4.4 Doradztwo w zakresie przygotowania specyfikacji procesów
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
Doradztwo w zakresie przygotowania specyfikacji procesów opiera się o analizę
aktualnego
działania
przedsiębiorstwa
bądź
pomysłu
na jego rozwinięcie
i zaprojektowaniu innowacyjnego rozwiązania usprawniającego funkcjonowanie firmy.
Dzięki zastosowaniu dedykowanych automatyzacji działań wykonywanych przez
poszczególne działy lub osoby, będzie możliwe zoptymalizowanie czasu pracy bądź
zaoferowanie zupełnie nowej usługi cyfrowej.
Zostaną przeprowadzone konsultacje z pracownikami firmy w celu zebrania listy wymagań. Każde
wymaganie będzie jedną cechą aplikacji. Są one kluczowe, aby zaoferować unikalne i dostosowane
do potrzeb rozwiązanie. W przedsiębiorstwie zostanie wyznaczona osoba decyzyjna. Wraz z tą osobą
zostaną wyznaczone priorytety wymagań oraz główne cele pierwszego przebiegu. Po tym zostanie
sformułowany rejestr wymagań.
Zostaną wybrane zadania o najwyższym priorytecie, a jednocześnie przyczyniające się do realizacji
celu przebiegu. O ile zajdzie potrzeba, zostanie oszacowany czas realizacji, pracochłonność, złożoność
i ryzyko każdego zadania. Cyfryzacja pozwala przedsiębiorstwu rosnąć o kilkadziesiąt procent szybciej
i zwiększać zatrudnienie.
Korzyści z ostatecznego wdrożenia takiej usługi są ogromne, zaczynając od posiadania pełnej kontroli
nad firmą, aż po zmniejszenie nakładu pracy przy wykonywaniu tych samych prac. Ostatecznie
przygotowane dokumenty pozwolą na płynne przejście do realizacji i wdrożenia usługi.
Doradztwo dotyczy przygotowania specyfikacji kluczowych procesów operacyjnych dotyczących
działania firmy (w tym np. procesów produkcyjnych, sprzedażowych, funkcji wsparcia itp.),
bądź usługi powiązanej z ich działalnością. Zidentyfikowane zostaną sekwencje kolejnych kroków,
działań oraz zadań realizowanych przez różne osoby (często z wielu jednostek organizacyjnych
przedsiębiorstwa) oraz metody ich wykonania, które mogą być przeniesione do postaci cyfrowej
(w tym opomiarowane np. w postaci kluczowych czynników sukcesu, z ang. KPI – Key Performance
Indicators), bądź zautomatyzowane. Dzięki takiemu opisaniu procesów będzie możliwa relatywnie
prosta cyfryzacja (odwzorowanie cyfrowe) i stworzenie idealnie dopasowanego systemu monitoringu
i pomiaru, który wpasuje się w model działania przedsiębiorstwa. Poprzez przeprowadzenie takiej
analizy znajdywane są obszary, które pozwalają na optymalizację i cyfryzację, dzięki czemu
już po samej
analizie
przebiegu
procesów
możliwe
jest
zdiagnozowanie
luk
w efektywności firmy i zaprojektowanie działań optymalizacyjnych.
W ramach usługi „Doradztwo w zakresie przygotowania specyfikacji procesów” efektem będą:





Specyfikacja procesów działania firmy bądź usługi powiązanej z działalnością;
Właściwości oraz cechy modelu definiującego działanie firmy bądź usługi;
Diagramy i opisy przedstawiające przebieg kluczowych procesów biznesowych;
Wyniki ankiet przeprowadzonych w organizacji.

Zakres przedmiotowej usługi dotyczy działań analitycznych i eksperckich mających na celu
zweryfikowanie i opisanie (np. w postaci diagramów bądź szczegółowych opisów z podziałem
na kluczowych aktorów w procesie) przebiegu kluczowych procesów biznesowych
w przedsiębiorstwie. W ramach tej usługi na żadnym jej etapie nie ma elementów związanych
ze sprzedażą wartości niematerialnych i prawnych.

Przewidywany czas realizacji usługi
1-6 miesięcy
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Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Proponowana usługa doradcza przyczynia się do rozwoju firmy. Poprawi i stale udoskonali
komunikację wewnątrz firmy. Poprzez analizę aktualnych procesów oraz zebranie informacji od wielu
pracowników, oraz jeśli to potrzebne od aktualnych klientów, możliwe będzie znaczące ulepszenie
aktualnych procesów bądź wdrożenie zupełnie nowych. Klient będzie mógł stworzyć innowacyjne
rozwiązanie IT, przez co nastąpi przeskok w metodyce działania przedsiębiorstwa. Nastąpi redukcja
kosztów i wzrost dochodów firmy. Opracowanie architektury systemu IT wraz z instrukcjami
oraz rekomendacjami prowadzącymi do wdrożenia zupełnie nowej usługi cyfrowej powiązanej
z aktualną działalnością umożliwi oferowanie nowych produktów dla aktualnych lub nowych
klientów. W efekcie klient uzyska niezbędne wsparcie do opracowania innowacji, która będzie
dostępna poprzez jedno z mediów cyfrowych takich jak aplikacja mobilna na telefon komórkowy
(smartphone) lub aplikacja/platforma internetowa w przeglądarce internetowej.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący
Usługa doradcza pozwoli potencjalnemu przedsiębiorcy na stworzenie aplikacji lub systemu,
który nie jest dostępny na rynku. Dzięki unikalnemu podejściu do każdej firmy usługa będzie niejako
drogowskazem i zbiorem instrukcji i rekomendacji, które pozwolą na wprowadzenie na rynek nowych
rozwiązań cyfrowych. Poprzez analizę aktualnych procesów oraz zebranie informacji od wielu
pracowników, możliwe będzie znaczące ulepszenie aktualnych procesów bądź wdrożenie zupełnie
nowych. W przypadku firm nieposiadających żadnego systemu automatyzującego będzie to ogromny
przeskok w metodyce działania przedsiębiorstwa, która ułatwi zarządzanie oraz pracę wielu działów.
Usługa doradcza w sposób bezpośredni przyczyni się do powstania nowego, co najmniej na skalę
przedsiębiorstwa innowacyjnego rozwiązania IT, które po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę będzie
dostępne poprzez jedno z mediów cyfrowych takich jak aplikacja mobilna na telefon komórkowy
(smartphone) lub aplikacja/platforma internetowa w przeglądarce internetowej.

Założenia cenowe
30.000 zł – 50.000 PLN. Przedział cenowy określono na bazie obecnie panujących cen rynkowych,
poprzez dokonanie badania rynku i szacowania kosztów przygotowania i wdrożenia doradztwa
w firmach. Zakres cenowy waha się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w którym
prowadzone będzie doradztwo, od specyfiki działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych
przez firmę.

Odbiorcy
MŚP z województwa podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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