkurować z firmami amerykańskimi, które miały
praktycznie nieograniczone zdolności produkcyjne i ogromne zapasy
surowców. Produkcja amerykańska zalewała rynek japoński towarami o
niskim koszcie produkcji. Jedynym ograniczeniem tych towarów była mała
zmienność produkcji i nieliczenie się z oczekiwaniami potencjalnych
klientów. Zakłady Toyoty wybrały jedyną drogę, która mogła zapewnić im
przetrwanie – dostarczenie klientom zróŜnicowanej palety towarów o
wysokiej jakości, niskiej cenie i krótkim czasie dostawy. Dodatkowym
wyzwaniem były ograniczenia materiałowe i produkcyjne. Wtedy narodził
się model produkcji zwany Toyota Production System (TPS), który
następnie przerodził się w koncepcję produkcji odchudzonej. ZałoŜeniem
systemu była pełna satysfakcja klientów. Podstawową zasadą są działania
zwiększające

wartość

towarów

dla

klienta,

przy

jednoczesnym

eliminowaniu strat (muda), które tej wartości nie zwiększają.
Podstawowe źródła strat to:
• nadmiarowa produkcja (bez zamówienia klienta), wynikająca
m. in. ze stosowania koncepcji ekonomicznego rozmiaru partii,
powodująca wzrost zapasów wyrobów gotowych;
• przestoje;
• zbędne przesunięcia materiałów i personelu;
• procesy nie powodujące zwiększenia wartości produktu w oczach
klienta;
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• nadmierne zapasy materiałowe i produkcji w toku;
• braki i błędy wymagające napraw.
Inaczej mówiąc, podstawą produkcji odchudzonej jest dostarczenie
klientowi wymaganego produktu wysokiej jakości na czas, przy utrzymaniu
minimalnych poziomów magazynowych, przy maksymalnym moŜliwym
stopniu wykorzystania zasobów. Nie ma wątpliwości, Ŝe praktycznie kaŜdy
producent będzie dąŜył do takiej sytuacji.
W produkcji odchudzonej poziom produkcji wyznaczany jest na
podstawie bieŜącego popytu, a produkcja jest ciągnięta (pull) poprzez
zamówienie klienta. Jest to tzw. system pull, który zapewnia, Ŝe produkcja i
zapotrzebowanie

materiałowe

jest

oczekiwania klientów, a nie poprzez

wyznaczone

poprzez

aktualne

niedokładne prognozy i plany

sprzedaŜy. W produkcji odchudzonej uŜywa się często techniki kanban –
jest to system przekazywania sygnałów (moŜe to być kartka, pojemnik bądź
sygnał generowany przez system komputerowy) na linii produkcyjnej o
konieczności dostarczenia określonej ilości półproduktów lub materiałów.
Sygnał taki, zapoczątkowany przez zamówienie klienta, wyzwala kolejne
sygnały na linii produkcyjnej o zapotrzebowaniu „w dół”, łącznie z
sygnałem do dostawcy o konieczności dostawy określonych materiałów.
Ten rodzaj kontroli produkcji jest określany często mianem wizualnej
kontroli produkcji (VPC).
Podstawowym podejściem, stosowanym w produkcji odchudzonej
jest produkcja na czas – JIT (Just in Time) oraz produkcja na zamówienie –
MTO (Make to Order). Poziom produkcji wynika tu bezpośrednio z
aktualnego zapotrzebowania klientów, a produkcja jest ciągnięta poprzez
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zamówienie klienta. Skrajnym rodzajem testu wykazującym jak bardzo
odchudzona jest produkcja to zadanie sobie pytania: jeŜeli dzisiaj
przestalibyśmy przyjmować zamówienia od klientów, a następnie zaczekali
na moment, w którym cała fabryka się zatrzyma, to co wtedy pozostanie w
magazynie? JeŜeli odpowiedź brzmi: nic, oznacza to, Ŝe rzeczywiście całość
produkcji jest realizowana pod zamówienia klientów i pracujemy w
środowisku MTO. JeŜeli jednak produkcja bazowała na systemie kanban, to
tylko wyroby gotowe znikną z magazynu, a cały zakład będzie wypełniony
róŜnymi ilościami materiałów i półproduktów. System kanban, często
mylnie utoŜsamiany z produkcją odchudzoną, jest jedynie lepszym i
bardziej wizualnym systemem kontrolowania magazynu. System ten działa
dobrze, jedynie wtedy, gdy wymagania rynku są względnie stabilne, a
zaczyna zawodzić przy zmiennych Ŝądaniach [Brzeziński, 2002]

Preactor®APS jako narzędzie umoŜliwiające wykorzystanie
systemu MRP w odchudzonej produkcji
Protagoniści technologii lean zdają się nie zauwaŜać postępu i
przekształcają zakłady produkcyjne na manufaktury w nowoczesnym
opakowaniu. To co nie było moŜliwe do uzyskania pięćdziesiąt lat temu,
teraz jest łatwe w realizacji. PreactorAPS w prosty sposób pozwala
przenieść produkcję na znacznie wyŜszy poziom i

pozwala na pełną

realizację odchudzonej produkcji. Co więcej, bez systemu APS jest to
właściwie nie moŜliwe.
Wykorzystanie

systemu

PreactorAPS

wymaga

pewnych

modyfikacji w stosowaniu systemu MRP. Jest to zresztą zgodne z
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technologią lean, gdzie równieŜ konieczne jest dokonanie przeglądu i
odpowiedniej przebudowy procesów.
Podstawowa modyfikacja MRP z wykorzystaniem APS, polega na
tym, Ŝe naleŜy, tam gdzie to jest moŜliwe, wyłączyć stosowanie produkcji
na skład, czyli zrezygnować z minimalnego rozmiaru partii. Inaczej mówiąc
planujemy produkcję na zasadzie partia do partii, a generowanie zleceń
inicjowane jest zamówieniem klienta. Ta czynność spowoduje generowanie
wielu małych zleceń, co prowadzi do powstania problemu z częstymi
przezbrojeniami.
Klasyczna realizacja odchudzonej produkcji nie jest pozbawiona
tego problemu, a rozwiązaniem jest przydzielenie grup maszyn do
odpowiednich produktów.
Przy stosowaniu APS nie wymuszamy przypisywania zasobów do
produktu, a eliminacji przezbrojeń dokonuje się poprzez dynamiczną
konsolidację zleceń produkcyjnych. Tutaj właśnie zaczyna się ujawniać
przewaga w stosowaniu systemu APS nad klasycznym układem lean.
Konsolidacja zleceń moŜe być wykonywana według róŜnych kryteriów, co
więcej, planista moŜe zrównowaŜyć koszt częstszych przezbrojeń w
odniesieniu do terminów dostaw.
Zastosowanie

systemu

PreactorAPS

umoŜliwia

nie

tylko

skuteczniejszą kontrolę całości produkcji, ale daje równieŜ wspólną
platformę pozwalającą na uzgodnienie pomiędzy handlowcami i planistami
najbardziej zyskownego modelu produkcji. Za pomocą APS moŜna uzyskać
prawdziwą produkcję pod zamówienie, a takŜe tworzyć oferty bazujące na
aktualnej, prawdziwej zdolności produkcyjnej. Co więcej, system APS
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pozwala na rezygnację ze stałych gniazd produkcyjnych oraz stałego
cyklicznego harmonogramu, zwiększając elastyczność produkcji. Wszystkie
rodzaje asortymentów produkowane są równocześnie, a nadawanie
priorytetów określonym rodzajom produkcji wynika z aktualnych potrzeb
rynku. Planista ma całkowitą kontrolę nad tym co się dzieje w procesie
produkcji i moŜe decydować o zmianach mając moŜliwość kontrolowania
skutków swoich decyzji.
Jak widać zastosowanie sytemu PreactorAPS daje planiście
znacznie większą władzę niŜ by miał w przypadku stosowania sytemu VPC
(Visual Production Control). MoŜna zadać sobie pytanie czy jest to dobre
rozwiązanie? W przypadku VPC decyzje bazują na pustych kanbanach.
Poszczególne jednostki pracują praktycznie w izolacji, tak Ŝe w efekcie brak
jest ogólnej wizji całości produkcji. Trudno na bieŜąco oceniać jej
efektywność. Co gorsza, zmienność wymagań moŜe powodować kłopoty.
Zastosowanie APS eliminuje wszystkie wymienione problemy. Decyzje
podejmowane są na podstawie danych o całości produkcji, dla całego
zakładu. Ostatecznie liczy się efektywność całości, a nie pojedynczych
gniazd.
Podsumowując, naleŜy stwierdzić Ŝe APS i produkcja odchudzona
doskonale się uzupełniają. Zarówno w przypadku lean, jak i APS, mapa
przepływu wartości (lub jej odpowiednik) są niezbędne. Brak tego typu
mapowania i identyfikacji kluczowych zagadnień jest jednym z głównych
problemów nękających systemy ERP. PreactorAPS dostarcza odchudzonej
produkcji nowoczesnej technologii pozwalającej na realizowanie rzeczy nie
moŜliwych do uzyskania w przeszłości.
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Zastosowanie systemu PreactorAPS nie ogranicza się jedynie do
szeregowania

zadań.

Jest

on

niezwykle

pomocnym

narzędziem

wspomagającym wdraŜanie sytemu ERP, pozwalającym na łatwą ocenę
skutków wprowadzenia zmian w technologii, oprzyrządowaniu czy
poziomie zatrudnienia. Co więcej ten sam system PreactorAPS, bez
Ŝadnych

dodatkowych

rozwiązywaniu

inwestycji,

problemów

moŜe

logistycznych,

być

zastosowany

zagadnień

przy

związanych

z

utrzymaniem ruchu, a nawet planowania inwestycji czy przepływów
finansowych.

Konstrukcja systemu Preactor®APS
Niezwykle szeroki wachlarz zastosowań systemu PreactorAPS,
łatwość dostosowywania do zmieniających się potrzeb, duŜa szybkość
działania wynikają z kilku podstawowych załoŜeń przyjętych w jego
konstrukcji. Po pierwsze, system PreactorAPS nie jest ukierunkowany na
Ŝaden z istniejących systemów ERP, a co więcej, jest neutralny w stosunku
do stosowanych przez systemy ERP baz danych. Po drugie, szeregowanie
zadań moŜe być wykonywane w praktycznie dowolny sposób, a liczba
ograniczeń nie jest w Ŝaden sposób limitowana. Po trzecie, definicja
technologii moŜe być pobierana z systemu ERP, ale moŜe być teŜ od tego
systemu całkowicie niezaleŜna.
System

PreactorAPS,

w

pewnym

sensie,

dokonuje

wielokryterialnej optymalizacji procesu produkcji. Mechanizm zastosowany
w systemie PreactorAPS, to optymalizacja przez konstrukcję. Stosowane
są dwie podstawowe techniki – metody algorytmiczne i metody
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symulacyjne. MoŜliwa jest równieŜ, kombinacja metod algorytmicznych i
symulacyjnych.
W metodach algorytmicznych szeregowanie odbywa się całymi
zadaniami, a o właściwym kształcie algorytmu decyduje kierunek
szeregowania poszczególnych operacji zadania, oraz metoda określająca
kolejność wyboru zleceń do umieszczenia w harmonogramie. Na przykład,
najprostszą metodą wyboru kolejności zleceń jest umieszczanie zleceń
według ich terminu. Czyli w harmonogramie jako pierwsze umieszczone
zostanie to zlecenie, którego termin realizacji jest najwcześniejszy.
Kierunek natomiast określi, Ŝe kolejne operacje mają być dla wybranego
zlecenia umieszczane począwszy od terminu (od ostatniej operacji), wstecz,
aŜ do operacji pierwszej. System PreactorAPS pozwala na szeregowanie
zleceń do przodu, wstecz, albo dwukierunkowo od wybranych operacji.
Kolejność wyboru zleceń moŜe być natomiast według terminu zamówienia,
FIFO,

według

priorytetów

narastająco

albo

malejąco.

MoŜna

harmonogramować zlecenia albo wszystkie na raz, albo wybranymi
grupami, a kryteria wyboru są właściwie dowolne. Mimo Ŝe metody
algorytmiczne dotyczą harmonogramowania całych zleceń, właściwie
przeprowadzona selekcja umoŜliwia stosowanie odmiennych kryteriów dla
kolejnych operacji.
Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, Ŝe priorytet moŜe być określony
przez uŜytkownika w sposób absolutnie dowolny, co więcej, moŜe być
zmieniany zarówno ręcznie, jak i za pomocą skryptów czy procedur
napisanych w C++, Visual Basic’u czy Delphi.
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Druga grupa technik stosowana w systemach PreactorAPS to tak
zwane techniki symulacyjne. W skrajnym uproszczeniu, techniki te
zakładają szeregowanie pojedynczymi operacjami, przy wyborze operacji
kolejność ustalana jest na poziomie poszczególnych zasobów, czas
zmieniany jest w jednym tylko kierunku, a szeregowanie sterowane jest
zdarzeniami. Metody symulacyjne mają pewne, łatwe do zaobserwowania,
wady.

