
balne) transformacji. Po drugie, skuteczne zarządzanie procesami wzrostu go-
spodarczego jest niezbędnym elementem długoterminowej efektywności gospo-
darki narodowej i poprawy sytuacji na rynku pracy w kraju. 
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IMPLEMENTACJA TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH DO OPTYMALIZACJI 
PROCESÓW BIZNESOWYCH OPARTYCH NA 

KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT 

Streszczenie: Artykuł dotyczy roli technologii informatycznych w optymalizacji 
procesów biznesowych, będącej naturalną konsekwencją działalności przedsię-
biorstw. Wykorzystanie dynamicznie rozwijających się systemów informatycznych 
klasy ERP oraz MES, a także działanie zgodnie z koncepcją lean management jest 
ważnym argumentem dla uzyskania i podtrzymania przewagi konkurencyjnej, bez 
względu na rodzaj prowadzonej działalności. Racjonalizacja procesów biznesowych 
jest więc nieodzownym elementem tak dla dużych przedsiębiorstw jak i dla sektora 
MSP, dla którego powstają dedykowane rozwiązania informatyczne. Artykuł przed-
stawia kompilację korzyści z zastosowania koncepcji lean wspomaganej przez tech-
nologie informatyczne. 

Słowa kluczowe: lean management, optymalizacja, zarządzanie, technologie infor-
matyczne. 

IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO OPTI-
MIZATION OF BUSINESS PROCESSES BASED  

ON LEAN MANAGEMENT CONCEPTION 

Summary: The article applies to the role of information technology in the optimiza-
tion of business processes, which is a natural consequence of operations of enterpris-
es. The use of a dynamically developing information systems such as ERP and MES, 
and acting in accordance with the concept of lean management is an important argu-
ment to obtain and sustain the competitive advantage, regardless of the type of busi-
ness. Rationalization of business processes is therefore an indispensable part of the 
business both for large enterprises and for SME sector, for which dedicated infor-
mation solutions have been created. This article presents a compilation of the benefits 
from the application of lean concept, supported by information technology. 

Keywords: lean management, optimization, management, information technology. 

1. WSTĘP 
Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na optymalizacji realizowanych 

procesów biznesowych jest obecnie wymogiem działania przedsiębiorstw, szcze-
gólnie gdy dostęp do informacji oraz narzędzi pracy jest powszechny. Nowocze-
sne koncepcje budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw mają swoje 
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źródła w założeniu, iż punktem wyjścia dla jej zdobycia jest wykorzystywanie 
wewnętrznych predyspozycji przedsiębiorstwa, pochodzących bezpośrednio  
z posiadanych zasobów. Współcześnie wiadomo już, że samo posiadanie zaso-
bów nie jest gwarantem uzyskania stabilizacji rynkowej, czy tym bardziej sukce-
su konkurencyjnego. Osiągalne źródła informacji, powszechne instrumenty fi-
nansowe i dostęp do szerokiej kadry pracowniczej redukują bariery wejścia na 
rynek i intensyfikują konkurencję.  

Postawioną w niniejszym artykule hipotezą jest twierdzenie, że optymalizacja 
procesów jest naturalną konsekwencją działalności przedsiębiorstw, a implemen-
tacja systemów ERP i MES oraz działanie zgodnie z koncepcją lean jest częścią 
budowania przez nie przewagi konkurencyjnej. Optymalizacja zmierza już nie 
tylko do poszukiwania najlepszego rozwiązania ze względu na jedno czy kilka 
określonych kryteriów, ale do tworzenia tak zorganizowanych połączeń, których 
celowe modyfikowanie wpływa na kreowanie miejsca przedsiębiorstwa w zorga-
nizowanej przestrzeni gospodarczej. To właśnie wielopłaszczyznowa analiza 
procesów biznesowych oraz ich ciągłe optymalizowanie, dostosowane do nieu-
stannie zmieniających się warunków, umożliwia rozbudowanie unikalnej strate-
gii pozwalającej uzyskać przewagę nad konkurencją [Porter 1985: 20]. 

