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1. Projektowanie i 

parametryzacja 

procesów zaopatrzenia 
– stenografia organizatorska 



Proces logistyczny – definicje 

• Logistyka – organizacja, planowanie, realizacja i 
kontrola przepływu dóbr od ich nabycia, przez 
produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w 
celu spełnienia wymagań rynkowych przy 
minimalnych kosztach i oszczędnym zaangażowaniu 
kapitału. 

Opr. na podst.: M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją, Placet, Warszawa 1996. 

M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Kraków 1999. 



Proces logistyczny – definicje 

• Logistyka (koncepcja logistyczna) – system 
kształtowania i kontroli procesów fizycznego 
przepływu produktów oraz ich informacyjnych 
uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia 
najkorzystniejszych relacji pomiędzy poziomem 
świadczonych usług. 

[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 8-9].  



Proces logistyczny – definicje 

• Proces (logistyczny) – logiczna sekwencja działań 

(w wymiarze rzeczowym, informacyjnym, 

finansowym) uporządkowana z punktu widzenia 

wcześniej zdefiniowanych celów [MK]. 



Proces logistyczny – definicje 

Krzysztof Ficoń: Logistyka ekonomiczna : procesy logistyczne. Warszawa: BEL Studio, 2008. 

• Uporządkowany łańcuch operacji związany 
z przepływem materiałów (informacji, 
energii, ludzi) nazywamy procesem 
logistycznym. 



Procesy logistyczne – przykłady 

 procesy prognozowania i planowania 

 procesy zaopatrzenia 

 procesy produkcji 

 procesy dystrybucji i transportu 

 procesy magazynowe 

 procesy zarządzania opakowaniami / w tym zwrotnymi 

 procesy zarządzania odpadami 

 procesy komunikacyjne 

 procesy informacyjno-decyzyjne (strategicznym / operacyjnym) 



PROCESY LOGISTYCZNE 

mapowanie 



Procesy logistyczne – planowanie 

infrastruktury  
Realizacja procesów logistycznych odbywa się w szeroko rozumianej 

infrastrukturze logistycznej – i to ona jest elementem zasadniczym 
warunkującym możliwości kształtowania wartości poprzez działanie 

[Kowalska-Napora]. 

dr Marian Krupa 

Mapowanie procesów logistycznych polega na [Krupa]: 

1. Zdefiniowanie procesów głównych i pomocniczych (systemowych). 

2. Wyodrębnieniu kluczowych elementów (podprocesów) dla 
poszczególnych procesów głównych i pomocniczych. 

3. Zdefiniowanie procedur (opis czynności elementarnych w 
powiązaniu do infrastruktury logistycznej) w ramach 
zdefiniowanych podprocesów. 

4. Opisanie powiązań (wejścia/wyjścia) – mapa procesów 

5. Optymalizacja infrastruktury logistycznej. 



dr Marian Krupa 

Mapowanie procesów- przykład: 
030101-

Tworzenie 

budżetu

030102 - Podział 

dotacji

030105 –

wydzielenie z 
budżetu środków 

podlegających 

alokacji

030106 -

Budżetowanie 

działalności 
dydaktycznej

030103 –

Sporządzenie 

planu rz.fin. Dla 

SZMO  

030104 

Sporządzenie 

planu rzecz. 

Finans. 
030107 -

Budżetowanie 
działalności 

naukowo 

badawczej



dr Marian Krupa 

Mapowanie procesów: 

Zlecenie 

transportowe 

Planowanie 

spedycji 

Spedycja 

Potwierdzenie 

realizacji 

Planowanie Planowanie 

Marketing 

Rozliczenia 

Spedycja 



dr Marian Krupa 

Mapowanie procesów: 

Zlecenie 

transportowe 

Planowanie 

spedycji 

Spedycja 

Potwierdzenie 

realizacji 

Planowanie Planowanie 

Marketing 

Rozliczenia 

Spedycja 



Mapowanie procesów: 

dr Marian Krupa 



PROCESY LOGISTYCZNE 

modelowanie 



Techniki modelowania procesów logistycznych: 
 

 
• Ad hoc – dowolne opisy w formie diagramów 

 

• Schemat blokowy – zestawienie funkcji w formie umownych 

blokowych symboli graficznych powiązanych liniami/ strzałkami.  

 

• Stenografia organizatorska  (technika kartowania) – rejestracja 

procesów za pomocą wystandaryzowanych symboli graficznych 

na specjalnych kartach (tabelach) w formie diagramu. 