W

efekcie

algorytmicznych

i

zazwyczaj

korzysta

symulacyjnych,

gdzie

się

z

dąŜy

kombinacji
się

do

metod

uzyskania

specyficznych efektów, takich jak na przykład redukcja rozpiętości zleceń,
tworzenie buforów w obrębie ścieŜki krytycznej (TOC) [Goldrat i Cox,
2000], stosowanie dynamicznego współczynnika krytycznego czy teŜ
kontrola czasu miedzy operacjami [Smutnicki, 2002].
System APS dostarczany jest z bogatym zestawem metod
szeregowania, ale moŜliwe jest równieŜ tworzenie na jego bazie własnych
metod, takŜe z pełną optymalizacją. NaleŜy jednak pamiętać Ŝe właściwa
kombinacja metod daje wyniki być moŜe nie całkowicie optymalne i Ŝe
często moŜna dokonać lokalnej optymalizacji ręcznie, ale wyniki
otrzymywane są bardzo szybko. Dla metod algorytmicznych budowa
harmonogramu zawierającego 20000 operacji i kilkadziesiąt zasobów trwa
zazwyczaj kilka minut, dla metod symulacyjnych czas ten wzrasta w sposób
znaczący, ale i tak udaje się utrzymać czas tworzenia harmonogramu w
granicach kilkudziesięciu minut. Próby pełnej optymalizacji zazwyczaj
kończą się niepowodzeniem ze względu na wysoką złoŜoność obliczeniową,
a nawet przy wykorzystaniu dodatkowej wiedzy na temat specyfiki
konkretnego zagadnienia, czas tworzenia harmonogramu zaczyna być
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liczony w godzinach. Praktyczna obserwacja jest następująca: jeŜeli
zagadnienie jest właściwie sformułowane, w większości przypadków
metody algorytmiczne oraz metoda symulacyjna z preferowaną kolejnością
dają harmonogramy w akceptowalny sposób zbliŜone do optymalnych
[Smutnicki, 2002].
W poprzednim zdaniu padło sformułowanie: jeŜeli zagadnienie jest
właściwie sformułowane. Dotykamy tutaj najpowaŜniejszego chyba
problemu związanego ze stosowaniem systemów harmonogramowania.
Nawet najlepszy system harmonogramowania nie naprawi złego wdroŜenia
systemu ERP. Problem jest powaŜny, a w większości przypadków
spowodowany ukierunkowaniem wdroŜenia systemu ERP na szeroko
rozumianą księgowość, bez uwzględniania potrzeb samego warsztatu
produkcyjnego. Modelowanie produkcji, opisu technologii za pomocą
systemu harmonogramowania APS na poziomie wdroŜenia systemu ERP w
znaczący sposób przyczynia się do stworzenia sprawnego systemu ERP jako
całości i do znacznego podniesienia efektywności całego przedsiębiorstwa
[Muhlemann,

Oakland,

Lockyer,

2001].

Właściwie

skonstruowane

technologie i dane przekazywane do harmonogramowania powinny
umoŜliwić wydrukowanie konkretnych dyspozycji do wykonania na
konkretnych maszynach, tak Ŝe ich rozliczenie moŜe być ostatecznie
wykonane w sposób całkowicie jednoznaczny [Wilk, 2001]. Nie chodzi
tutaj o sytuacje awaryjne, które są równieŜ obsługiwane przez system
PreactorAPS, ale o sytuacje normalne.
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Podsumowanie
W pracy pokazano, Ŝe w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
wykorzystującym

system

MRP

z

jego

ograniczeniami

(załoŜenie

nieskończonych zdolności produkcyjnych i sztywnego czasu produkcji
wyrobu) właściwe wdroŜenie systemu harmonogramowania PreactorAPS
pozwala zrealizować główne zasady odchudzonej produkcji – produkcja
dostosowana do potrzeb rynku, likwidacja produkcji na magazyn,
minimalizacja czasów przezbrojeń poprzez odpowiednie kolejkowanie
zleceń z małymi wielkościami partii, kontrola dostaw. Inaczej mówiąc,
moŜna uŜywając tego systemu przejść od produkcji typu push do typu pull
oraz realizować produkcję stosując podejście JIT. W ten sposób, realizując
zasady lean, podnoszona jest efektywność całego przedsiębiorstwa.
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Preactor®APS. Advanced production scheduling in
Lean manufacturing
In the article, possible realisation of lean manufacturing in enterprise using integrated ERP
was shown. Basic goals of lean manufacturing are obtained by extending ERP system with
advanced scheduling methods suplied by Preactor®APS software. It is worth to mention,
that Preactor®APS is not focused on any particular ERP or database system on the market.
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METODY IDENTYFIKACJI I MODELOWANIE PROCESÓW
BIZNESOWYCH

R. Nafkha, D. Strzęciwilk
Katedra Informatyki,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
W kaŜdej organizacji codziennie realizuje się setki procesów
biznesowych. Na ogół około 80% z nich to procesy powtarzalne,
wykonywane regularnie w podobny sposób. Tego rodzaju procesami
moŜna i powinno się sterować (kontrolować) podobnie jak steruje się
procesami produkcji. Głównymi procesami w przedsiębiorstwie
przemysłowym (wg Hammer, Champy) są: tworzenie nowych
produktów, dostarczanie produktów do klientów i zarządzanie
współpracą z klientem. Celem przedstawionego artykułu jest
przedstawienie
metody
identyfikacji
procesów
głównych,
pomocniczych i zarządzania organizacją oraz modelowanie procesów
biznesowych na przykładzie procesu rekrutacji pracownika przez firmę
doradztwa personalnego.
Słowa kluczowe: procesy biznesowe, modelowanie, reengineering, restrukturyzacja

Wstęp
Cechami charakterystycznymi warunków, w jakich działają współczesne
organizacje są dynamiczne zmiany otoczenia, rosnąca konkurencja i
decydująca rola klientów. Proponowanym sposobem pozwalającym firmom
zaadaptować się do warunków, w których zmiany, konkurencja i klienci
wymuszają elastyczność i szybkość reakcji jest stosowanie nowoczesnych
koncepcji i metod zarządzania1. Jednym z dominujących aktualnie
kierunków w wielu róŜnych współczesnych koncepcjach zarządzania jest
procesowe podejście do działalności organizacji.

1

Brilman, J. 2002. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Warszawa: PWE.
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1. Proces biznesowy
„Proces jest po prostu ustrukturalizowanym, mierzalnym zestawem
czynności zaprojektowanym w celu wytwarzania konkretnego rezultatu dla
konkretnego klienta lub rynku”.
Jest „specyficzną formą zamawiania czynności pracy w czasie i przestrzeni,
z określonym początkiem i końcem oraz jasno określonymi wejściem i
wyjściem: strukturą działania”2.
Proces według PN-EN ISO 9000:2000, p.3.4.1 to zbiór działań wzajemnie
powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w
wyjścia.
Rozszerzając to na procesy biznesowe moŜna powiedzieć, Ŝe proces
(definicja ICOM: Input, Controll, Output, Mechanizm)3 to zespół czynności
lub działań, których celem jest osiągnięcie oczekiwanego rezultatu. Rezultat
ten jest osiągany poprzez przetworzenie stanu wejścia procesu w stan
wyjściowy. Przetworzenie to sterowane jest za pomocą z góry ustalonych
reguł. Do osiągnięcia tak określonego rezultatu wymagane są określone
zasoby. Rys1. pokazuje schemat procesu wg definicji ICOM.

2

Thomas H. Davenport: Process Inovation: Reengineering Work through Information
Technology, Harvard Business School Press, Boston 1993, s. 5
3
Jarosław śeliński, „Modelowanie biznesowe, czyli pilnowanie hochsztaplerów”
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Rys 1. Schemat procesu
ograniczenie
wejście

Wyjście
Proces

zasoby
Źródło: Modelowanie biznesowe, czyli pilnowanie hochsztaplerów, J. śeliński

Proces biznesowy jest to spójny zespół działań, których celem jest
osiągnięcie określonej wartości w postaci produktu. Do wytworzenia
produktu wymagane są: zasoby, inne produkty lub półprodukty (surowce)
oraz reguły (zasady), według których tworzony jest produkt. Produkt musi
dać się opisać (zdefiniować) i być mierzalny.

Metody identyfikacji procesów:
•
•
•

podejście klasyczne zstępujące (top-down)
podejście z modelem zachowania (od granic)
podejście reengineeringowe, tzw. „białej kartki”

Podejście klasyczne top-down
Podejście klasyczne zstępujące top-down polega na opisaniu procesu od
ogółu do szczegółu. Najpierw definiuje się ogólne pojęcia, a następnie
rozwija się je poprzez dodawanie szczegółów stosując procesy elementarne.
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Pierwszy powstaje diagram kontekstowy, następnie tworzony jest diagram
ogólny (systemowy, diagram 0) w którym kaŜdy z procesów reprezentuje
duŜy podsystem. Kolejne diagramy niŜszego rzędu są dekompozycją
diagramu ogólnego. Poszczególne procesy z diagramu 0 są uszczegóławiane
tworząc diagramy 1, 2, 3... Kolejno rozbijane procesy tworzą diagramy
szczegółowe 1.1, 1.2,...., 1.1.1, 1.1.2, ...., aŜ do procesów elementarnych.
Zaletami podejścia klasycznego są: łatwość prowadzenia i koordynacji prac
analitycznych małe ryzyko błędów w analizie oraz łatwość kontrolowania
spójności i poprawności modelu.
Wadami podejścia klasycznego są: struktura organizacyjna nie odpowiada
rzeczywistym procesom, diagramy hierarchii funkcji nie pokazują powiązań
między procesami, rzadko analityk uzyskuje tak uporządkowane informacje.
Jeśli występuje zbyt duŜo powiązań między procesami elementarnymi z
róŜnych diagramów, to naleŜy ponownie pogrupować procesy metodą
wstępującą (bottom-up) od szczegółu do ogółu - najpierw definiuje się
pojęcia elementarne, a następnie buduje się z

nich struktury w celu

stworzenia pojęć ogólnych.
Podejście z modelem zachowania.
Model zachowania jest modelem opisującym, jakie powinno być
wewnętrzne zachowanie systemu, aby mógł dobrze współpracować z
otaczającym środowiskiem.
Sposób postępowania w modelu:
•

przedstawienie diagramu kontekstowego,
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•

określenie listy zdarzeń - tekstowe wyliczenie zdarzeń w
środowisku, na które powinien odpowiadać system,

•

początkowy diagram przepływu danych,

•

dla kaŜdego zdarzenia z listy zdarzeń tworzony jest osobny proces,

•

nazwa procesu odpowiada oczekiwanej odpowiedzi systemu na
zdarzenie,

•

połączenie procesów i dodanie magazynów danych,

•

porównanie diagramów początkowego z kontekstowym sprawdzenie
kompletności i spójności,

•

równowaŜenie w górę - diagram 0 (ogólny),

•

grupowanie powiązanych procesów,

•

grupowanie procesów wokół wspólnego magazynu, ukrywając ten
magazyn,

•

równowaŜenie modelu w dół rozbijając złoŜone procesy z modelu
początkowego na elementarne.

Zaletami stosowania podejścia z modelem zachowania są: lepsza
identyfikacja procesów obejmujących wiele działów funkcjonalnych,
zapewnienie w duŜym stopniu spójności i niesprzeczności analizy.
Wadami są: trudniejsze do przeprowadzenia w duŜej organizacji o
zhierarchizowanej strukturze funkcjonalnej, równowaŜenie modelu w górę
wymaga doświadczonego analityka.
Business Process Reengineering (BPR)
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„Business Process Reengineering4 – jest przemyśleniem od podstaw i
radykalnym przebudowaniem procesów działalności po to, aby osiągnąć
istotną poprawę w krytycznych, podstawowych miarach sprawności, takich
jak koszt, jakość, poziom obsługi i szybkość”.
Definicja zawiera cztery kluczowe słowa:
Podstawowy - przygląda się zasadom i załoŜeniom, które tworzą sposób w
jaki ludzie prowadzą działalność. Przeprojektowanie ignoruje stan obecny i
koncentruje się na stanie przyszłym.
Radykalny - dociera do istoty rzeczy. Przeprojektowanie nie jest
udoskonaleniem działalności czy modyfikacją jest powtórnym odkryciem.
Istotny – musi być osiągnięty znaczny skok sprawności. Przeprojektowanie
nie jest dokonywaniem małej lub skokowej poprawy.
Procesy - nie koncentruj się na zadaniach, stanowiskach, ludziach czy
strukturach. Procesy gospodarcze są rozpatrywane w całości biorąc pod
uwagę, mierników efektywności, własności prywatnej i klientów.
BPR obejmuje swoim zakresem przeprojektowanie procesów działalności
od podstaw.
Przeprojektowanie procesów opisywane jest w literaturze5 jako:
•

przeprojektowywanie procesów gospodarczych,

•

innowacje procesów,

•

re-inŜynieria procesów biznesowych,

4

adair Ch. B., Murray B.A. “Radykalna reorganizacja firmy”,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
5

Thomas H. Davenport: Process Inovation: Reengineering Work through Information
Technology, Harvard Business School Press, Boston 1993.
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•

re-inŜynieria zarządzania.

Analiza i projektowanie procesów według zasad BPR jest podejściem tzw.
„białej kartki”. Podejście to wyróŜnia następujące etapy:
•

rozpoznanie istniejące głównych procesów,

•

znalezienie nowych sposobów wykonywania pracy przez budowę
diagramów kontekstowych i ogólnych wokół tych procesów,

•

poznanie starych załoŜeń i eliminacja tych starych zasad, które
obniŜają sprawność procesu,

•

umieszczenie

punktów

podejmowania

decyzji

tam,

gdzie

wykonywana jest praca i wbudowanie punktów kontroli w procesy,
•

uwzględnienie podczas dekompozycji procesów pomocniczych –
zdobywanie informacji u źródła.