Koncepcja lean staje się w rzeczywistości przedsiębiorstw nieodzowną filo-
zofią działania, a jej elementy często przenikają wszystkie sfery działalności 
firmy. Permanentna konieczność redukcji kosztów wraz z niesłabnącą potrzebą 
maksymalizacji zysków, wymusza na zarządach analizowanie tych obszarów 
działalności przedsiębiorstwa, w których można zwiększać efektywność. Małe  
i średnie firmy konkurujące na rynkach lokalnych mogą w tym celu wykorzy-
stywać szeroki wybór prostych narzędzi lean management, których relacja ko-
rzyści do kosztów wdrożenia jest dodatnia, tak w krótkim jak i w długim okresie. 
Duże organizacje gospodarcze działające globalnie do analizy procesów bizne-
sowych wykorzystują ciągle rozwijające się technologie informatyczne, stosując 
algorytmy i rozbudowane bazy danych oparte o zbieranie informacji w czasie 
rzeczywistym, bezpośrednio z miejsc realizowanych procesów. Systemy Reali-
zacji Produkcji (MES – Manufacturing Execution System) czy Zaawansowane 
Zarządzanie Zasobami (ERP – Enterprise Resource Planning) są dla dużych 
przedsiębiorstw narzędziami stałej analizy efektywności pracy, a ich integracja 
pozwala na zaspokojenie potrzeb zarządzania informacjami przez różne działy 
przedsiębiorstwa. Wdrożenie technologii informatycznych w celu optymalizacji 
procesów biznesowych, koncentruje się na wzroście efektywności bez negatyw-
nego wpływu na parametry jakości, poprzez trwałą redukcję zmienności i elimi-
nację marnotrawstwa [Gangai 2014: 98].  

Celem artykułu jest przedstawienie kompilacji korzyści wpływających na 
budowę przewagi konkurencyjnej, związanych z przyjęciem przez 
przedsiębiorstwa niezbędnego podejścia racjonalizującego procesy biznesowe,  
a także wykorzystanie w tym celu dynamicznie rozwijających się technologii 
informatycznych, obejmujących zintegrowane działanie systemów klasy ERP  
i MES. Artykuł będący syntezą analityczną literatury z tego zakresu może stać się 
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i MES. Artykuł będący syntezą analityczną literatury z tego zakresu może stać się 

przyczynkiem do szczegółowej eksplikacji roli technologii informatycznych  
w rozwijaniu koncepcji lean management opartej na eliminowaniu 
uwidocznionego marnotrawstwa.  

2. LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA  
EWALUACYJNEJ OPTYMALIZACJI  

PROCESÓW BIZNESOWYCH  
Źródłem konieczności analizowania i modyfikowania procesów biznesowych 

realizowanych w przedsiębiorstwie jest dynamiczna konkurencja, wykorzystują-
ca narzędzia i strategie poprawiające efektywność swojej działalności gospodar-
czej. Modelowanie rozwiązań, których celem jest redukcja kosztów, intensyfika-
cja rentowności, produktywności, skrócenie lead time (czasu niezbędnego do 
wyprodukowania wyrobu lub realizacji usługi), zmniejszenie wykorzystania 
zasobów, ograniczenie powstawania odpadów itd., staje się nieodzowną częścią 
działalności firmy, traktowaną często na równi z jej zasadniczym celem działa-
nia: produkcją dóbr czy też dostarczaniem usług. Wśród wielu koncepcji zarzą-
dzania nakierowanych na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak: 
Business Process Reengineering, Benchmarking, Outsourcing, Outplacement, 
Time Based Management, rośnie znaczenie Lean Management jako koncepcji 
ewaluacyjnej optymalizacji procesów biznesowych [Mioduszewski 2013: 225–
260].  