 

• EPC (Event-driven Process Chain) – Łańcuch zdarzeń i funkcji. 

 

• BPMN (Business Process Model and Notation – IT. 

 



Procesy opisywane „ad hock” 

Program

Program

Program

Program

Program

Program

ekstrakcji

Zapis

pliku

Program

odczytu
Zrzut

ekranu

Plik

trans.

Program

ekstrakcji
Zapis

pliku
Program

odczytu

Kolejka

komunikatów

Program

odczytu

Replikator

bazy danych

Zapis

plikuProgram

ekstrakcji

Plik

trans.-

Kolejka

komunikatów

System aplikacji B

Program

System aplikacji CSystem aplikacji A



Przykład przebiegu procesu w notacji „blokowej” 



Przykład przebiegu procesu w notacji stenografii organizatorskiej 



Przykład przebiegu procesu w notacji  

EPC (Event-driven Process Chain) 

dr Marian Krupa 

Rozpoznawanie
rynku

Obsługa
zapytań

ofertowych
Odbiorców

Przygotowanie
ofert do

Odbiorców

Pozyskiwanie
zapytań

ofertowych

Odbiorców

Zwieranie

umów

Przetwarzanie
zleceń Klientów

(Kontrakty)

Prezentacje
produktów

Obsługa
zamówień

sprzedaży

Planowanie
sprzedaży

Tworzenie danych
podstawowych

Klientów

Pozyskiwanie odbiorców

 

PR01:

 „Ręczne” wprowadzenie 

faktury do systemu 

Fakturę 

wystawiono 

poza 

systemem

Wprowadzić 

fakturę do 

systemu

Fakturę 

wprowadzono 

do systemu

Sprawdzić: 

bilans Wn/Ma i 

zapis księgow.

Bilans i zapis 

poprawny

Bilans i zapis 

niepoprawny

XOR

Sprawdzić 

oryginał 

faktury i 

poprawić wpis

Błędy faktury 

sprawdzono. 

Błędy 

poprawiono

Księgowy

Asystent 

księgowego

Wpisać 

fakturę do 

rejestru

Księgowy

Faktura 

wpisana do 

rejestru

Sprawdzić 

poprawność 

merytoryczną

Specjalista-

Księgowy

XOR

Faktura 

poprawna 

merytorycznie

Faktura 

błędna 

merytorycznie

Ustalić i 

poprawić 

błędy merytor.

Faktura 

poprawiona 

merytorycznie

PR04: „Ręczne” 

wystawianie 

faktury poza 

systemem

XOR

XOR

Zaksięgować 

fakturę

Główny 

Księgowy

Faktura 

zaksięgowana PR06: 

Dokonywanie 

zmian w zaksięg. 

fakturach

PR07: Obsluga 

należności

PR07: Obsluga 

należności

PR10: Obsluga 

budżetu

Faktura - 

oryginał

Faktura - 

wydruk

Faktura - 

oryginał

Kontrola postepow w nauce

i zgodnosci z rygorami studiowania

Dyplomowanie

Zdarzenie

startowe

Funkcja

Zdarzenie

srodkowe

Funkcja

Praca

dyplomowa

zlozona

Praca

dyplomowa

zlozona

Dyplomowanie

Kontrola

postepow w

nauce...

Funkcja

Zdarzenie

srodkowe

Funkcja

Zdarzenie

koncowe



Przykład przebiegu procesu w notacji ARIS 

(Architecture of Integrated Information Systems) 



Przykład przebiegu procesu w notacji BPMN / SOA 

(Business Process Model and Notation) 
 



Przykład przebiegu procesu w notacji IBM 

Blueworks/(BPMN) 
 



Stenografia organizatorska 

Opis metody 
 

wprowadzenie 



Standaryzacja symboli – analiza graficzna 

dr Marian Krupa 

Symbol Opis 

 
Zadanie (funkcja elementarna) 

 
Literki wskazują na rolę jaką pełni wskazany uczestnik w realizacji danego 

zadania: W - wykonawca (wykonuje zadanie); P - współpracownik (uczestniczy w 

realizacji zadania); D -  doradca (udziela porady); Z -  zatwierdzający; Ui -  

przekazuje dane / udziela informacji; Oi - odbiera dane / informacje. 