Zaletą podejścia RBP jest to, Ŝe pozwala usprawnić przede wszystkim
procesy istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego pozycji
konkurencyjnej na rynku. Do wad zalicza się wysokie wymagania w
zakresie: duŜej znajomości obszaru działalności firmy od analityka,
konieczność zaangaŜowania przedstawicieli firmy, trudną identyfikację
procesów wewnątrz firmy o hierarchicznej strukturze funkcjonalnej

2. Modelowanie procesów biznesowych
Do opisywania procesów wykorzystywane są diagramy. Diagramy
przedstawiają

ujednolicony

zastosowaniu

diagramów

sposób

poszczególne

analizowanie

i

procesy.

projektowanie

Dzięki

procesów

biznesowych jest czytelne i łatwe w odbiorze. Procesy przedstawione na
diagramach powinny w sposób jasny i zrozumiały dla pracowników firmy
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opisywać firmę, jej cel rynkowy oraz wszelkie jej wewnętrzne i zewnętrzne
zachowania oraz reakcje. Poza tym, są one niezbędne do przewidywania
zachowań firmy w tym takŜe do przygotowania jej do wdroŜenia systemów
informacyjnych.
W celu zbudowania pełnego modelu firmy naleŜy rozróŜnić trzy główne
elementy modelowania organizacji:
•

model biznesowy,

•

mapa procesów biznesowych,

•

mapa przepływu pracy (procedury, worflow) dla poszczególnych
procesów.

Model biznesowy: określa interakcje z otoczeniem rynkowym. Jest to
zwięzły opis tego, na czym i jak firma zarabia. Diagram powinien
obrazować kluczowe podmioty na rynku biorące udział w tworzeniu
wartości przez firmę, przepływy wartości i przepływy pieniędzy. Mówiąc
inaczej, powinien obrazować, kto co i komu „daje". Dotyczy to zarówno
produktów i pieniędzy, ale takŜe przekazywanych informacji. Inaczej
mówiąc model biznesowy musi obrazować pełny przepływ korzyści.
Korzyścią dla sprzedającego jest zysk a korzyścią dla nabywcy jest
pozyskana funkcjonalność lub inna cecha produktu. JeŜeli w tym obrocie
pojawia się pośrednik lub inny podmiot mający wpływ na ten obieg naleŜy
go pokazać i opisać jego rolę.
Mapa procesów biznesowych: to obraz przedstawiający wszystkie funkcje,
jakie wewnątrz organizacji są realizowane w celu wytworzenia finalnego
produktu (lub produktów). Do zobrazowania mapy procesów powinna
wystarczyć symbolika ICOM. Bardziej rozbudowane systemy modelowania
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pozwalają dodatkowo na zarządzanie takim projektem, definiowanie
szczegółów zasobów i opisanie ich korelacji z procedurami.
Produktem moŜe być przedmiot, ale takŜe usługa. Wszystko, co ma cechy i
cenę oraz przedstawia jakąś wartość dla kupującego jest produktem.
Mapa przepływu pracy: zawiera procedury6 opisujące sposobu realizacji
funkcji opisanych przez procesy. Procedurami definiuje się np. sposób pracy
systemów obiegu dokumentów (informacji) w firmach. Procedury są
opisywane za pomocą symboli takich jak czynność, decyzja, dokument,
interfejs itp.
Przykład modelowania procesów biznesowych
Modelowanie na przykładzie procesu REKRUTACJI PRACOWNIKA
przez firmę doradztwa personalnego.
PROCES:
•

funkcja,

działalność

gospodarcza

realizowana

w

systemie,

przekształcająca dane wejściowe w wynikowe,
•

określany nazwą czynności, odzwierciedlającą istotę procesu, nie
szczegóły,

•

jest uaktywniany (wyzwalany) przez dane wchodzące,

•

nie posiada informacji o innych procesach, o ich stanie.

MAGAZYN DANYCH:

6

adair Ch. B., Murray B.A. “Radykalna reorganizacja firmy”,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
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•

reprezentuje dane, które muszą być przechowywane w systemie
przez jakiś czas,

•

ma sens, gdy korzystają z niego minimum dwa procesy,

•

dane pobierane są zwykle w innej kolejności niŜ zostały
umieszczone w magazynie,

•

najczęściej określany rzeczownikiem w liczbie mnogiej,

•

abstrahuje od fizycznego nośnika.

OBIEKT ZEWNĘTRZNY
• źródło danych przetwarzanych

przez

system

lub

miejsce

przeznaczenia danych z systemu leŜące poza modelowanym
systemem,
•

zewnętrzny obiekt, z którym system komunikuje się, np.: osoba,
dział, jednostka organizacyjna, inne przedsiębiorstwo,

•

łączy się z procesami.
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Rys 2: Diagram kontekstowy dla procesu REKRUTACJI PRACOWNIKA

Źródło: opracowanie własne przy pomocy Microsoft Visio.
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Rys 3. Schemat procesu rekrutacji – pierwsze modelowanie

Klient

ZłoŜenie zlecenia

Ustalenie profilu
klienta

Aplkacje

Selekcja aplikacji

Kandydat

Rozmowa z
kandydatem

Prezentacja klientowi

Akceptacja kandydata

Fakturowanie za
usługę

Źródło: opracowanie własne przy pomocy Microsoft Visio.
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Rys. 4 poszukiwania pracownika – z uwzględnieniem magazynów danych
(bazy: klientów, zleceń, aplikacji)

Źródło: opracowanie własne przy pomocy Microsoft Visio.
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Rys 5: Proces rekrutacji – grupowanie procesów w celu ich późniejszej
defragmentacji i uzyskania przejrzystego diagramu procesu

Źródło: opracowanie własne przy pomocy Microsoft Visio.
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Rys 6: Proces rekrutacji – grupowanie procesów

Źródło: opracowanie własne przy pomocy Microsoft Visio.

Podsumowanie
Modelowanie

procesów

posiada

szerokie

zastosowania

w

Ŝyciu

gospodarczym w róŜnego rodzaju organizacjach. Właściwe podejście do
tematu modelowania procesów biznesowych, jak równieŜ wyboru
odpowiedniego modelu firmy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia
danego projektu. Niewątpliwie w artykule tym nie zostały poruszone
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wszystkie istotne kwestie związane z modelowaniem, tak jak analiza i
optymalizacja procesów. Celem było jedynie sygnalizacja najwaŜniejszych
kwestii oraz przedstawienie praktycznej strony modelowania na przykładzie
procesu rekrutacji pracownika przez firmę doradztwa personalnego.
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Identifying and modeling business processes
In this article the mechanisms of a process approach accompanying
modeling the business approach have been presented. The ideas of a process
approach, optimizations and business approach modeling have been used.
The methodologies of processes identification has been as well presented.
These methods allow the company to organize its business processes and
observe them visually.

Sposoby opisu procesów biznesowych
Arkadiusz Orłowski, Waldemar Karwowski
Katedra Informatyki, SGGW w Warszawie
Streszczenie: Praca jest poświęcona sposobom opisu procesów
biznesowych. W szczególności przedstawiono krótko zagadnienie
procesów biznesowych i ich zarządzanie. Omówiono narzędzia
wykorzystywane do opisu procesów biznesowych, oraz ich
podstawowe cechy i architekturę. Przedstawiono sposoby notacji
graficznej oraz języki dedykowane procesom biznesowym. W pracy
zostały zaprezentowane ponadto uwagi dotyczące języka BPMN i
jego związku z BPEL4WS..
Słowa kluczowe: Workflow, business process, BPM, BPMN.

Wstęp
Procesy biznesowe występują w kaŜdej organizacji, najczęściej
kojarzą się z obiegiem dokumentów czy procesem podejmowania złoŜonych
decyzji. Do wizualizacji i automatyzacji procesów biznesowych stworzono
rozmaite narzędzia. WaŜnym pojęciem jest BPM – zarządzanie procesami
biznesowymi (Business Process Management)

- praktyka poprawiania

wydajności i efektywności procesów poprzez ich automatyzację i
reorganizację (Business Process Reengineering). Istotnym elementem BPM
są systemy Workflow. Jest to termin opisujący jak praca jest definiowana,
porządkowana

i

przydzielana.

Workflow

umoŜliwia

pracownikom

monitorowanie i rekonfigurację przepływów zgodnie z wymaganiami.
Organizacja Workflow Management Coalition zaproponowała definicję
Workflow jako jak najpełniejszą automatyzację procesów biznesowych.
Systemy Workflow powstawały na bazie dwóch róŜnych podejść: procesach
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opartych o ludzi oraz procesach zautomatyzowanych opartych o reguły.
Programy Workflow oparte o ludzi mają wiele wspólnego z systemami do
pracy grupowej, zaś zautomatyzowane programy Workflow mają swoje
źródło w programach do automatyzacji procesów produkcji. Systemy takie
w praktyce wzajemnie się uzupełniają, połączenie obu podejść oznacza
powstanie systemów bardzo elastycznych o moŜliwości działania w
rozmaitych sytuacjach. Obecnie w dobie globalizacji niezwykle waŜne stały
się procesy zachodzące pomiędzy rozmaitymi organizacjami, konieczne jest
umoŜliwienie współpracy systemów Workflow róŜnych organizacji i tu
wiodącą rolę mają systemy BPM.

Narzędzia
Systemy

klasy

BPM

pozwalają

definiować,

zapisywać

i

wykorzystywać reguły biznesowe, są zbiorem metod do zarządzania
informacją, umoŜliwiają dostrajanie i doskonalenie procesów, stwarzają
platformę współpracy pomiędzy pracownikami, pozwalają odciąŜać w pracy
zatrudnionych a obciąŜają komputery. MoŜemy wymienić jeszcze więcej
cech takich systemów. Profesjonalne narzędzia dedykowane BPM powinny
zawierać następujące elementy:
•

Interfejs uŜytkownika, rozumiany jako zintegrowane środowisko
projektowania słuŜące do projektowania procesów, reguł, zdarzeń i
wyjątków.

•

Workflow rozumiany jako infrastruktura do komunikacji, która przesyła
zadania do odbiorców.
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•

Silnik wykonawczy, który pozwala nadzorować stany i zmienne
wszystkich aktywnych procesów.

•

KaŜdy uŜytkownik powinien mieć swój katalog, powinien mieć
przydzieloną rolę i odpowiednie uprawnienia.

•

Narzędzia do monitorowania i raportowania, które umoŜliwiają
śledzenie wykonania procesów i wydajności personelu wykonującego te
procesy.

•

MoŜliwość integracji z innymi systemami, zarówno wewnątrz
organizacji jak i na zewnątrz.
Automatyzacja/Orkiestracja

Biznes

Procesy i zadania
Usługi

Budowa oprogramowania
Wewnętrzna i
zewnętrzna
integracja

Komponenty
oprogramowania

Aplikacje (SAP,
bazy danych,
itd.)

Frameworki (.NET, J2EE, MVC)

Technologie (systemy operacyjne)

Baza technologiczna

Sprzęt
Komunikacja (TCP/IP, SOAP)
Rysunek 1: AOA (źródło Nigel Leeming, Business Process Management)
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Narzędzia do BPM mają często trójwarstwową architekturę
zorientowaną na automatyzację (Automation Oriented Architecture) tak jak
na rysunku 1. KaŜda warstwa tej architektury jest zorientowana na osobną
warstwę biznesową.
Organizacje takie jak Forrester analizują rynek produktów BPM.
Głównymi firmami na rynku BPM są FileNet (w 2006 wchłonięta przez
IBM), Fuego (w 2006 wchłonięta przez BEA), HandySoft, Intalio,
Lombardi Software, Metastorm, Pegasystems, Savvion, Staffware (w 2006
wchłonięty przez TIBCO) oraz Ultimus.

Rysunek 2: Kwadrat magiczny dostawców BPM wg Gartnera.
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Obecnie duŜą rolę odgrywa takŜe IBM Web Sphere BPM Suite. Jak moŜna
wywnioskować z przytoczonych danych jest to dynamicznie rozwijający się
rynek na którym swoje miejsce chcą znaleźć wszystkie duŜe firmy. Firma
Microsoft równieŜ ma narzędzie BizTalk Server Orchestration Designer for
Business Analysts. Ponadto projektowanie Workflows jest moŜliwe z
Microsoft Share Point Servera 2007 wykorzystując Windows Workflow
Foundations.

Notacja graficzna i języki do opisu procesów
Procesy biznesowe mogą być opisywane przy pomocy notacji
graficznej. Przykładem takiej notacji mogą być schematy blokowe
wykorzystywane do opisu algorytmów. Inną powszechnie znaną notacją są
diagramy czynności UML.

Rysunek 3: ekran Aris EasyDesign (źródło dokumentacja Aris)
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Zasadniczo wszystkie wymienione aplikacje mają rozwinięty
interfejs do projektowania graficznego, jednakŜe rozmaite produkty
wykorzystują swoją własną notację. Przykładowo przedstawiony na rysunku
3 system Aris EasyDesign uŜywa znaczących ikon i intuicyjnej notacji (
obecnie Aris ściśle wspólpracuje z firmą Ultimus), zaś Web Sphere BPM
Suite wykorzystuje bardziej sformalizowaną notację (rysunek 4).

Rysunek 4: Diagram z IBM Web Sphere BPM Suite (źródło dokumentacja IBM)

Przykładami notacji graficznych są: UML EDOC Business Processes,
IDEF, Activity-Decision Flow (ADF) Diagram, RosettaNet, LOVeM, oraz
Event-Process Chains (EPCs). Notacje graficzne wygodne w projektowaniu,
symulacji czy monitorowaniu procesów trudno wykorzystać do procesów
wykonywalnych dlatego kaŜde narzędzie BPM ma własny język opisu.
Język taki moŜe być po prostu językiem programowania uzupełnionym o
odpowiednie instrukcje. JednakŜe w celu pokonania ograniczeń i
umoŜliwienia współpracy pomiędzy narzędziami, powstały języki oparte na

93
XML. Do dziś Ŝaden z nich nie stał się powszechnie przyjętym standardem.
Warto wymienić te standardy:
BPEL4WS

(Business Process Execution Language for Web

Services) jest językiem opartym na XML słuŜącym do definiowania
złoŜonej usługi sieciowej składającej się z innych usług sieciowych. Powstał
na bazie wymienionych poniŜej WSFL oraz XLANG. UmoŜliwia łączenie
procesów, orkiestrację i implementacje workflow. Jest najpowaŜniejszym
kandydatem do stania się powszechnie uŜywanym standardem i został
dokładnie opisany w pracy [1]. Wymieniony WSFL (Web Services Flow
Language) powstał w firmie IBM, jest kompatybilny z SOAP, UDDI, oraz
WSDL. Z kolei XLANG to produkt Microsoftu powstał jako język
modelowania procesów biznesowych dla serwera BizTalk, który jest
komponentem platformy .NET umoŜliwiającym integrację systemów
przedsiębiorstw.
Workflow Management Coalition zdefiniowała Wf-XML and
Workflow Reference Model. Wf-XML to bazujący na XML sposób
kodowania umoŜliwiający współpracę procesów.