Geneza filozofii, której rdzeniem jest eliminowanie z procesów biznesowych 
wszelkiego marnotrawstwa, definiowanego jako wszystko to co nie dodaje war-
tości produktowi lub usłudze, wywodzi się z Toyota Production System (TPS)  
i jest konglomeratem unikatowych technik i narzędzi mających na celu optymali-
zację przez racjonalizację wykorzystania zasobów. Japońska koncepcja, której 
podwaliny rozwijano w przemyśle motoryzacyjnym po zakończeniu II wojny 
światowej zyskała masową popularność dzięki publikacji w 1990 roku książki 
The Machine That Changed The World, którą wydali J. Womack, D. Jones  
i D. Roos z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Obecnie lean mana-
gement został transponowany do wszystkich przestrzeni gospodarki, ponieważ 
uniwersalność dostarczanych metod i narzędzi oraz niepodważalne, pozytywne 
efekty stają się impulsem rozwoju przedsiębiorstw. Istotą zarządzania w oparciu 
o lean jest organizowanie działania zgodnie z zasadami opisanymi przez J. Wo-
macka i D. Jonesa w książce Lean Thinking w 1996 roku. Kluczowym dla uzy-
skania sprawności zarządzania jest precyzyjne określenie wartości dla klienta 
(specify value) i identyfikacja strumienia wartości (identify the value stream). 
Realizowany przez przedsiębiorstwo zasadniczy cel działalności jest osiągany 
przez powiązane ze sobą działania i operacje, do których angażowane są zasoby 
firmy. Szczegółowa analiza strumienia wartości, której klient faktycznie oczeku-
je i za którą jest gotów zapłacić, pozwala wizualizować te obszary funkcjonowa-
nia, które z punktu widzenia klienta są zbędne. W książce Toyota Production 
System wydanej w 1978 roku, Ohno przedstawił siedem rodzajów marnotraw-
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stwa, z czasem poszerzono je o kolejny. Do strat należy zaliczyć: nadprodukcję, 
nadmierne zapasy, wady jakościowe, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, 
niepotrzebny transport, zbędny ruch, oraz dodatkowo: niewykorzystany poten-
cjał. Istotą działania przedsiębiorstwa w duchu lean jest eliminowanie ze zdefi-
niowanego strumienia wartości wszystkich ośmiu typów strat, organizując proce-
sy tak, aby uzyskać ciągły przepływ w systemie ssącym. Wytwarzanie produktu  
i realizowanie usług w takich warunkach, skraca czas realizacji zamówień, do-
starczając wartość dla klienta just in time, dostosowując tempo do jego faktycz-
nego zapotrzebowania. Kluczowym dla utrzymania sprawnej organizacji proce-
sów biznesowych jest ciągłe doskonalenie (jap. kaizen, ang. continous improve-
ment), które zostaje podyktowane nieustannie zmieniającą się rzeczywistością 
przedsiębiorstwa, przekształcaniem wymagań klienta i dynamiczną konkurencją. 
Podejście lean w organizacji cechuje nieustanna analiza realizowanych procesów 
biznesowych, w które zostaje wbudowana jakość wyrobu czy usługi m.in. po-
przez: standaryzację pracy ograniczającą powstawanie niepożądanych zmienno-
ści, do których eliminowania przedsiębiorstwo nieustannie dąży. Koncepcja lean 
poza oparciem w filozofii postępowania, dostarcza szereg technicznych narzędzi 
umożliwiających osiąganie zakładanych celów. Dzięki powiązaniu oceny ewalu-
acyjnej wdrażanych operacji z wykorzystywanymi do osiągnięcia celów narzę-
dziami lean, łatwo dostrzec pozytywną implikację w ujęciu biznesowym. Kom-
patybilność oraz wszechstronność takich narzędzi jak Value Stream Mapping, 
5S, Total Productive Maintenance, Six Sigma, SMED, Kanban, Visual Manage-
ment i in. daje organizacji szeroki zakres możliwego wykorzystania w realizo-
wanych procesach, a dzięki dedykowanemu wsparciu technologii informatycz-
nych organizacja zyskuje dane do analizy i modyfikacji procesów biznesowych.  

Patton w publikacji Practical Evaluation (1982) definiuje ewaluację, jako 
„proces systematycznego gromadzenia informacji na temat działania, właściwo-
ści i rezultatów programów. Informacje te są wykorzystywane przez specjalistów 
do redukowania niepewności i poprawiania efektywności, a także służą podej-
mowaniu decyzji z uwagi na to co owe programy, personel lub produkty robią 
oraz czego dotyczą” [Korporowicz 1997: 151–152].  

Ewaluację można utożsamiać zatem ze złożonym procesem racjonalnego za-
rządzania, którego istotą jest określenie celu, sformułowanie kryteriów warto-
ściowania, harmonogramowanie zmian oraz określenie narzędzi monitoringu. 
Ewaluacja poprzez zastosowanie szerokiego wachlarza narzędzi lean, pozwala 
na dynamiczne oddziaływanie na pojawiające się zmienności procesu bizneso-
wego już na etapie zbierania i weryfikacji informacji. Prawidłowo wykorzystana 
sprawność podejmowanych decyzji, zostaje translokowana na sprawność samych 
procesów. Jak przytacza Olejniczak i Ferry „wraz z ewolucją podejść i paradyg-
matów zarządzania, rozszerza się funkcja ewaluacji od narzędzia obiektywnej 
oceny jakości, poprzez narzędzie poprawy bieżącego administrowania oraz we-
ryfikację efektywności procesów biznesowych, aż po skuteczne narzędzie 
wzmacniania sieci kooperacji, a także budowania kapitału relacyjnego organiza-
cji uczącej się” [Olejniczak, Ferry 2008: 41–42].  
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-  rozwiązania integrujące procesy firmy (systemy klasy ERP/MRP), 
- rozwiązania integrujące wokół procesu głównego (systemy klasy MES/SFC), 
- rozwiązania dedykowane.  

