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ERP. Co to takiego? 

(mind mapping) 

dr Marian Krupa 



Zadanie: 

Na podstawie analizy literatury przedmiotu z zakresu 

zarządzania projektami ERP zdefiniuj przy pomocy 

diagramu mapy (Mind Mapping) pojecie: 

system klasy ERP 



Mind Mapping 



Zasoby informacyjne 

• Mind Mapping (mapa myśli) – technika wizualizacji 

złożonych problemów uwzględniająca relacje przyczynowo-

skutkowe.  

 

• MP - kreatywny sposób poszukiwania, porządkowania, i 

komunikowania dowolnych zagadnień, problemów, definicji. 

 

• MP  ma na celu przyspieszyć pracę i dać lepszy efekt m.in. w 

zakresie zapamiętania i zrozumienia złożonych problemów. 



Zasoby informacyjne 

Mind Mapping – zasady tworzenia mapy myśli: 
 

• używamy obrazów i symboli – skróty i uproszczenia 

• najważniejsze słowa / kategorie oznaczamy najsilniej (kolor) 

• agregujemy zagadnienia  w liczbie 5-7 kategorii / perspektyw 

• jedna "odnoga" prowadzi tylko do jednego słowa albo rysunku 

• używamy liter różnych wielkości i kroju 

• używamy kolorów według swojej intuicji i uznania 

• zamieszczamy na mapie nie tylko same informacje, ale i 

skojarzenia, pytania, problemy !!! 

• dajemy się ponieść wyobraźni… 

http://www.naharvard.pl 



przykłady 



IT 

http://www.paulemmerson.com 



Time Management 

https://www.mindtools.com 
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Jakość ERP 



Doskonalenie ZSBI 



Doskonalenie ZSBI 



ERP 



ERP 



Programy 
komputerowe 

 

• Xmind 

• iMind Map 
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