Natomiast Workflow

Reference Model jest opisem architektury systemu workflow. Wf-XML
powstał niezaleŜnie od SOAP oraz WSDL i nie ma odniesień do nich.
BPSS (Business Process Specification Schema) będący częścią
ebXML standaryzowany przez OASIS. Definiuje konwersację workflow
oraz orkiestrację w ebXML, który z kolei definiuje wiele protokołów i
warstw dla funkcjonowania e-biznesu. Jest ukierunkowany na e-biznes i
został dokładnie opisany w pracy [2].
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Kolejno trzeba wymienić WSCI (Web Services Choreography
Interface) został opracowany przez konsorcjum Sun/BEA/Intalio/SAP, jest
językiem

opisu

interfejsu,

który

opisuje

przepływ

komunikatów

wymienianych przez współpracujące usługi sieciowe. Następnie WSCL
(Web Services Conversation Language) przygotowany przez HewlettPackard i przedstawiony W3C do standaryzacji, pozwala definiować
abstrakcyjne interfejsy usług sieciowych, wymianę dokumentów XML oraz
sekwencję takich dokumentów. W sieci RosettaNet wykorzystywany jest
PIPs (Partner Interface Process), definiuje on procesy biznesowe pomiędzy
partnerami handlowymi przez specializowane dialogi pomiędzy systemami.
Wiele PIPs zostało zdefiniowanych dla róŜnych scenariuszy.

Notacja BPMN
Organizacja Business Process Management Initiative (BPMI),
będąca obecnie częścią grupy OMG (Object Management Group) rozwinęła
standard BPMN (Business Process Modeling Notation). Głównym celem
tego standardu jest dostarczenie czytelnej, zrozumiałej graficznej notacji
przeznaczonej dla uŜytkowników biznesowych, poczynając od analityków
tworzących wstępne wersje procesów po programistów odpowiedzialnych
za implementację technologii do wykonywania procesów biznesowych.
Jednocześnie ma być on zrozumiały równieŜ przez zarządzających
biznesem, osób kontrolujących i innych nie zaawansowanych w technologii
IT. BPMN pozwala na automatyczne tłumaczenie postaci graficznej do
kodu języka BPEL4WS. Ideą BPMN jest stworzenie standardu łączącego
graficzny

sposób

projektowania

procesu

z

językiem

BPEL4WS

pozwalającym implementować procesy wykonywalne. Jest to więc krok ku
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standaryzacji notacji graficznej i jednocześnie zapewnienie zgodności z
językiem zarządzania procesami. Notacja BPMN duŜo czerpie z notacji
UML i ze względu na zakres tej pracy nie będziemy jej szczegółowo
omawiać. Procesy biznesowe podzielone są na procesy prywatne
(wewnętrzne) czyli takie które są wewnętrzne w danej organizacji. Dla
takich procesów pojedynczy proces moŜe być mapowany na jeden lub kilka
dokumentów BPEL4WS. Drugim typem procesu jest proces abstrakcyjny,
czyli proces prywatny w którym zachodzi interakcja z innym procesem lub
uczestnikiem. Taki proces moŜe być mapowany na pojedynczy proces
abstrakcyjny BPEL4WS. Wreszcie trzeci typ procesu to procesy współpracy
(globalne). Proces taki dotyczy współpracy pomiędzy dwoma lub więcej
jednostkami biznesowymi, interakcje są zdefiniowane przez sekwencje
komunikatów.

Rysunek 5: Opis pętli w BPMN (źródło dokumentacja BPMN)
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Rysunek 5 pokazuje przykładową pętlę w notacji BPMN, której odpowiada
poniŜszy kod w BPEL4WS:
<!-- The Process data is defined first-->
<variable name="[activity.Name]_loopCounter" messageType="loopCounterMessage" />
<!-- The contents of the process prior to the looping activity are here-->
<sequence>
<assign name="[activity.Name]_initialize_loopCounter">
<copy>
<from expression="0"/>
<to variable="[activity.Name]_loopCounter" part="loopCounter" />
</copy>
</assign>
<!-- If the TestTime is set to After, the mappings of the original activity
are placed here, as well as within the while.-->
<while condition="[loopCondition]">
<sequence>
<!--The mappings of the original activity are placed here.-->
<assign name="[activity.Name]_increment_counter">
<copy>
<from expression="bpws:getVariableData([activity.Name]_loopCounter,loopCount)+1"/>
<to variable="[activity.Name]_loopCounter" part="loopCounter" />
</copy>
</assign>
</sequence>
</while>
</sequence>
<!-- The contents of the process after the looping activity are here-->

Warto tutaj dodać, Ŝe procesy współpracy mogą być mapowane na inne
języki zarządzania procesami takie jak: ebXML BPSS czy RosettaNet.

Podsumowanie
Sposoby opisu procesów biznesowych są zróŜnicowane. Mogą to
być zwykłe opisy słowne, mogą być notacje graficzne czy wreszcie
dedykowane języki oparte na przykład na XML. Jak dotychczas nie
opracowano jednolitej notacji graficznej a takŜe jednolitego standardu
języka opisu procesów. Powstanie BPMN jest waŜnym krokiem w kierunku
standaryzacji sposobów notacji graficznej, co więcej BPMN jednocześnie
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promuje standard BPEL4WS tworząc razem duet zapewniający podstawy
współpracy pomiędzy róŜnymi narzędziami i systemami. Przykładowo
wymieniony wcześniej Intalio korzysta juŜ zarówno z BPMN jak i
BPEL4WS i wydaje się, Ŝe ten kierunek będzie dla producentów narzędzi
BPM wiodący
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Business processes description methods
Abstract: The paper is devoted to the methods for describing business
processes. In particular the idea of business process and process
management were presented. Software tools for design and execution
of business processes together with their architecture were discussed.
Graphic notations and languages for business processes were presentd.
The paper also presents remarks about the BPMN notation and its
connections with BPEL4WS.
Keywords: Workfow, business process, BPM, BPMN.

System Napis.pl
Paweł Sulkowski, Marian Rusek1, Waldemar Karwowski1
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Katedra Informatyki, SGGW w Warszawie

Streszczenie: Praca prezentuje system Napis.pl słuŜący do publikacji
informacji przez i dla studentów na portalu akademickim. W
szczególności przedstawiono proces powstawania systemu oraz
omówiono załoŜenia sformułowane u jego podstaw. W pracy zostały
zaprezentowane ponadto uwagi dotyczące architektury systemu i
projektu bazy danych oraz wnioski jakie pojawiły się podczas jego
realizacji.
Słowa kluczowe: CMS, portal internetowy, strony WWW, PHP, programowanie,
bazy danych, mySQL.

Wstęp
Internetowy system zarządzania treścią portalu informacyjnego
Napis.pl,

to

serwis

umoŜliwiający

zarządzanie

stroną

portalu

akademickiego. Pomysł stworzenia akademickiego portalu informacyjnego
powstał w końcu roku 2003 w środowisku studentów Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podstawowym celem było
zamieszczanie informacji o wydarzeniach kulturalnych, artykułów na
wybrane tematy oraz umoŜliwienie uŜytkownikom wymianę uwag na forach
dyskusyjnych. Do realizacji pomysłu konieczne stało się przygotowanie
niezawodnego i funkcjonalnego systemu dla redaktorów portalu, który
wspomógłby ich w codziennej pracy – swoisty system zarządzania treścią.
W efekcie powstała aplikacja dostarczająca uŜytkownikom zestaw narzędzi,
za pomocą których osoby nie mające doświadczenia z projektowaniem stron
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WWW, mogą w łatwy i szybki sposób publikować oraz modyfikować treści
poszczególnych stron portalu.

Napis.pl a systemy CMS
Kilka lat temu praktycznie kaŜda strona internetowa była pisana od
podstaw, bardzo często w zwykłym edytorze tekstu albo specjalizowanym
edytorze HTML, obecnie coraz więcej stron powstaje w oparciu o istniejące
systemy zarządzania treścią. System zarządzania treścią - CMS (ang.
Content Management System) to narzędzie ułatwiające zarządzanie stroną
internetową, jej rozbudowę i aktualizację. Obecnie systemy takie są na tyle
rozbudowane,

Ŝe

wielu

przypadkach

wystarczają

do

stworzenia

rozbudowanego portalu. Dzięki temu projektant strony korzysta z gotowych
komponentów i nie musi martwić się techniczną stroną systemu, swoją
uwagę koncentruje na treściach merytorycznych witryny. Zarządzanie
treścią strony odbywa się przewaŜnie za pomocą formularzy dostępnych z
poziomu strony WWW.
Obecnie na rynku jest dostępna duŜa liczba systemów CMS
napisanych w róŜnych językach programowania, są to systemy zarówno
komercyjne jak i typu Open Source. Do najbardziej popularnych zaliczyć
moŜna: Joomla!, Mambo, Typo3, PHP-Nuke, ezPublish. Rolę systemów
CMS mogą spełniać takŜe systemy dedykowane do innych celów np. do
zdalnego nauczania, takie jak system Moodle zawierający w sobie
funkcjonalność do publikowania treści. Najbardziej rozbudowanym
systemem CMS jest z pewnością Typo3. Wśród jego najciekawszych
funkcji z pewnością moŜna wymienić:
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•

edycję tekstu w edytorze wyglądającym jak Microsoft Word w
trybie WYSIWYG;

•

wbudowany mechanizm sprawdzania pisowni edytowanej treści;

•

historię wykonywanych zmian; Typo3 ma historię ograniczoną
zasadniczo tylko przez zasoby komputera i w dowolnym momencie
moŜemy wycofać się z wprowadzonych zmian;

•

własny język skryptowy TypoScript, który moŜna wykorzystywać w
mechanizmie szablonów;

•

bardzo rozbudowane mechanizmy edycji wyglądu strony;

•

dobrze udokumentowane API.
PoniewaŜ istniejące systemy CMS wymagałyby zbyt duŜego

dostosowania do wymagań redaktorów serwisu akademickiego, dlatego
podjęto wysiłek zbudowania własnego narzędzia. Napis.pl w porównaniu z
systemem Typo3 na pewno ma znacznie mniej funkcji i opcji
konfiguracyjnych, z drugiej jednak strony został zaprojektowany zgodnie z
Ŝyczeniami uŜytkowników, oferuje im dokładnie to czego oczekują. Brak w
systemie funkcji, które nie są wykorzystywane, a praca z systemem jest na
pewno łatwiejsza niŜ w przypadku rozbudowanego systemu Typo3. Ponadto
niewątpliwą wadą wielu systemów dostępnych na rynku, jest to, Ŝe
wykrywane w nich błędy są często publikowane na stronach internetowych
SecurityFocus. Administrator takiego systemu musi pilnie śledzić, czy w
zainstalowanym na jego serwerze systemie CMS nie zostały wykryte błędy,
które moŜna wykorzystać do włamania się do serwisu. PoniewaŜ Napis.pl
jest zamkniętym, oddzielnym systemem duŜo trudniej jest znaleźć luki w
jego zabezpieczeniach.
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Architektura systemu Napis.pl
System Napis.pl jest zaawansowaną stroną internetową, która do
prezentacji informacji wykorzystuje język opisu strony HTML wraz z
technologią styli kaskadowych CSS oraz językiem skryptowym Java Script.
Strony HTML generowane są przez skrypty napisane w języku skryptowym
PHP. Wszelkie informacje mogą być przechowywane w dowolnej bazie
danych do której istnieje interfejs PHP – obecnie system obsługuje bazy
MySQL

oraz

PostgreSQL.

Całość

kodu

źródłowego

warstwy

administracyjnej liczy ponad 10 tys. linii kodu PHP, nie licząc skryptów
pomocniczych napisanych w języku Perl.
PoniewaŜ system był pisany pod klucz i z załoŜenia nie miał być
uniwersalnym CMS-em, dającym się zastosować do kaŜdej witryny, starano
się aby kaŜda funkcja w systemie była maksymalnie dostosowana do
wymagań redaktorów i administratorów systemu. To właśnie dlatego
uŜytkownikom udostępniono moŜliwość modyfikacji tylko wybranych
części serwisu i to według ściśle określonych zasad. Usystematyzowany
sposób zarządzania informacją oraz jednolity interfejs były jednymi z
podstawowych celów do osiągnięcia. UŜytkownicy logują się do systemu
przy uŜyciu przypisanej im nazwy uŜytkownika i hasła, a następnie
aktualizują stronę zgodnie z przypisanymi im uprawnieniami. DuŜą wagę
przywiązano do tego aby:
•

wybrani uŜytkownicy mieli dostęp tylko do określonych funkcji
systemu;

•

informacje o wykonywanych operacjach były zapisywane w
dzienniku systemowym;
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•

kaŜda informacja w systemie miała łatwo identyfikowalne źródło
pochodzenia.
System posiada modularną budowę i składa się z kilkunastu

modułów. Istnieją oddzielne moduły do obsługi artykułów, bannerów, zdjęć
itd. Projekt systemu zakładał jak najmniejsze powiązanie między modułami,
tak,

aby

moŜliwe

było

uruchomienie

systemu

z

ograniczoną

funkcjonalnością, a w razie potrzeby dodanie do niego kolejnych modułów
funkcyjnych. Ogólna architektura systemu została przedstawiona na
rysunku 1.