Wiele funkcji realizowanych przez systemy informatyczne usprawnia wdra-
żanie i funkcjonowanie narzędzi lean management, dostarczając obiektywnych 
danych w czasie rzeczywistym, umożliwiających przeprowadzanie skutecznej 
ewaluacji procesów biznesowych. Nadrzędną koniecznością przed implementa-
cją systemów informatycznych do procesów biznesowych, jest takie ich projek-
towanie i adaptacja, aby były zgodne z przepływem materiałów i informacji  
w organizacji. Istnieje bowiem zagrożenie, iż wdrożenie nie w pełni kompatybil-
nego z procesami systemu może samo w sobie nieść marnotrawstwo leżące  
w sprzeczności z podejściem lean, redukując efektywność działania zarówno 
systemu jak i samego procesu biznesowego. Wśród rozwiązań typowych dla 
informatyzacji procesów produkcyjnych należy wskazać np. systemy zarządzają-
ce ruchami magazynowymi, monitoring pracy urządzeń, a także oprogramowanie 
dostarczające dane dotyczące efektów procesu produkcyjnego (w tym jego ele-
mentów składowych np. kontroli jakości wpisanej w różne części procesu).  
Systemy informatyczne można zależnie od potrzeb dowolnie rozbudowywać o 
dodatkowe raportowanie, proaktywne prowadzenie procesu (wsparcie dla auto-
nomicznego utrzymania ruchu) czy też przepływ informacji w procesie tzw. 
workflow. Charakterystyczne zarówno dla narzędzi lean jak i dedykowanych im 
platformom informatycznym jest możliwość adaptacji do złożonych procesów 
biznesowych w organizacji, bez względu na to czy dotyczą firm produkcyjnych 
czy usługowych. 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do wspomagania 
podejmowania decyzji może stanowić przyczynek do osiągnięcia przewagi kon-
kurencyjnej. Zjawisko to jest efektem przyspieszenia reakcji przedsiębiorstwa na 
potrzeby klienta, usprawnienie obsługi, powstanie możliwości zaoferowania 
innowacyjnego dla klienta rozwiązania oraz obniżenia i racjonalizacji kosztów 
działalności [Rut 2013: 6-8]. Mierzalne efekty wdrożenia systemów IT, realizo-
wane są dzięki uzyskaniu spójnego przepływu danych odzwierciedlających sytu-
ację techniczną i ekonomiczną procesów. Klonowski wykazuje możliwe do osią-
gnięcia rezultaty dzięki efektywnemu użytkowaniu systemów IT [Klonowski, 
2004: 146-147]: 
-  zmniejszenie produkcji w toku o 30%, 
- zwiększenie do 50% terminowości wykonywania zleceń, 
- skrócenie średniego czasu dostawy z 7 do 4 dni, 
- zmniejszenie niedoborów elementów montażowych o 75–90%, 
- zwiększenie wydajności pracy o 10–20%, 
- zmniejszenie zapasów magazynowych o 10–50%, 
- poprawę średniego wskaźnika obrotu zapasów z 3,2 do 4,3, 
- zwiększenie sprzedaży o 15–25%.  

Uzyskanie choćby części z wymienionych wskaźników pozwala na wysunię-
cie wniosku, iż implementacja nowoczesnych technologii informatycznych jest 
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warunkiem koniecznym do osiągnięcia poprawy sprawności zarządzania, cechu-
jącego się podejmowaniem trafnych decyzji w krótkim okresie. Organizacje 
decydujące się na szerokie wykorzystanie technologii IT w swej działalności 
akceptują, iż środowisko elektroniczne niesie ze sobą szereg nowych, nieustannie 
ewoluujących wyzwań, związanych zarówno z biznesowymi procesami we-
wnętrznymi, jak i różnego typu interesariuszami zewnętrznymi. Stąd też, „aby 
przedsiębiorstwa mogły jak najskuteczniej wykorzystywać pojawiające się licz-
ne, obecne i przyszłe szanse związane z implementacją nowych modeli bizneso-
wych i szeregu innych kwestii związanych z praktycznie wszystkimi sferami 
funkcjonowania firmy, muszą nauczyć się całościowo spoglądać na swą obec-
ność w przestrzeni elektronicznej” [Wielki, 2005: 64–65]. 