 
 

Operator decyzyjny: TAK/NIE – alternatywna ścieżka procesu/ procedury 

 

 

 
Archiwizowanie dokumentu 

 
Zapis w rejestrze 

 Powiązanie z innym procesem/ procedurą 

 

 

 
 

Linie łączące symbole 

 

 

W 

PR03 

Stenografia organizatorska 



Diagram 
procesu 

Tworzenie zlecenia 

sprzedaży 

Stenografia 

organizatorska 
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Stenografia organizatorska 



dr Marian Krupa 

Stenografia organizatorska 



Stenografia organizatorska 

Metodyka: 

dr Marian Krupa 

1. Zdefiniuj nazwę i cel procesu (KCS). 

2. Opisz parametry na wejściu. 

3. Opisz parametry na wyjściu. 

4. Uporządkuj listę zadań realizowanych w ramach 

wybranego procesu/ procedury. 

5. Opisz uczestników wybranego procesu. 

6. Opisz graficznie proces w formie diagramu – 

karta procesu. 

 

7. Przedstaw propozycje udoskonalenia procesu. 



Stenografia organizatorska 

Opis procesu (Obsługa zakupów): 

dr Marian Krupa 

1. Tworzenie zgłoszenia zakupowego. 

2. Ocena (formalna i merytoryczne) zgłoszenia 

zakupowego. 

3. Negatywna: Opracowanie listy uwag / uzasadnienie. 

4. Pozytywna: Analiza listy dostawców. 

5. Przygotowanie zamówienia. 

6. Zatwierdzenie zamówienia. 

7. Realizacja i monitorowanie realizacji zamówienia. 

8. Ocena jakościowa realizacji zamówienia. 



Mierniki i propozycje udoskonalenia procesu: 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 

Propozycja usprawnień 
obecna oczekiwana 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

dr Marian Krupa 

Stenografia organizatorska 



2. Wskaźniki sprawności 

logistycznej w 

logistyce zaopatrzenia 
– benchmarking 



Mierniki a wskaźniki 
- Przegląd definicji 



Wskaźniki sprawności logistycznej 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 

Propozycja usprawnień 
obecna oczekiwana 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

• Projektowanie – optymalizacja procesów biznesowych, logistycznych, 

informacyjno-decyzyjnych zakłada konieczność ich parametryzacji. 

• Kluczową kwestią jest zatem zdefiniowanie takich wskaźników, które mają 

istotny wpływ na wzrost sprawności logistycznej. 

•  Na podstawie wieloletnich doświadczeń praktyków- menedżerów możemy 

wskazać na najbardziej użyteczne wskaźniki oceny oraz ich wartości. 



Sprawność logistyczna 
 wprowadzenie terminologiczne 

• Miernik (measure)- kategoria ekonomiczna/ biznesowa, 

odzwierciedlająca zdarzenia i fakty z zakresu działania 

przedsiębiorstwa, wyrażone w jednostkach miary; np. wielkość 

produkcji [szt.], koszty pracy [EUR], udział w rynku [%]… 

 

• W logistyce mierniki traktowane są jako wielkości 

informacyjne (elementarne), niesłużące bezpośrednio do 

oceny sprawności logistycznej. 



• Wskaźnik (indicator) - obserwowalna wielkość zmienna, niezbędna do 

uchwycenia  innej zmiennej bezpośrednio nieobserwowalnej. 

• Wskaźnik – liczba (wartość) wyjaśniająca wzajemny stosunek dwóch 

wielkości statystycznych. 

• Wskaźnik -  mierzy zjawisko (cechę zjawiska - miernik) Y, które jest łatwo 

obserwowalne i mierzalne, oraz jest związane w znany nam sposób ze 

zjawiskiem X, które jest przedmiotem naszego zainteresowania. Np.: 

Zużycie paliwa / liczbę kilometrów 

• Wskaźnik - potrzebny jest wtedy, gdy zjawisko, które nas interesuje jest 

trudne do bezpośredniej obserwacji i pomiaru. 

Sprawność logistyczna 
 wprowadzenie terminologiczne 



Mierniki a wskaźniki 
- przykłady 



Wskaźniki sprawności logistycznej 
ZASADA 8R / 8W / 8O 

Celem zarządzania procesami logistycznymi w obszarze zaopatrzenia jest: 
 

1. dostarczenie odpowiednich produktów lub usług,  

2. w odpowiedniej ilości, 

3. w odpowiednie miejsce,  

4. odpowiedniemu odbiorcy,  

5. w odpowiednim momencie (czasie),  

6. zachowując odpowiednią jakość, 

7. oraz zapewniając odpowiedni, możliwie najmniejszy koszt,  

8. w odpowiedni sposób dostarczone (postulaty ekologiczne) 
 