Rysunek 1. Architektura systemu (Źródło: opracowanie własne)

Podstawowa

funkcjonalność

serwisu

zawarta

w

panelu

administracyjnym została zaimplementowana w kilkunastu tematycznie
pogrupowanych modułach: zarządzanie wiadomościami (news), zarządzanie
artykułami,

zarządzanie

uŜytkownikami

portalu,

zarządzanie

uŜytkownikami panelu, zarządzanie sondami (ankietami), zarządzanie
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„public opinion”, zarządzanie zdjęciami i galeriami, obsługa newslettera,
obsługa wydarzeń i kalendarium, menadŜer bannerów, odczytywanie i
odpowiadanie na wiadomości uŜytkowników, zarządzanie odnośnikami,
zarządzanie bazą interesujących dla studenta miejsc, przeglądanie logów
systemowych, przeglądanie komentarzy uŜytkowników.
Dzięki elastycznemu mechanizmowi przydzielania uprawnień moŜna
tak zdefiniować grupy uŜytkowników, aby mogli oni wykonywać operacje
zgodnie ze swoim
przykładowe

grupy

zakresem

obowiązków.

uŜytkowników

PoniŜej

zarządzających

przedstawiono
działem

z

wiadomościami:
•

redaktor wprowadzający wiadomości (newsy) – uŜytkownicy tej grupy
mogą dodawać wiadomości, ale nie mogą ich kasować ani aktywować,
wiadomości po wprowadzeniu nie są widoczne w portalu głównym.
Czekają na zatwierdzenie przez redaktora głównego;

•

redaktor główny – decydujący, które wiadomości mogą ukazać się na
głównej stronie portalu;

•

administrator systemu – jedyny uŜytkownik, który moŜe usuwać rekordy
z bazy danych. Pozostali uŜytkownicy mogą jedynie dezaktywować
wiadomości.
Podobna sytuacja zachodzi w przypadku zarządzania bannerami.

Określone osoby mogą dodać banner, ale o tym czy banner będzie
wyświetlany decydują redaktorzy ze specjalnymi uprawnieniami.
Projektując interfejs starano się maksymalnie go uprościć oraz
ujednolicić

wygląd

interfejsów

poszczególnych

modułów.

Dzięki

ustandaryzowanemu wyglądowi poszczególnych podstron uŜytkownik juŜ
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po chwili nabywa pewności w pracy z systemem. Dodatkowym ułatwieniem
dla uŜytkownika jest prosty i kontekstowy system zgłaszania błędów, który
ułatwia redaktorom komunikację z administratorem systemu.

Struktura bazy danych systemu Napis.pl
Istotną częścią serwisu jest baza danych. Na rysunku 2.
przedstawiono diagram ERD (ang. Entity Relationship Diagram) obrazujący
fragment zaimplementowanej w systemie bazy danych (z powodu duŜej
ilości tabel struktura została przedstawiona tylko we fragmencie).

Rysunek 2. Powiązania najwaŜniejszych tabel systemu (Źródło: opracowanie własne)
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Pomiędzy tabelami article, news a obj2cat została przedstawiona relacja
(strzałka narysowana przerysowaną linią), która powinna być obsługiwana
przez wyzwalacz istniejący na poziomie encji obj2cat. W systemie Napis.pl
utworzono ogółem 30 tabel, których krótki opis przedstawiono poniŜej:
Nazwa tabeli

Przeznaczenie

Article

Informacje o artykułach

Banner

Zdefiniowane w systemie bannery

Banner2area2subpage

Cms_user

Definicja sposobu wyświetlania bannerów – ich
połoŜenia oraz częstotliwości wyświetlania
Obszary strony (np. górna belka), na których
wyświetlane są bannery
Podstrony (tj. działy np kultura), na których
wyświetlane są bannery.
Informacje o zgłoszonych przez uŜytkownika
błędach w panelu administracyjnym
Lista uŜytkowników systemu

Cms_user_role

Definicje ról i uprawnień uŜytkowników

Comment
Event

Komentarze uŜytkowników portalu dotyczące zdjęć,
artykułów, wiadomości itd.
Lista wydarzeń pokazywanych w kalendarium

Information_source

Źródła informacji, wiadomości i artykułów

Link

Lista odnośników

Link_type

Typy odnośników

Log

Logi systemowe.

Message

Wiadomości przesłane od uŜytkowników portalu

Message_folder
Message_type

Definicje folderów na wiadomości od uŜytkowników
portalu
Typy wiadomości uŜytkowników portalu

News

Lista wiadomości (newsów)

Banner_area
Banner_subpage
Bug
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Newsletter

Newslettery wysyłane do uŜytkownika

Newsletter_user

UŜytkownicy, którzy wyrazili chęć otrzymywania
newslettera
PrzynaleŜności obiektów do kategorii (np. artykułów
do typów artykułów). Tabela realizująca relację wiele
do wielu między obiektem, a typem obiektu
Typy/kategorie obiektów

Obj2cat

Objcat
Photo
Photo_type

Lista zdjęć wykorzystywanych w artykułach oraz
przesłanych od uŜytkowników
Rodzaje zdjęć

Place

Bazą miejsc

Portal_user
Public_opinion

Zarejestrowani uŜytkownicy portalu głównego
Napis.pl
Lista sondaŜy

Public_opinion_answer

Odpowiedzi respondentów sondaŜy

Survey

Lista ankiet

Survey_answer

Odpowiedzi do ankiet oraz wyniki głosowań

Podsumowanie
Napis.pl system stanowi niezbędne narzędzie pracy dla redaktorów
portalu studenckiego. W systemie zostało zarejestrowanych 22 redaktorów,
którzy praktycznie codziennie od kilku lat wykorzystują system do
codziennej

pracy.

Według

stanu

na

lipiec

2006

baza

systemu

przechowywała 3000 wiadomości (newsów), 1000 artykułów, 2000 zdjęć
oraz 15 000 komentarzy.

System powstał w oparciu o bezpłatne

rozwiązania, rozwijane na zasadach Open Source, co jest dowodem na to, Ŝe
przy małym nakładzie finansowym moŜna realizować powaŜne projekty
informatyczne.
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Zbudowano system nie korzystając z zewnętrznych modułów i
rozwiązań,

samodzielnie

zaimplementowano

potrzebne

mechanizmy

szablonów oraz warstwy pośredniej dostępu do bazy. Rozwijając system
starano się na bieŜąco dostosowywać go do uwag uŜytkowników.
Projektując system duŜą uwagę zwrócono na bezpieczeństwo. Dlatego
starano się zabezpieczyć system przed atakami hakerów oraz stworzono
mechanizm praw dostępu, który pozwala przydzielać uprawnienia do
poszczególnych funkcji określonym uŜytkownikom. Dzięki modularności
aplikacji bardzo łatwo ją rozwijać o nowe funkcje oraz

konserwować

poszczególne moduły.
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Napis.pl System
Abstract: The paper is devoted to the system Napis.pl for publishing
information on academic portal. In particular the process of creation
system and basic assumptions were presented. The paper also presents
remarks about the system architecture data base design with
conclusions appeared during implementation.
Key words: CMS, web portal, web page, PHP, programming, data bases, mySQL

WdroŜenia systemów wspomagających zarządzanie
a wyniki banków
Wiesław Szczesny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Maria Szczesna
MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.
Streszczenie: W pracy zostały omówione stosowane w sektorze
bankowym obszary (moduły) tematyczne szeroko rozumianego
systemu MIS, ich zadania, wykorzystywane technologie oraz hipotezy
co do wpływu ich wdroŜenia na wynik finansowy. Następnie została
przedstawiona analiza wyników dla polskich banków giełdowych
obejmująca okres ostatnich 5-ciu lat. Wyniki tej analizy pomagają
odpowiedzieć na pytanie, które banki odniosły największe korzyści z
rozbudowy swoich MIS i czy warto inwestować w tego typu
narzędzia.
Słowa kluczowe: Systemy Informacji Zarządczej (ang. MIS), gradacyjna analiza danych

Wstęp
Banki na całym świecie walczą od lat z zaostrzającą się
międzynarodową konkurencją, spadającymi zyskami i zmieniającymi się
przepisami. Z uwagi na cel obniŜenia kosztów i zwiększenia zysków były
zmuszone do przemyślenia swoich strategii i rozwoju nowych rozwiązań
zapewniających ich konkurencyjność na rynku. Jak pokazują doświadczenia
banków zachodnich sukces w duŜej mierze zaleŜy od podejmowania decyzji
bez zbędnych opóźnień na podstawie moŜliwie najbardziej aktualnych
danych. Wielo-oddziałowość i złoŜoność systemów bankowych wymaga
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właściwej segregacji i przefiltrowania danych, co są w stanie zapewnić
jedynie zintegrowane informatyczne systemy wspomagające zarządzanie.
Polska bankowość skorzystała z doświadczeń zachodnich.
W okresie 1990-1999 w sektorze bankowym w Polsce nastąpił
szybki rozwój zarówno usług bankowych jak i budowa narzędzi
informatycznych wspomagających zarządzanie. W tym okresie głównym
źródłem

informacji

były

dane

finansowo-księgowe,

a

systemy

wspomagające operacje z klientami były rozproszone i w kaŜdym oddziale
miały na ogół inną parametryzację (wielokrotnie takŜe róŜne plany kont).
Informacje pomiędzy centralą a oddziałami były przesyłane przy uŜyciu
róŜnych nośników i formatów.
Od 1992 roku pojawiły się w sposób przystępny w Polsce narzędzia
firmy SAS Institute (SAS Institute Sp. z o.o.). SAS jako lider na świecie na
rynku oprogramowania nowej generacji (Business-Intelligence-Software) i
usług informatycznych oferuje „szyte na miarę” zintegrowane systemy
informatyczne, zawierające rozwiązania specjalnie dla banków.
ChociaŜ obecnie SAS Institute Sp. z o.o. i jej partnerzy nie są jedyną
alternatywą przy budowie procesów wspomagających zarządzanie w
sektorze

bankowym,

to

uwzględniając

historyczne

uwarunkowania

klientami SAS Institute Sp. z o.o. z tego sektora są: Bank BPH, Bank
Millennium, Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Współpracy
Europejskiej, Bank Zachodni WBK, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, BRE
Bank, Citibank Handlowy, Dominet Bank, Fortis Bank Polska, GE Money
Bank, Gospodarczy Bank Wielkopolski, ING Bank Śląski, Kredyt Bank,
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Mazowiecki Bank Regionalny, Narodowy Bank Polski, PKO Bank Polski,
Polbank EFG1.
Dwa z wyŜej wymienionych banków dały rekomendację dla firmy SAS
Institute Sp. z o.o. Są to BPH oraz INGBSK2.
Wczesne wprowadzenie zintegrowanych

systemów wspomagających

zarządzanie zadecydowało o osiągnięciu przewagi konkurencyjnej przez
banki korzystające od lat z rozwiązań SAS.

Obszary przedsiębiorstwa wspomagane przez Systemy
Informacji Zarządczej
SAS posiada bogatą ofertę rozwiązań i technologii, które powstały
na podstawie ponad trzydziestoletniego doświadczenia z klientami sektora
bankowego.

Systemy

Informacji

Zarządczej

(SIZ)

wspierają

przedsiębiorstwo w obszarach takich jak:
•

strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem,

•

kompleksowe zarządzanie finansami,

•

zarządzanie ryzykiem,

•

zarządzanie relacjami z klientem,

•

zarządzanie relacjami z dostawcą,

•

zarządzanie zasobami informatycznymi.