4. USPRAWNIENIE PRZEPŁYWU INFORMACJI POPRZEZ 
INTEGRACJĘ SYSTEMÓW ERP I MES  

Manufacturing Execution System (MES) definiowany jest jako platforma wy-
korzystująca narzędzia IT, oprogramowanie, automatykę oraz urządzenia elek-
troniczne umożliwiające transfer danych w czasie rzeczywistym, bezpośrednio 
ze stanowisk produkcyjnych na obszar podejmowania decyzji biznesowych. 
Zastosowanie systemu MES umożliwia stałe monitorowanie procesu produkcyj-
nego oraz pozwala na podejmowanie skutecznych decyzji, reagując na pojawia-
jące się zakłócenia i niezgodności. System generuje automatyczne raporty doty-
czące przebiegu procesu, pojawiających się braków i wad jakościowych, reje-
struje wydajność maszyn, urządzeń i pracowników, rozlicza koszty pośrednie  
i bezpośrednie oraz daje szereg dodatkowych możliwości w zależności od stop-
nia jego rozbudowania. Dane wprowadzane są do systemu zarówno w sposób 
automatyczny, wprost z maszyn i urządzeń, a także poprzez implikację manual-
ną. Automatyka MES eliminuje pomyłki i błędy, które mogą pojawiać się pod-
czas ręcznego wprowadzania danych, a jednocześnie system umożliwia ograni-
czenie mechaniczności w miejscach do tego niewskazanych, gdzie konieczne jest 
dostarczenie danych wraz z interpretacją. MESA International wyodrębnia jede-
naście obszarów funkcjonalnych systemów MES: 
-  zarządzanie wykonywaniem produkcji, 
- zarządzanie wydajnością, 
- genealogia i śledzenie produkcji, 
- zarządzanie jakością, 
- aktywizacja i gromadzenie danych, 
- zarządzanie obiegiem dokumentów, 
- zarządzanie alokacją zasobów, 
- zarządzanie zasobami ludzkimi, 
- harmonogramowanie produkcji, 
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- rozdział zadań produkcyjnych5. 
Zasadnicze różnice pomiędzy systemami klasy ERP a MES są związane  

z odmiennymi potrzebami informacyjnymi zarządzających produkcją w stosunku 
do zarządu firmy. Do charakterystycznych różnic pomiędzy sferą produkcji  
a sferą biznesu należy zaliczyć: stopień ogólności danych, czas ich dostarczenia  
i źródła pochodzenia. Równoważne natomiast są potrzeby uzyskania wiarygod-
nych danych dostarczanych w uzgodniony sposób dokładnie na czas. Integracja 
systemów MES z ERP umożliwia uzyskanie wysokiej sprawności operacyjnej 
dzięki optymalizacji procesu produkcyjnego od zamówienia, aż po dostarczenie 
gotowego wyrobu. Konieczne jest traktowanie systemów MES jako łącznika 
pomiędzy wieloma używanymi w przedsiębiorstwach systemami informatycz-
nymi, bowiem ERP stanowi głównie repozytorium informacji, umożliwiając 
zarządzanie operacjami, planowanie logistyki oraz produkcji na poziomie całego 
przedsiębiorstwa, natomiast MES wspomaga szczegółowe procesy produkcji. 
Implementacja tych technologii poprawia przepływ informacji oraz usprawnia 
procesy biznesowe, co przekłada się na sprawne zarządzanie na wysoce konku-
rencyjnym rynku. Integracja systemów skutkuje pozytywnym efektem synergii, 
dzięki któremu można skutecznie zarządzać zdefiniowanymi wskaźnikami wy-
dajnościowymi i jakościowymi. 

Na podstawie danych z raportu Aberdeen Report z 2013 roku w grupie Best-
in-Class aż 38% podmiotów korzystało z systemów MES, za główny powód 
podając korzyści związane z redukcją kosztów [Automatyka B2B 2016]. Anali-
zując również dane dotyczące implikacji systemów zarządzania produkcją  
w czasie rzeczywistym, według których wartość globalnego rynku systemów 
MES zwiększy się z około 7 mld dolarów z roku 2014 do ponad 13 mld dolarów 
w roku 2020 co stanowi średni roczny wzrost ponad 12%, należy stwierdzić, iż 
wykorzystywanie technologii informatycznych stało się na trwałe nieodzownym 
fundamentem działania przedsiębiorstw [Automatyka B2B 2016a]. Z uwagi na 
fakt, iż systemy klasy ERP funkcjonujące w małych i średnich przedsiębior-
stwach niosą ze sobą znaczące koszty wdrożenia, rośnie tendencja do wykorzy-
stywania ERP w chmurze. Takie rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów po-
noszonych na funkcjonowanie infrastruktury informatycznej nawet o 20% [Ben-
chmark.pl 2016].  