Wiązka wymienionych celów określana jest w literaturze akronimem ‘8×O’ 



• Logistyka zaopatrzenia 
• Logistyka produkcji 
• Logistyka dystrybucji 
• Transport 
• Gospodarka magazynowa 
 

• Wskaźniki efektywności ekonomicznej 
• Kapitał zamrożony w majątku obrotowym 
• Rotacja zapasów surowców i wyrobów 
• Koszty logistyki 

Sprawność logistyczna 
 obszary 



-Wskaźniki sprawności logistycznej 
-[Twaróg, Śliwczyński, Skoczylas, Krupa] 

K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2010. 
B. Śliwczyński,  Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007. 
J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne,  Biblioteka logistyka, Poznań 2003. 

Sprawność logistyczna 
 wskaźniki - źródła 



Sprawność logistyczna 
 Logistyka zaopatrzenia 

Sprawność logistyczna 
 wskaźniki 



Sprawność logistyczna 
 Logistyka zaopatrzenia 

• Mierzymy sprawność procesu zakupowego. 

• Krótszy czas oznacza wyższą sprawność. 

• Ważna jest znajomość wzorców branżowych (benchmarking wewnętrzny i 

zewnętrzny) 

Przeciętny czas realizacji 

jednego zamówienia 
=  

Czas realizacji wszystkich zamówień 

Liczba wszystkich zrealizowanych zamówień 



• Mierzymy jakość procesu zakupowego. 

• Im wyższy wskaźnik tym lepiej. 

• Ważna jest znajomość wzorców branżowych. 

Niezawodność dostaw =  

Liczba dostaw zgodnych z zamówieniem 

Całkowita liczba dostaw 

Sprawność logistyczna 
 Logistyka zaopatrzenia 



• Mierzymy jakość realizowanych usług przez dostawców (?).   

• Im mniejszy wskaźnik tym lepiej. 

• Ważna jest znajomość wzorców branżowych. 

Wskaźnik reklamacji i 

zwrotów 
=  

Liczba reklamacji i zwrotów 

Całkowita liczba dostaw 

Sprawność logistyczna 
 Logistyka zaopatrzenia 



• Mierzymy jakość realizowanych usług przez dostawców. 

• Im mniejszy wskaźnik tym lepiej. 

• Ważna jest znajomość wzorców branżowych. 

Niekompletność dostaw =  

Liczba dostaw niekompletnych 

Całkowita liczba dostaw 

Sprawność logistyczna 
 Logistyka zaopatrzenia 



• Mierzymy jakość realizowanych usług przez dostawców (transport, spedycja). 

• Im mniejszy wskaźnik tym lepiej. 

• Ważna jest znajomość wzorców branżowych. 

Nieterminowość dostaw =  

Liczba dostaw nieterminowych 

Całkowita liczba dostaw 

Sprawność logistyczna 
 Logistyka zaopatrzenia 



• Mierzymy elastyczność (zamówienia nietypowe) usług przez dostawców. 

• Im większy wskaźnik tym lepiej, ale po uzyskaniu zbyt dużego udziału „de 

facto” prowadzimy  zakupy typu „ad-hoc”. 

• UWAGA: Im wyższy wskaźnik - oznacza to  brak wypracowanych standardów! 

Elastyczność dostaw =  

Liczba dostaw obejmująca specjalne wymagania 

Całkowita liczba dostaw 

Sprawność logistyczna 
 Logistyka zaopatrzenia 



• Mierzymy sprawność własnych procesów / organizacji pracy. 

• Im mniejszy wskaźnik tym lepiej. 

• Należy porównać do wzorców branżowych. 

Sprawność przyjęcia 

materiałów 

(na jednego pracownika) 

=  

Średni czas przyjęcia materiałów / dostaw 

Liczba zatrudnionych 

Sprawność logistyczna 
 Logistyka zaopatrzenia 



• Mierzymy efektywność procesów zakupowych. 

• Im mniejszy wskaźnik tym lepiej. 

• Należy porównać do wzorców branżowych. 

Średni koszt zamówienia =  

Koszt obsługi realizowanych zamówień 

Liczba zrealizowanych zamówień 

Sprawność logistyczna 
 Logistyka zaopatrzenia 



Wzorce branżowe 
- benchmarking 



Benchmarking 

Sprawność logistyczna 
 Wzorce branżowe 

• Kluczową w ocenie uzyskanie wartości dla poszczególnych 

wskaźników / mierników nie jest wystarczająca. 