Rozwiązania SIZ budowane są przez SAS Institute w oparciu o
optymalizowaną pod kątem wydajnego dostarczania informacji architekturę
korporacyjnej hurtowni danych i tematyczne magazyny danych przy
1

por. www.sas.com/offices/europe/poland//sas/index.html

2

por. www.sas.com/offices/europe/poland/success/index.html
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wykorzystaniu najnowszych idei oraz w ścisłej współpracy z przyszłymi
uŜytkownikami. Ponadto dostarczane przez tego dostawcę rozwiązania
bardzo dobrze wkomponowują się w juŜ wdroŜone moduły innych
dostawców.
Banki niechętnie informują o wdroŜeniach z zakresu SIZ, traktując
je jako przewagę konkurencyjną. JednakŜe śledząc uwaŜnie konferencje
SAS Forum (konferencje uŜytkowników SAS organizowane przez SAS
Institute w Polsce) oraz konferencje dotyczące „Zastosowania rozwiązań
informatycznych w bankowości” organizowane przez AE we Wrocławiu
moŜna zaryzykować tezę:
Tylko nieliczne banki komercyjne działające w Polsce posiadają SIZ
pozwalające na efektywne i kompleksowe zarządzanie przy wykorzystaniu
wyodrębnionej struktury Centrów Zysku.
Zarządzanie bankiem poprzez wyodrębnioną strukturę Centrów
Zysku wymaga wiarygodnej i łatwodostępnej informacji w kaŜdym
obszarze

tematycznym

działalności

danego

centrum,

precyzyjnego

określenia wyniku ekonomicznego (finansowego) danego centrum w pełni
uwzględniającego efektywność jego działalności i odpowiedzialności za
ryzyko tylko w ramach jego kompetencji oraz transparentnego systemu
rozliczeń pomiędzy centrami zarówno w zakresie dochodów z działalności
jak i kosztów działania.
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Informacje dotyczące wybranych wdroŜeń
Materiały konferencyjne SAS Forum pokazują, które banki
najwcześniej zainteresowały się wprowadzeniem Systemów Informacji
Zarządczej. JuŜ w roku 1995 referaty dotyczące wykorzystania narzędzi
SAS zaprezentowali przedstawiciele Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Banku
Polska Kasa Opieki S.A. a uczestnikami konferencji byli: Bank Handlowy
S.A.,

Bank

Gospodarki

śywnościowej

S.A.,

AmerBank,

Bank

Przemysłowo-Handlowy S.A., Bank Śląski S.A. w Katowicach, PKO bp,
Powszechny Bank Gospodarczy S.A., Bank Unii Gospodarczej S.A.
W SAS Forum’96 i 97 udział wzięli pracownicy większości liczących się
banków w Polsce. W roku 1997 Bank Handlowy S.A. w Warszawie
wystąpił z referatem na temat „systemu SAS w środowisku IBM AS/400”.
Śledząc materiały z SAS Forum’98 moŜna zaobserwować sygnały o
pierwszych korzyściach jakie uzyskały banki po wprowadzeniu SIZ. Bank
Handlowy w Warszawie S.A. zaprezentował na konferencji „Raport z
realizacji Systemu Informacji Zarządczej - pierwsze sukcesy”. Swoje
pozytywne doświadczenia przy wdraŜaniu

MIS

przedstawił

takŜe

Powszechny Bank Gospodarczy S.A. z Łodzi (Grupa Pekao S.A.).
Pozytywnie o pracy z systemem SAS wyraził się na SAS Forum’99 Bank
Śląski w Katowicach S.A. Natomiast BRE Bank S.A. pochwalił się
posiadaniem automatycznie zasilanej hurtowni danych. Aktualnie wiadomo,
Ŝe wdroŜenia SIZ posiadają Bank BPH S.A. oraz ING BANK Śląski S.A.,
które zostały zaprezentowane w formie rekomendacji na stronie
www.sas.com/offices/europe/poland/success/index.html (por.Rys.1).
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Dodatkowo na podstawie dostępnej literatury, moŜna spodziewać się dość
zaawansowanych wdroŜeń w obszarze SIZ w Banku Zachodnim WBK S.A.
Zatem moŜna przypuszczać, Ŝe najbardziej zaawansowane narzędzia z
obszaru SIZ mają cztery banki: BPH, INGBSK, BZWBK i Handlowy.

Rysunek 1. Fragmenty strony internetowej firmy SAS Institute Sp z.o.o ((a)
dotyczy Banku BPH SA, (b) ING Banku Śląskiego S.A.).
Bank BPH SA współpracuje z SAS Institute od 1999 roku do chwili obecnej. W
ramach współpracy w oparciu o oprogramowanie SAS został zrealizowany projekt
budowy hurtowni danych integrującej dane z kilku systemów transakcyjnych
funkcjonujących w ramach grupy Banku. Hurtownia ta została oparta o model
danych, wypracowany wspólnie prz ez pracowników banku i konsultantów SAS.
Jest to model wielowymiarowy pozwalający na analizę danych w perspektywie
czasowej.
W oparciu o hurtownię danych wykonywanych jest ponad 100 raportów cyklicznych
i baz danych do dalszych analiz (Data Martów). Do obszarów tematycznych
obsługiwanych w oparciu o hurt ownie naleŜą w szczególności:

(a)

•

Rent owność produktów i klientów

•

Ryzyko rynkowe i kredytowe

•

Cont rolling

•

Marketing.

ING Bank Śląski S.A. jest klientem SAS Polska od 1996 r. Efektem współpracy są
zrealizowane w oparciu o oprogramowanie SAS następujące projekty:
•

(b)

Projekt Hurtowni Danych w środowisku mainframe

•

System raportowania na pot rzeby informacji zarządczej

•

System Zarządzania Wymogami Kapit ałowymi SAS/CAD

•

System wykorzystywany w obszarze marketingu bezpoś redniego

•

System Sprawoz dawczości Obowiązkowej

•

System Cen Transferowych

•

System ALM (Assets Liability Management System)

•

System PPC - rentowności.

Z wyŜej wymienionych systemów korzysta w Banku 80 uŜytkowników.

Źródło: www.sas.com/offices/europe/poland/success/index.html

Porównanie wyników wybranych banków w latach 2001-2006
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Z uwagi na intensywną wymianę systemów wspomagających
operacje z klientami i rozbudowę SIZ w bankach o nowe obszary do
porównań wybrano wyniki po roku 2001. Wyniki Banków giełdowych
moŜna znaleźć m.in. na portalu: gielda.onet.pl/a,p,notowania.html.
Zagadnienie porównania osiąganych wyników przez poszczególne
banki jest dość skomplikowane ze względu na fakt, Ŝe mimo standardowej
formy raportowania istnieją pewne moŜliwości przesuwania w raportach
zarówno dochodów jak i kosztów pomiędzy poszczególnymi kategoriami
rachunku wyników tak, aby wskaźniki oglądane przez inwestorów
wyglądały jak najlepiej. Dlatego do celów tej analizy wybraliśmy
następujące cztery wielkości: przychód z odsetek, przychód z prowizji, zysk
netto i wartość aktywów. Aby nie rozwaŜać duŜej liczby czynników
wpływających na kształtowanie się wyników poszczególnych jednostek z
sektora bankowego wybrano w celu syntezy informacji metodę gradacyjnej
analizy danych, która opiera się m.in. na intuicyjnej wizualizacji wyników
wybranych banków na tle ich konkurentów i reszty sektora bankowego.
Szczegółowy opis metod gradacyjnej analizy danych moŜna znaleźć w
ksiąŜce T. Kowalczyk, E. Pleszczyńskiej i F. Rulanda (2004). Taką analizę
wspomaga opracowany w Instytucie Podstaw Informatyki PAN system
GradeStat (http://gradestat.ipipan.waw.pl/), przy pomocy którego moŜna
dokonać szybkiej syntezy informacji. Dane dotyczące wyników czterech
wybranych banków w okresie 2001-2006 zostały zilustrowane graficznie na
tle pozostałych banków giełdowych i pozostałej części banków nie
korzystających z finansowania na GPW pod nazwą sektor na Rys. 2. Z Rys.
2 wynika, Ŝe wymienione banki w tym okresie utrzymywały tempo wzrostu
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swoich aktywów i przychodów odsetkowych zgodnie ze wzrostem sektora
bankowego (idealna reprezentacja), natomiast ich przychody z tytułu
prowizji rosną znacznie szybciej (za wyjątkiem Banku Handlowego).
Zjawisko to jest widoczne jeszcze bardziej na zysku netto, a mianowicie w
latach 2001-2003 dość duŜo banków, w tym niektóre giełdowe, zanotowało
stratę, natomiast cztery banki posiadające dobre SIZ charakteryzują się
tendencją wzrostową.

Rysunek 2. Mapy nadreprezentacji dla przychodów z odsetek (O) i prowizji
(P), zysku netto (Z) oraz aktywów (A) w okresie 2001-2006 dla

A2001

A2002

A2003

A2004

A2005

A2006

O2001

O2002

O2003

O2004

O2005

O2006

banków giełdowych i pozostałej części sektora bankowego.

BOS

Sektor

silna nadreprezentacja

Sektor

1.25
BRE
INGBSK

BRE
INGBSK

BPH

słaba nadreprezentacja
1.11

BPH

Handlowy
WBKBZ

idealna reprezentacja

WBKBZ
Handlowy
Millennium

PKOBP

0.9
słaba niedoreprezentacja

PKOBP

0.75

Pekao
Pekao

KREDYT B
Millennium

silna niedoreprezentacja

Z2001-3

Z2004

Z2005

Z2006

P2001

P2002

P2003

P2004

P2005

P2006

KREDYT B

BRE
BPH

Sektor

INGBSK

PKOBP
INGBSK

BPH
WBKBZ
Handlowy

słaba nadreprezentacja
1.11
idealna reprezentacja
0.9

Pekao
PKOBP

Handlowy
Millennium
Sektor

silna nadreprezentacja
1.25

WBKBZ

słaba niedoreprezentacja
0.75

Pekao

KREDYT B

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GradeStat
(http://gradestat.ipipan.waw.pl/)

silna niedoreprezentacja
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Podsumowanie
Nawet

uproszczona obserwacja

(por. Rys. 2) dotycząca

kształtowania się wartości wybranych parametrów pozwala stwierdzić, Ŝe
banki, które zainwestowały dość wcześnie w SIZ charakteryzują się większą
stabilnością badanych parametrów i parametry te zmieniają się zgodnie z
tendencjami panującymi na rynkach bardziej rozwiniętych tzn. coraz
większą rolę w zysku netto zaczynają odgrywać przychody z prowizji, a
coraz mniejszą przychody odsetkowe. Ponadto banki te niezaleŜnie od
koniunktury potrafią utrzymywać udział w rynku sukcesywnie zwiększając
zysk netto.
Mimo, Ŝe instytucje finansowe niechętnie informują o wdroŜeniach z
obszaru SIZ traktując je jako przewagę konkurencyjną, to obserwując
parametry

finansowe

przy

wykorzystaniu

najnowszych

narzędzi

wspomagających pracę analityka moŜna się zorientować, które z nich
posiadają udane zintegrowane wdroŜenia z tego zakresu, a które mają tylko
wdroŜenia nie zintegrowanych wybranych modułów.
Pojawienie się w Polsce spółki córki SAS Institute na początku lat
dziewięćdziesiątych bardzo pozytywnie wpłynęło na rozwój narzędzi
wspomagających zarządzanie i wykreowanie takich potrzeb w sektorze
bankowym, a patrząc na wyniki sektora bankowego w okresie ostatnich 6ciu lat moŜna wysunąć wniosek, Ŝe inwestycje w narzędzia z obszaru SIZ
były opłacalne. Aktualnie zdecydowana większość aktywów

sektora

bankowego jest w posiadaniu banków, które mają co najmniej SIZ z
obszaru finansowego. Natomiast obszary CRM i Ryzyka są aktualnie w
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sektorze bankowym najbardziej modernizowanymi obszarami z zakresu SIZ
i w tym obszarze konkuruje duŜo dostawców.
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Implementations of management systems
vs. Bank results
Summary: The work covers various thematic modules of broadly
defined MIS Banking systems, their goals, technologies used and
hypotheses of their implementations impact on banks’ financial
results. In the next step, the analysis of financial results achieved by
polish stock exchange quoted banks within last 5 years is presented.
Results of that analysis support the answer to the following questions:
which banks took the largest profits from the development of their
MIS and is it worth to invest in the tools of that type.
Key words: Management Information System (MIS), grade correspondence analysis

Komputerowe wspomaganie controllingu
logistycznego z wykorzystaniem zintegrowanego
systemu zarządzania proALPHA®APS w średnim
przedsiębiorstwie produkcyjnym
mgr Lilianna WaŜna, dr inŜ. Krzysztof Witkowski
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład
Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane moŜliwości
wspomagania controllingu logistycznego w średnim przedsiębiorstwie
produkcyjnym przez zintegrowany system zarządzania klasy ERP
z APS (ERP - Enterprise Resource Planning - Planowanie zasobów
przedsiębiorstwa, APS - Advanced Planning and Scheduling Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) na przykładzie
systemu proALPHA®APS. Zaprezentowano specjalistyczne narzędzia
logistyczne systemu, słuŜące do wspomagania controllingu
w logistyce oraz wybrane przykłady ich moŜliwości, które
zrealizowane zostały w systemie. Ponadto omówiono równieŜ
korzyści z wdroŜenia systemu proALPHA®APS w przykładowych
przedsiębiorstwach produkcyjnych średniej wielkości.
Słowa kluczowe: controlling logistyczny, systemy ERP APS

Wprowadzenie
Zadaniem

controllingu

jest

wspomaganie

kierownictwa

przedsiębiorstwa w realizacji funkcji zarządzania w ujęciach strategicznym
i operacyjnym (por. Nowosielski 2001). Polega on na całościowym
kompleksowym podejściu do przedsiębiorstwa, tak aby na czas wykryć
wąskie gardła, opracować rozwiązania ich eliminacji oraz w przypadku
wystąpienia odchyleń w stosunku do wartości planowanych, zaproponować
działania

korygujące

przy

jednoczesnym

zapewnieniu

rentowności

przedsiębiorstwa (KuŜdowicz 2004, Kluge, KuŜdowicz, Orzeszko 2005).
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Integracja controllingu i logistyki pozwala zbudować rozwiązania, pomocne
w procesie podejmowania decyzji (Witkowski 2005). Zastosowanie
controllingu w obszarze logistyki wiąŜe się z realizacją czterech
uniwersalnych procedur controllingowych takich jak planowanie, ewidencja
danych rzeczywistych, analiza odchyleń plan – wykonano oraz planowania
kroczącego z uwzględnieniem specyficznych warunków charakteryzujących
procesy logistyczne (Kluge, KuŜdowicz, Orzeszko 2005).
W kontekście wspomagania decyzyjnego przez systemy ERP,
narzędziami słuŜącymi do wspomagania controllingu w logistyce są
narzędzia wykorzystywane równieŜ do innych celów w wielu modułach,
wymagające

odpowiedniej

adaptacji

na

potrzeby

logistyki,

oraz specjalistyczne narzędzia logistyczne udostępnione w modułach
oddzielnych, do których naleŜą przede wszystkim funkcje gospodarki
materiałowej,

zawierające

planowanie

materiałowe

i

produkcyjne

z wykorzystaniem filozofii MRP II oraz modeli badań operacyjnych (Kluge,
KuŜdowicz, Orzeszko 2005). Prezentacja moŜliwości wykorzystania w tym
zakresie

wybranych

przedsiębiorstwach

rozwiązań

produkcyjnych,

optymalizacyjnych
jakie

stwarza

w

średnich

specjalistyczne

oprogramowanie APS jest celem niniejszej pracy.