5. NOWE TRENDY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM 
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I WYNIKAJĄCE  

Z TEGO SZANSE ORAZ MOŻLIWOŚCI 
Ostatnie kilka lat to okres nieustannie rozwijających się technologii informa-

tycznych, wkraczających w kolejną fazę swego rozwoju, a przedsiębiorstwa 

                                                 
5 MES, czyli jak wskoczyć na wyższy poziom, 

http://automatykab2b.pl/tematmiesiaca/6010-mes-czyli-jak-wskoczyc-na-wyzszy-
poziom#.V6muJvmLSUk, [dostęp: 09.08.2016]. 



57Implementacja technologii informatycznych do optymalizacji procesów ...

- rozdział zadań produkcyjnych5. 
Zasadnicze różnice pomiędzy systemami klasy ERP a MES są związane  

z odmiennymi potrzebami informacyjnymi zarządzających produkcją w stosunku 
do zarządu firmy. Do charakterystycznych różnic pomiędzy sferą produkcji  
a sferą biznesu należy zaliczyć: stopień ogólności danych, czas ich dostarczenia  
i źródła pochodzenia. Równoważne natomiast są potrzeby uzyskania wiarygod-
nych danych dostarczanych w uzgodniony sposób dokładnie na czas. Integracja 
systemów MES z ERP umożliwia uzyskanie wysokiej sprawności operacyjnej 
dzięki optymalizacji procesu produkcyjnego od zamówienia, aż po dostarczenie 
gotowego wyrobu. Konieczne jest traktowanie systemów MES jako łącznika 
pomiędzy wieloma używanymi w przedsiębiorstwach systemami informatycz-
nymi, bowiem ERP stanowi głównie repozytorium informacji, umożliwiając 
zarządzanie operacjami, planowanie logistyki oraz produkcji na poziomie całego 
przedsiębiorstwa, natomiast MES wspomaga szczegółowe procesy produkcji. 
Implementacja tych technologii poprawia przepływ informacji oraz usprawnia 
procesy biznesowe, co przekłada się na sprawne zarządzanie na wysoce konku-
rencyjnym rynku. Integracja systemów skutkuje pozytywnym efektem synergii, 
dzięki któremu można skutecznie zarządzać zdefiniowanymi wskaźnikami wy-
dajnościowymi i jakościowymi. 

Na podstawie danych z raportu Aberdeen Report z 2013 roku w grupie Best-
in-Class aż 38% podmiotów korzystało z systemów MES, za główny powód 
podając korzyści związane z redukcją kosztów [Automatyka B2B 2016]. Anali-
zując również dane dotyczące implikacji systemów zarządzania produkcją  
w czasie rzeczywistym, według których wartość globalnego rynku systemów 
MES zwiększy się z około 7 mld dolarów z roku 2014 do ponad 13 mld dolarów 
w roku 2020 co stanowi średni roczny wzrost ponad 12%, należy stwierdzić, iż 
wykorzystywanie technologii informatycznych stało się na trwałe nieodzownym 
fundamentem działania przedsiębiorstw [Automatyka B2B 2016a]. Z uwagi na 
fakt, iż systemy klasy ERP funkcjonujące w małych i średnich przedsiębior-
stwach niosą ze sobą znaczące koszty wdrożenia, rośnie tendencja do wykorzy-
stywania ERP w chmurze. Takie rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów po-
noszonych na funkcjonowanie infrastruktury informatycznej nawet o 20% [Ben-
chmark.pl 2016].  

5. NOWE TRENDY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM 
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I WYNIKAJĄCE  

Z TEGO SZANSE ORAZ MOŻLIWOŚCI 
Ostatnie kilka lat to okres nieustannie rozwijających się technologii informa-

tycznych, wkraczających w kolejną fazę swego rozwoju, a przedsiębiorstwa 

                                                 
5 MES, czyli jak wskoczyć na wyższy poziom, 

http://automatykab2b.pl/tematmiesiaca/6010-mes-czyli-jak-wskoczyc-na-wyzszy-
poziom#.V6muJvmLSUk, [dostęp: 09.08.2016]. 

dostają do dyspozycji szereg nowych rozwiązań dających im możliwość dalszej 
optymalizacji procesów biznesowych. Sytuacja ta związana jest z faktem, iż 
wiele komponentów, krytycznych dla tworzenia infrastruktury i rozwiązań IT 
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Internet Rzeczy to dynamicznie wkraczająca do organizacji technologia, która 
daje przedsiębiorstwom cały szereg nieosiągalnych wcześniej możliwości. Ro-
zumiana jest ona jako „osadzone w maszynach i innych obiektach fizycznych 
sensory i urządzenia uruchamiające (actuators), które zostały zastosowane  
w celu gromadzenia danych, zdalnego monitorowania, podejmowania decyzji  
i prowadzenia procesów optymalizacji we wszystkich obszarach od produkcji, 
poprzez infrastrukturę po opiekę medyczną” [Dobbs et al. 2015: 38]. Jednocze-
śnie wskazuje się na dwie podstawowe możliwości jakie niesie ona ze sobą. Są 
nimi: transformacja procesów biznesowych oraz wspieranie rozwoju nowych 
modeli biznesowych. Z punktu widzenia zagadnień analizowanych w niniejszym 
artykule szczególnie istotna jest pierwsza kwestia. Jeżeli chodzi o sferę produk-
cyjną to kluczowe aspekty dotyczą: optymalizacji przebiegu operacji i związanej 
z tym poprawy produktywności, optymalizacji wykorzystania sprzętu i zapasów, 
diagnostyki predykcyjnej (predictive maintenance) czy też naprawy i konserwa-
cji w oparciu o aktualny stan danego urządzenia (condition-based maintenance) 
[Bisson et al. 2015; Wielki 2016b: 539-544]. 

Z punktu widzenia zapewnienia łączności w systemach Internetu Rzeczy klu-
czowym rozwiązaniem, jak pokazują badania, są technologie mobline [Ericsson 
2016]. Dają one również szereg innych możliwości, organizowania działalności 
przedsiębiorstwa oraz optymalizacji jego procesów biznesowych. Rosnące zain-
teresowanie mobilnym dostępem do Internetu związane jest w dużym stopniu  
z rozwojem cloud computingu. Wynika to z faktu, iż wykorzystujący tego typu 
rozwiązania mają coraz większe możliwości dostępu do zawartości (danych, 
treści czy aplikacji) umieszczonych w „chmurze”. W związku z tym mogą z nich 
korzystać w sposób o wiele bardziej elastyczny niż w przypadku tradycyjnych 
rozwiązań i tym samym optymalizować przebieg oraz funkcjonowanie określo-
nych procesów biznesowych [Wielki 2016c: 134-145]. 

6. BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA BAZIE 
ZOPTYMALIZOWANYCH PROCESÓW 

Istotą funkcjonowania przedsiębiorstwa w dynamicznym otoczeniu jest kom-
pleksowe zaspokajanie potrzeb klientów w (subiektywnie dla nich) lepszy spo-
sób niż konkurencja. Celowe zastosowanie tak ogólnej definicji, związane  
z mnogością czynników oceny wyrobu, czy realizowanej usługi powoduje, że 
przedsiębiorstwa muszą koncentrować się już nie tylko na dostarczanej ofercie 
podstawowej, ale na jej ciągłej rozbudowie, przy jednoczesnym permanentnym 
redukowaniu kosztów. Aby organizacja mogła skupić uwagę na procesach za-
rządczych, rozwojowych a nawet pomocniczych, jej procesy podstawowe muszą 
zostać zaprojektowane, wdrożone i monitorowane w taki sposób, aby uzyskać 
trwały, stabilny poziom i powtarzalny efekt. Uwzględniając tę perspektywę nale-
ży stwierdzić, że optymalizacja i nieustanna poprawa wydajności i jakości reali-
zowanych w organizacji procesów biznesowych jest warunkiem koniecznym do 
zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Klienci postrzegają i oceniają 
przedsiębiorstwo na podstawie stopnia zaspokojenia ich potrzeb przez nabycie 
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określonych produktów lub usług i porównanie ich na tle konkurencji. Uzyskanie 
pozytywnej opinii staje się więc kluczowe dla uzyskania zyskowności z działal-
ności. 

Szymański wskazuje wiele zasadniczych źródeł konkurencyjności, spośród 
których do najważniejszych z punktu widzenia przedmiotu badań należy zaliczyć 
[Szymański 1995: 156]: 
-  produkcyjne – konkurencyjność wynika z wyższej jakości lub przewagi kosz-

towej pochodzącej z przyczyn zewnętrznych, związanych z pozycją przedsię-
biorstwa, lub wewnętrznych związanych z alokacją i zarządzaniem zasobami, 

- dystrybucyjne – konkurencyjność powstaje na skutek niższego kosztu zamro-
żenia kapitału oraz w wyniku redukcji kosztów transportu i poprawie obsługi 
klientów, 

- technologiczne – konkurencyjność jest efektem innowacyjności przedsiębior-
stwa w produktach, technologii i procesach, oraz osiągana jest dzięki pracom 
naukowo-badawczym, 

- gospodarowanie czasem – zdolność do szybszego niż konkurenci reagowania 
na zmiany oraz zarządzanie w dłuższej perspektywie, 