Istota rozwiązań APS
Oferowane na rynku oprogramowania moduły APS w postaci
rozwiązań zintegrowanych w ramach systemu ERP wykorzystując dane
z ERP, umoŜliwiają optymalizację produkcji i procesów logistycznych,
symulacje, oraz planowanie i harmonogramowanie w czasie rzeczywistym,
słuŜąc planowaniu i wsparciu procesów decyzyjnych (por. Gunther,
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Tempelmeier 2003, Kluge, KuŜdowicz, Andracki 2005, Kluge, KuŜdowicz,
Orzeszko

2005,

Maciejec

2005,

Rutkowski

2002).

Składają

się

z niezaleŜnych modułów oprogramowania stosujących zaawansowane
algorytmy matematyczne i logiczne do realizacji zadań optymalizacyjnych
lub symulacji przy naliczaniu obciąŜeń z uwzględnieniem skończonych
zdolności

produkcyjnych,

moŜliwości

zaopatrzenia,

planowania

finansowego i planowania zapotrzebowania na zasoby (por. Maciejec 2005).
UmoŜliwiają planowanie, optymalizując zarówno ograniczenia sztywne (np.
wydajność urządzeń czy dostępność materiałów do produkcji), jak i te
bardziej elastyczne (np. koszty czy zakres świadczonych usług) (Knak,
Korff 2002). Uwzględniając ograniczenia i zasady prowadzenia biznesu,
stwarzają moŜliwość obsługi takich funkcji jak ATP (Available to Promise)
- dostępne do rozdysponowania z magazynu lub CTP (Capable to Promise) moŜliwe do obiecania, przez co pozwalają producentom w ciągu kilku
sekund poinformować klienta o terminie dostawy jego zamówienia (por.
Kluge, KuŜdowicz, Andracki 2005, Kluge, KuŜdowicz, Orzeszko 2005,
Knak, Korff 2002, Maciejec 2005).
Podstawową róŜnicą pomiędzy klasycznym planowaniem MRP
w systemie ERP a koncepcją APS zrealizowaną w systemie ProAlpha jest
zmiana

sekwencyjnego

planowania

zapotrzebowania

materiałowego

i obciąŜenia zdolności produkcyjnych w jednoczesne planowanie wielu
zasobów z optymalizacją ich wykorzystania, zgodnie z celami operacyjnymi
przedsiębiorstwa produkcyjnego (por. Gunther, Tempelmeier 2003, Kluge,
KuŜdowicz, Andracki 2005, Kluge, KuŜdowicz, Orzeszko 2005). Nowe
struktury bazy oferują elastyczność i wiele zasobów moŜe być uŜywanych
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jednocześnie przez operacje wielu zleceń produkcyjnych (por. Kluge,
KuŜdowicz, Andracki 2005, Viergutz, Tushinski 2004). Jednoczesne
uwzględnienie

wszystkich

krytycznych

zasobów

jest

warunkiem

koniecznym dla osiągnięcia realistycznych wyników planowania. Podstawą
szczegółowego planowania i harmonogramowania jest optymalizacja
z wielowymiarową funkcją celu, o której wyborze i parametryzacji decyduje
uŜytkownik. Wyniki optymalizacji moŜna oglądać i edytować przy pomocy
graficznych elementów na wykresie Gantta (por. Kluge, KuŜdowicz,
Andracki 2005, Kluge, KuŜdowicz, Orzeszko 2005).

Przykładowe moŜliwości specjalistycznych narzędzi
wspomagania controllingu logistycznego na bazie systemu
proALPHA®APS
Jedną z moŜliwości wykorzystania specjalistycznych narzędzi
logistycznych systemu proALPHA®APS w średnich przedsiębiorstwach
produkcyjnych jest optymalizacja wykorzystania zasobów takich jak
pracownicy, maszyny, narzędzia i oprzyrządowanie maszyn, powierzchnia
do przeprowadzenia montaŜu i środki transportu. Poprzez parametryzację
funkcji celu wykonywaną przez uŜytkownika moŜliwe jest indywidualne
nadanie wag dla zróŜnicowanych celów optymalizacji, takich jak:
minimalizacja opóźnień w realizacji zleceń, minimalizacja przyspieszeń
w realizacji

zleceń,

minimalizacja

czasu

przebiegu

zlecenia

oraz minimalizacja czasu przestoju zasobów (rys. 1). Wyniki optymalizacji
ilustrowane są przez wskaźniki optymalizacji (rys. 2) oraz diagramy Gannta
(rys.3).
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Rysunek 1. Parametryzacja funkcji celu w systemie proALPHA®APS

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Wskaźniki optymalizacji w systemie proALPHA®APS

Źródło: opracowanie własne

Do wskaźników optymalizacji naleŜą: średnie opóźnienie (średnia
wartość czasów opóźnienia poszczególnych zleceń), średnie przyspieszenie
(średnia

wartość

przed terminem),

czasów
średni

czas

przyspieszenia
przebiegu

zleceń

(średnia

zakończonych
wartość

czasów
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opracowania poszczególnych zleceń), maksymalne opóźnienie, maksymalne
przyspieszenie oraz maksymalny czas przebiegu.
Rysunek 3. Przykładowy wykres Gannta w systemie proALPHA®APS

Źródło: opracowanie własne

Ponadto proALPHA®APS umoŜliwia równieŜ synchronizację
terminów zaopatrzenia w materiały z dostępnością pozostałych zasobów
i pozwala

na automatyczne

generowanie

propozycji

zamówień

w odniesieniu do planowanego zapotrzebowania.

Efekty wdroŜenia systemu proALPHA®APS w wybranych
przedsiębiorstwach produkcyjnych średniej wielkości
Efekty wdroŜenia systemu proALPHA®APS w zestawieniu
z sytuacją przedsiębiorstwa przed wdroŜeniem przedstawione zostały
na przykładzie dwóch średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w tabeli 1.
Tabela 1. Efekty wdroŜenia systemu proALPHA®APS w zestawieniu
z sytuacją przedsiębiorstw przed wdroŜeniem.
Specyfikacja przedsiębiorstwa:
- produkcja jednostkowa duŜych maszyn rolniczych zorientowana
na klienta;
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- struktury produktów: 1-7 poziomów z około 250 podzleceniami
produkcyjnymi;
- 4 działy produkcyjne i około 110 pracowników produkcyjnych;
- sezonowo uwarunkowane niestałe obciąŜenie w produkcji
Sytuacja przed wdroŜeniem Efekty
wdroŜenia
proALPHA®APS

proALPHA®APS

Problemy z niedotrzymywaniem Realistyczne sprawdzenie terminu
terminu dostaw – duŜe zaległości dostawy
natychmiast
po
w produkcji.
zaplanowaniu zlecenia na bazie
rzeczywistego
obciąŜenia
zasobów i rozpoznanie zleceń
z terminem niemoŜliwym do
dotrzymania – wysoka wierność
dotrzymania
terminu
bez
dodatkowego nakładu.
Równoległe sterowanie około Sterowanie ręczne tylko dla zleceń
1500 zleceń produkcyjnych – z
terminem
niemoŜliwym
bardzo duŜe nakłady ręcznego do dotrzymania (ok. 10%) i około
przeplanowywania
zleceń 90%
zleceń
sterowanych
zaplanowanych w przeszłości.
automatycznie.
Zaległości w produkcji około Oszczędność czasu – 0 godzin
5000 godzin.
zaległości w produkcji przez
cotygodniową optymalizację.
PrzeciąŜenie
uwarunkowane ObciąŜenie
równomierne
sezonowością i zaległościami z mniejszą
i
zaplanowaną
nawet do 300% - nieplanowane wcześniej liczbą nadgodzin.
nadgodziny równieŜ w soboty
i niedziele.
Zbyt wczesne lub zbyt późne Realistyczne
propozycje
zamówienia materiałów przez zamówień
dla
materiałów
brak
uwzględniania odpowiednio do produkcji, przez
przy planowaniu
produkcji wspólne uwzględnienie zasobów
wszystkich zasobów (między takich jak ludzie, maszyny,
innymi materiałów) – problemy z materiały.
planowaniem
płynności
finansowej.
Grupowanie produkcji części Produkowanie części w kolejności
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na zasobach z
przezbrojenia.

duŜym

czasem zgodnej z wymagającym planem
bez wybierania tych, które są
do produkcji najlepsze.
Szybka identyfikacja zasobów
krytycznych.
Zwiększenie obrotów w ciągu 3
kwartałów o 22% przy tej samej
liczbie pracowników.
Specyfikacja przedsiębiorstwa:
- produkcja seryjna drobnych nowoczesnych części z tworzywa
sztucznego dla elektrotechniki i przemysłu (14.000 artykułów);
- struktury produktów: 5 poziomów, kaŜda struktura ok. 70 pozycji;
- produkcja w dwóch zakładach produkcyjnych (opracowanie, montaŜ
wstępny, montaŜ końcowy )
- wzrastająca tendencja do produkcji na zlecenie klienta poprzez rozwoj
i zbyt rozwiązań indywidualnych dla klienta;
Sytuacja przed wdroŜeniem Efekty
wdroŜenia
proALPHA®APS

proALPHA®APS

Bardzo
duŜo
róŜnych Redukcja niepotrzebnych danych
niewykorzystywanych danych.
i uporządkowanie
danych
znaczących.
Problemy z uzgodnieniem planów Odczuwalny spokój i plan
róŜnych
oddziałów
pomimo dla całej produkcji - „Z wrogów
centralnego planowania.
będą przyjaciele”
Trwała
redukcja
zaległości
w produkcji
–
Zlecenia
problemowe
przesuwane
automatycznie na pierwszy plan.
Precyzyjne określenia w dziale
zbytu (moŜliwe, niemoŜliwe,
moŜliwe do kiedy).
.
Poprawa dotrzymywania terminu
dostawy o ponad 30% - tylko 5%
wszystkich zleceń ma opóźnienie.
Redukcja ponad 1000 nadgodzin
i kilku pracowników z zewnątrz .
Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie
Prezentowany artykuł wskazuje wybrane moŜliwości wykorzystania
zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP z APS dla wspomagania
controllingu logistycznego na przykładzie systemu proALPHA®APS
zorientowanego na potrzeby średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.
Zebrane

na podstawie

doświadczeń

wybranych

przedsiębiorstw

produkcyjnych i przedstawione w pracy efekty wdroŜenia omawianego
systemu proALPHA®APS są elementem prowadzonych badań dotyczących
oceny

efektywności

wdroŜenia

systemu

ERP

APS

w warunkach

niepewności z wykorzystaniem modelowania i wnioskowania rozmytego
(m. in.: WaŜna, Kluge 2005, WaŜna, KuŜdowicz 2006).
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Computer support of logistic controlling using
the proALPHA®APS system in a medium-sized
manufacturing company
Abstract: There is described in the paper selected possibilities of
logistic controlling support in a medium-sized enterprise by the
ERP APS system (ERP - Enterprise Resource Planning, APS -

Advanced Planning and Scheduling) on the basis of the
exemplary system proALPHA®APS. This work presents
specialized logistic tools of the system that used to support of
controlling in the logistic as well as selected examples of the
tools posibilities, that were carried out in the system. Besides the
effects of implementation of the system proALPHA®APS
in exemplary medium-sized manufacturing company are presented.
Key words: logistic controlling, ERP APS systems

Opis architektury przedsiębiorstwa na potrzeby
projektowania systemów informacyjnych zarządzania
Michał śebrowski
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Wydział InŜynierii Produkcji, Politechnika Warszawska
Do analizy i projektowania systemów informacyjnych zarządzania (SIZ)
potrzebne jest systemowe spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa z
uwzględnieniem wielu perspektyw. Podstawą przy tworzeniu SIZ powinno
być poznanie i zrozumienie rozwaŜanego systemu biznesowego, a w efekcie
skonstruowanie modelu reprezentującego przedsiębiorstwo.
Celem badania jest zaproponowanie uproszczonego wzorca opisu
architektury przedsiębiorstwa na potrzeby projektowania SIZ. Autor rozwaŜa
wykorzystanie metody systemów pracy zaproponowanej przez Stevena
Altera rozszerzonej o zasady prakseologii. Referat prezentuje podstawy
architektury przedsiębiorstwa, definicję sprawnego działania oraz
konstrukcję proponowanego wzorca architektonicznego. Na koniec
zaprezentowany zostaje przykład fragmentu modelu przedsiębiorstwa
przygotowany na potrzeby stworzenia SIZ.
Słowa kluczowe: architektura przedsiębiorstwa modelowanie przedsiębiorstwa, system
informacyjny zarządzania

Wprowadzenie
Proces tworzenia systemów informacyjnych zarządzania (SIZ)
powinien rozpoczynać się od zrozumienia problemów, dla których
poszukiwane będzie rozwiązanie. Są to działania zmierzające do określenia
dziedziny problemu. Dziedzinę problemu łączą z dziedziną rozwiązania
poŜądane cechy SIZ i wymagania stawiane oprogramowaniu, które później
przekształcane są w projekt i implementację [Leffingwell i Widrig, 2003].
Badanie dziedziny problemu podczas tworzenia SIZ odbywa się w
formie analizy zagadnień ze sfery zarządzania w wybranym obszarze
działalności

przedsiębiorstwa.

W

procesie

poznawania

systemu

biznesowego moŜna posłuŜyć się techniką modelowania przedsiębiorstwa.
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Modelowanie przedsiębiorstwa pomaga określić, dlaczego i w jakim
kontekście zaistnieć ma system informatyczny; rezultatem jest model
reprezentujący przedsiębiorstwo.

Spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa poprzez pryzmat
architektury przedsiębiorstwa
SIZ powstaje i działa w złoŜonym i wielowymiarowym środowisku,
z wieloosobową grupą uŜytkowników. W takich warunkach do stworzenia
SIZ potrzebne jest systemowe spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa z
uwzględnieniem wielu perspektyw. Do modelowania przedsiębiorstwa
moŜna

wykorzystać

podejście

oparte

na

analizie

architektury

przedsiębiorstwa.
Architekturę przedsiębiorstwa w ujęciu praktycznym uwaŜać moŜna
według [Bittner i Glenn, 2002] za szkic dokumentujący wszystkie systemy
informacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa, ich zaleŜności i sposób interakcji
prowadzący do wypełniania misji przedsiębiorstwa. Architektura jako
dokumentacja daje moŜliwość zrozumienia i przeanalizowania działań
operacyjnych oraz pozwala zarządzającym identyfikować i reagować na
niespójności i braki oraz eliminować kosztowne błędy, nadmiarowość i
niewydajność. Na architekturę moŜna patrzeć jak na ogół tematycznie
sklasyfikowanej wiedzy o przedsiębiorstwie słuŜącej modelowaniu,
projektowaniu,

budowaniu

i

obsłudze

przedsiębiorstwa

[Technical

Committee ISO, 1996]. Definicja uŜyteczna w inŜynierii systemów
informacyjnych proponowana jest w standardzie [Institute of Electrical and
Electronicts Engineers, 2000]:
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Architektura to podstawowy sposób organizacji systemu obejmujący jego
komponenty, relacje między komponentami i między komponentami a
otoczeniem oraz zasady projektowania i rozwoju.
Architektura przedsiębiorstwa jest dokumentowana w postaci
artefaktów, które objąć moŜna ogólnym określeniem opisu architektury
przedsiębiorstwa. Opis architektoniczny konkretnego systemu w ramach
przedsiębiorstwa (takŜe przedsiębiorstwa jako całości) dokonywany jest na
podstawie przyjętego

wzorca architektonicznego. Opis

architektury

przeznaczony jest na potrzeby udziałowców (podmiotów zaangaŜowanych i
zainteresowanych

stworzeniem

systemu

informacyjnego)

w

celach

określonych przez wspólny dla nich zakres spraw odnoszących się do
systemu i w formie określonej przez sposób modelowania. Zdefiniowany
punkt widzenia znajduje odbicie w zbiorze modeli rozpatrywanych jako
widok na cały system. Pełny opis architektoniczny zawiera wiele widoków,
które reprezentują system w potrzebnych perspektywach.

System pracy
Podejście do analizy i modelowania systemów w organizacji
zaproponował Steven Alter opracowując teorię i opartą na niej metodę
systemów pracy [Alter, 2005]. Jako system pracy traktowany jest system, w
którym

uczestniczący

ludzie

i/lub

maszyny

realizują

działania

wykorzystując informacje, technologie i inne zasoby, aby wyprodukować
produkty i/lub usługi dla wewnętrznych lub zewnętrznych klientów.
Podstawowe elementy wyróŜniane w systemie pracy obejmują: produkty i
usługi, klientów, działania, uczestników, otoczenie, strategie, infrastrukturę.
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Bazując na teorii systemów pracy stworzone zostały podstawy ontologii
systemów informacyjnych w organizacji – sysperanto. Rozwijane obecnie
sysperanto stanowi zarówno narzędzie badawcze dla dziedziny systemów
informacyjnych jak i podstawę dla narzędzi i technik używanych w
projektach dotyczących systemów informacyjnych. Głównym założeniem
sysperanto jest analizowanie rzeczywistości w wielu perspektywach –
przekrojach (slice). Przekroje grupują właściwości elementu ze względu na
określony obszar tematyczny, zakres zagadnień. I tak np. element systemu
pracy – działanie – może być postrzegany w przekroju „działanie jako
całość” z przykładowymi właściwościami: stosowane normy i wartości,
produktywność, zdolność adaptowania do zmian. Analiza systemu pracy
odbywa się poprzez określanie właściwości w wybranych dla konkretnego
przypadku przekrojach.
System informacyjny jest szczególnym rodzajem systemu pracy, w
którym działania oraz efekty działań (produkty i usługi) dotyczą informacji.
Systemy informacyjne istnieją, aby wspierać inne systemy pracy. Rodzaje
czynności w systemie informacyjnym obejmują zdobywanie, odbieranie,
przekazywanie,

przetwarzanie,

przechowywanie

oraz

prezentowanie

informacji. Jeśli elementy systemu informacyjnego są skomputeryzowane
mówimy o systemie informatycznym. SIZ jest systemem informatycznym
wspierającym funkcje zarządzania danego systemu pracy.

Usługi SIZ
Centralnym elementem systemu pracy jest działanie podejmowanie
w celu dostarczenia przez system produktów. Z prakseologicznego punktu
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widzenia ocena uŜytkowa, utylitarna rodzaju działania sprowadza się do
pytań o skuteczność i ekonomiczność działania. Działanie moŜemy ocenić
odnosząc się do jego walorów technicznych takich jak skuteczność,
zgodność z celem, ekonomiczność (wydajność, oszczędność), staranność,
poprawność. Wynik takiej oceny składa się na sprawność działania.
Działanie systemu informacyjnego wspierającego system pracy
rozpatrywane jest poprzez usługi, których system dostarcza do spełnienia
potrzeb uczestników systemu pracy. Definicja usługi zaczerpnięta z
[Kotarbiński, 2003] brzmi następująco: „usługą dla podmiotu Y ze względu
na określoną jego potrzebę jest czynność (…) wykonana przez podmiot X,
w celu zadośćuczynienia tej potrzebie podmiotu Y przez zmianę w
tworzywie (…)”. Odnosząc definicję do usług systemu informacyjnego
mamy: jako podmiot Y – uczestnika systemu pracy, jako podmiot X – SIZ
wspierający system pracy, jako tworzywo – element systemu pracy, którego
właściwości poprzez realizację usługi ulegają zmianie.

Propozycja wzorca widoku usług SIZ
W ramach weryfikacji przedstawionych koncepcji autor proponuje
przygotowanie podstaw wzorca do konstruowania modelu przedsiębiorstwa
na potrzeby analizy problemu w aplikacji SIZ. Wzorzec oddaje punkt
widzenia udziałowców z uwzględnieniem zakresu ich spraw zgodnie z
zestawieniem w tabeli 1. Wzorzec zawiera propozycję przekrojów
wybranych do reprezentowania wsparcia systemu pracy przez SIZ (patrz
tabela 2): cele i potrzeby uczestników systemu pracy oraz usługi SIZ.
Na podstawie wzorca przygotowywany jest widok projektowanego
SIZ określony jako widok usług SIZ.
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Tabela 1. Udziałowcy na etapie analizy problemu dla SIZ
Udziałowiec
UŜytkownik
Kierownik
Analityk biznesowy
Analityk systemowy

Zakres spraw
Potrzeby uŜytkowe, funkcjonalne
Potrzeby zarządzania
Uzasadnienie potrzeb – zgodność
celów z potrzebami
Usługi tworzonego SIZ

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Przekroje w widoku usług dla SIZ
Przekrój
Właściwości
Cele
uczestników • Oczekiwany rezultat: wybrane
systemu pracy
właściwości danego elementu
(właściwości elementów
systemu
pracy,
których
wybrane do spełnienia
dotyczy cel
określonych warunków)
• Miara celu: postawione do
spełnienia
warunki
dla
wybranych właściwości
Potrzeby
uczestników • PoŜądana właściwość danego
systemu pracy
elementu systemu pracy
(poŜądane właściwości • Miara potrzeby
elementów)
• Zgodność z celami
Usługi SIZ wspierającego • Zakres usługi
system pracy
• Walory techniczne działania
realizowanego dzięki usłudze
• Realizacja potrzeb
• Wypełnianie celów
Źródło: Opracowanie własne

Przykładowy widok dla systemu obsługi autoryzacji punktów
sprzedaŜy
Rozpatrujemy system pracy, którego przedmiotem działania są
wybrane funkcje zarządzania siecią autoryzowanych punktów sprzedaŜy
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(np. sieć agentów towarzystwa ubezpieczeniowego). Realizowane funkcje
zarządzania obejmują autoryzację i kontrolę punktów sprzedaŜy. Funkcje
autoryzacji maja postać procesów autoryzacji, czyli ciągów zdarzeń
mających na celu udzielenie lub odebranie zgody na uruchomienie, zmianę
lub zamknięcie lokalizacji, w której prowadzony jest punkt sprzedaŜy. W
działaniach uczestniczą: administrator procesu autoryzacji, kierownik
odpowiedzialny za grupę punktów sprzedaŜy, kierownik odpowiedzialny za
region sieci sprzedaŜy.
Przygotowywanie widoku obejmuje zbieranie i analizę celów i
potrzeb

uczestników

procesu

autoryzacji.

Dla

zebranych

i

udokumentowanych celów i potrzeb proponowane są usługi SIZ. W ten
sposób realizowana jest analiza problemowa dla obszaru działalności
wyraŜona w celach i potrzebach uczestników oraz projektowane jest
rozwiązanie reprezentowane przez usługi SIZ.
Obszar przedsiębiorstwa dotyczący procesu autoryzacji punktów
sprzedaŜy znajduje reprezentację w widoku (będącym częścią modelu
przedsiębiorstwa) obejmującym przykładowe zbiory:
•

celów uczestników procesu autoryzacji punktów sprzedaŜy (patrz
tabela 3);

•

potrzeb uczestników procesu autoryzacji punktów sprzedaŜy (patrz
tabela 4);

•

usług SIZ wspierającego proces autoryzacji punktów sprzedaŜy
(patrz tabela 5).
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Tabela 3. Przykładowe cele uczestników procesu autoryzacji punktów
sprzedaŜy
Cel

Właściwość elementu
Element | Przekrój |
Właściwość
Obsługa
autoryzacji Działanie | Proces
nowego punktu sprzedaŜy w biznesowy
|
Czas
ciągu 10 dni
realizacji procesu
(administrator)
Zapewnienie
moŜliwości Działanie | Działanie
obsługi odpowiedniej liczby jako
całość
|
jednoczesnych
procesów Współczynnik
(administrator)
wydajności
działań
administratora

Warunki dla
właściwości
Czas
realizacji
procesu
nie
przekracza 10 dni
MoŜliwość
obsługiwania 10
równoległych
procesów
autoryzacyjnych

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Przykładowe potrzeby uczestników procesu autoryzacji punktów
sprzedaŜy
Potrzeba

Zebranie
wszystkich
dokumentów w jednym
miejscu (administrator)
MoŜliwość
szybkiego
zweryfikowania postępów
w autoryzacji (kierownicy)
Sprawne
przekazywanie
sterowania w procesie
(administrator)

Właściwość elementu
Element | Przekrój |
Właściwość
Informacja
|
Dokumenty |
Przechowywanie
Działanie | Kontrola|
Mierzenie
działania
(mierniki działania)

PoŜądana
wartość
właściwości
Centralne miejsce
przechowywania
dokumentów
Ciągły
pomiar
procesu; dostęp
do
mierników
procesu
Działanie
| Realizowanie
Koordynacja | Reguły i procesu zgodnie z
procedury
regułami
i
procedurami

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 5. Przykładowe usługi SIZ wspierającego proces autoryzacji
punktów sprzedaŜy
Usługa
UmoŜliwienie wypełniania, składowania i
dostępu do dokumentów autoryzacyjnych
poprzez system informatyczny
UmoŜliwienie
automatycznego
koordynowania kolejnych zadań poprzez
przekazywanie komunikatów (email, SMS,
komunikat w systemie informatycznym) oraz
udostępnianie funkcjonalności zgodnie ze
zdefiniowanym przebiegiem procesu
UmoŜliwienie administratorowi podjęcia bądź
zmiany decyzji podjętej przez innego
uczestnika procesu

Odbiorca | Potrzeba
Wszyscy uczestnicy |
Centralna
baza
dokumentów
Wszyscy uczestnicy |
Przekazywanie
sterowania

Administrator
Przekazywanie
sterowania

|

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie
Przygotowanie

wymagań

przeprowadzenia

analizy

proponowanym

podejściu

przy

problemowej
analiza

tworzeniu
obszaru

przyjmuje

SIZ

wymaga

biznesowego.

formę

W

modelowania

przedsiębiorstwa. Jako metodę modelowania wskazano analizę systemów
pracy. System pracy jest uŜyteczną koncepcją pozwalającą badać i opisywać
zastosowania systemów informacyjnych w działalności biznesowej.
Sposobem na poradzenie sobie ze złoŜonością analizowanego systemu
pracy i wspierającego go systemu informacyjnego (SIZ) jest prowadzenie
analizy z wybranych punktów widzenia. Prowadzi to do ujęcia problemu i
rozwiązania w wielu perspektywach (przekrojach), które ze względu na
przeznaczenie mogą być łączone w widoki. Autor proponuje w ramach
badania koncepcyjnego uproszczony wzorzec widoku, na podstawie którego
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przygotowany został fragment widoku systemu obsługującego procesy
autoryzacji punktów sprzedaŜy.
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Enterprise architecture description for design of
management information systems
For analysis and design of management information systems (MIS), a
systemic analysis of enterprise activities from different perspectives is
needed. The essential part of MIS development should be a study leading to
thorough understanding of the business system and resulting in a model that
represents the enterprise.
The research goal is to prepare a simplified modeling framework of
enterprise architecture description for design of MIS. Author considers using
the work systems method introduced by Steven Alter extended by principles
of praxiology.
This essay presents the foundations of enterprise architecture, the definition
of the efficient action, the construction of proposed enterprise architecture
framework and ends by presenting a basic example of an enterprise model
prepared for MIS development.
Key words: enterprise architecture, enterprise modeling, management information system