- jakość zarządzania – do których należy zaliczyć m.in. fachowość i trafność 
podejmowanych decyzji oraz talenty menedżerskie i inne. 
Już wstępna analiza wymienionych źródeł pozwala na stwierdzenie, że opty-

malizacja procesów biznesowych ma realny i niepodważalny wpływ na budowa-
nie przewagi konkurencyjnej, bowiem związek przyczynowo - skutkowy pomię-
dzy źródłami a procesami biznesowymi jest wyraźnie zarysowany. Istotnym jest 
fakt, że wszelkie działania optymalizacyjne, restrukturyzacyjne czy racjonaliza-
torskie muszą mieć charakter ciągłego doskonalenia, nawet gdy ustabilizowane 
procesy biznesowe pozwalają na koncentrację na procesach pobocznych. Powo-
dem takiego podejścia jest naturalna skłonność każdego procesu biznesowego do 
poddawania się zmiennościom o naturalnych lub specjalnych przyczynach. De-
ming podkreślając rolę zmienności procesów uczynił z nich jeden z czterech 
filarów tzw. systemu gruntownej wiedzy menedżerskiej (system of profound 
knowledge). Uznawał, iż „prawidłowa ocena współzależności pomiędzy po-
szczególnymi elementami systemu odpowiednio powiązanych i nadzorowanych 
procesów wymaga od kierownictwa zrozumienia i znajomości podstaw zmienno-
ści charakteryzującej te procesy” [BSR-QUICK 2016].  

Obsługa klienta przez organizację, która skupia się jedynie na zaspokojeniu 
jego podstawowych potrzeb bez budowania obustronnie korzystnych relacji, 
staje się dysfunkcyjna i fragmentaryczna. Zasadniczym źródłem powstałej  
z optymalizacji procesów biznesowych przewagi konkurencyjnej jest więc zmia-
na koncentracji uwagi przedsiębiorstwa z ustabilizowanych procesów podsta-
wowych na procesy zarządcze i pomocnicze, które w dobie rosnącej konkurencji 
stają się wartością dodaną z punktu widzenia klienta, a tym samym obligatoryjne 
dla przedsiębiorstw. 
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7. PODSUMOWANIE 
Prezentowane w artykule wyniki analiz potwierdzają hipotezę, że racjonaliza-

cja realizowanych procesów biznesowych jest nieodzowną częścią działalności 
tak dla dużych przedsiębiorstw, jak i dla sektora MSP, bez względu na zakres 
prowadzonej działalności. Rosnąca konkurencyjność wymusza działania optyma-
lizacyjne jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów, przy jednoczesnej profesjonali-
zacji obsługi klienta. Rosnąca łatwość porównania ofert przedsiębiorstw przez 
potencjalnych klientów, determinuje poszerzanie spektrum prowadzonej działal-
ności o dotychczas marginalizowane: optymalne dla klienta kanały komunikacji, 
obsługę serwisową, oferowanie substytutów i elementów dodatkowych, ela-
styczne i indywidualne podejście do specyficznych wymagań. Aby organizacja 
mogła koncentrować się na dodatkowych aspektach działalności, stanowiących  
o jej konkurencyjnej sile, jest zobowiązana do ciągłego monitorowania i dosko-
nalenia ustabilizowanych procesów podstawowych. Pełna identyfikacja przebie-
gu procesów i wizualizacja zaangażowania zasobów, umożliwia rozpoznawanie  
i eliminację pojawiającego się marnotrawstwa oraz daje wgląd w potencjalne 
skutki następstw zmian jeszcze przed ich faktycznym wdrożeniem. Implemento-
wany do organizacji szeroki wachlarz narzędzi informatycznych pozwala na 
jednoczesną racjonalizację użycia zasobów, zgodnie z filozofią lean, oraz na 
profesjonalizację obsługi, co stanowi element składowy budowy rzeczywistej 
płaszczyzny przewagi konkurencyjnej. Wzrost popytu na systemy MES obser-
wowany w krajach rozwiniętych należy utożsamiać z konsekwencją działań 
przedsiębiorstw w obszarze koncepcji lean. Wykorzystanie zintegrowanych sys-
temów klasy ERP i MES daje szereg opisanych wcześniej korzyści, co jest waż-
nym punktem wyjścia z perspektywy efektywności procesów biznesowych. Bio-
rąc pod uwagę fakt, iż dla dużych przedsiębiorstw wykorzystywanie technologii 
informatycznych jest standardem, koncentracja MSP będzie ogniskowała się 
wokół wykorzystania narzędzi informatycznych w sposób ograniczający nakłady 
np. poprzez wykorzystanie rozwiązań bazujących na cloud computingu. 
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