• Miarodajna ocena musi uwzględniać tzw. znajomość wzorców 

branżowych. 

 

• Benchmarking – analiza porównawcza, tj. zestawienie wyników 

badanego przedsiębiorstwa z najlepszym (średnim) w danej 

branży. 



Benchmarking 

Dun & Bradstreet (D&B) 
 Industry norms and key business ratios 

http://www.dnb.com/ 



Benchmarking 

Dun & Bradstreet (D&B) 
 Industry norms and key business ratios 



Benchmarking 

Dun & Bradstreet (D&B) 
 Business Reports 



Benchmarking 

Wzorce branżowe 
 Bisnode D&B Polska http://www.dnb.com.pl 



Benchmarking 

Wzorce branżowe 
 Bisnode D&B Polska http://www.dnb.com.pl 



Benchmarking 

Wzorce branżowe 
 Raport handlowy http://www.dnb.com.pl 

../Metody ANALIZ logistycznych/BENCHMARKING/Raport_D_Bradstreet.pdf


Benchmarking 

BizStats http://www.bizstats.com 



Benchmarking 

BizStats 

http://www.bizstats.com 



Benchmarking 

Free Industry Reports 

http://www.freeindustryreports.net/ 

../Metody ANALIZ logistycznych/BENCHMARKING/USA Business Ratios _ Industry.pdf


Benchmarking 

EuroStat 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/ 

../Metody ANALIZ logistycznych/BENCHMARKING/annual-report-smes-2013_en.pdf


3. Modelowanie 

symulacyjne procesów  
– Bizagi Process Modeler 



BIZAGI Modeler  

• http://www.bizagi.com 



BIZAGI Modeler  

• Jak zainstalować (download) program?  



BIZAGI Modeler  

• Logowanie się do aplikacji / ekran „Home” 



BIZAGI Modeler  

• Tworzenie / modelowanie dowolnego procesu - przykład 



BIZAGI Modeler  

• Notacja BPMN? 



BIZAGI Modeler  

• Dlaczego BPMN? 
http://www.bpmn.org 
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Notacja BPMN 

DLACZEGO BPMN? 

• PROJEKTY i SZKOLENIA (w tym projekty ERP) - zwiększa 

to szybkość przepływu wiedzy, gdyż trenerzy rozwijają 

przede wszystkim wiedzę związaną z metodyką opisu a nie z 

narzędziami. 

 

• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - BPMN staje się 

preferowaną formą opisu procesów biznesowych w różnych 

agendach Unii Europejskiej oraz polskiej administracji 

publicznej (np. Służby Celne w Ministerstwie Finansów, 

Projekt Upraszczania Procedur Ministerstwo Gospodarki). 

Biernacki P., BPMN – rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010 
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Notacja BPMN 

DLA kogo BPMN? 

• szefowie różnych szczebli zarządzania, 

• pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania Jakością 

• konsultanci BPM zewnętrzni i wewnętrzni, 

• analitycy procesów biznesowych (np. Six Sigma Black Belts i 

Six Sigma Green Belts, Lean Manufacturing), 

• analitycy Rachunku Kosztów Działań (ABC), 

• zespoły wdrożeniowe rozwiązań działających w architekturze 

SOA (Service Oriented Architecture) / architektura zorientowana 

usługowo / procesowo. 
Biernacki P., BPMN – rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010 
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Notacja BPMN 

DEFINICJA 

• BPMN (Business Process Model and Notation) / Notacja i 

Model Procesu biznesowego - graficzna metoda służąca do 

prostego i zrozumiałego opisywania procesów biznesowych. 

• Pierwotnie nazwa BPMN była rozwijana jako Business Process 

Modeling Notation. 

 

• Notacja to język komunikacji świata biznesu z branżą IT więc 

nie może być niezrozumiała a nawet zbyt trudna! 
http://www.omg.org 

Żeliński J., Modelowanie procesów biznesowych, dlaczego mają sens tylko metody formalne i uznane notacje., www.gigacon.org 
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Notacja BPMN 

GENEZA / ZAPIS 

• Notacja BPMN powstała w ramach Business Process 

Management Initiative, obecnie jest utrzymywana przez 

konsorcjum Object Management Group (http://www.omg.org). 

• Wersja standardu BPMN 2.0 obejmuje 3 typy obiektów: 
 

 zdarzenia 

 czynności 

 bramki 

http://www.omg.org 

Żeliński J., Modelowanie procesów biznesowych, dlaczego mają sens tylko metody formalne i uznane notacje., www.gigacon.org 

+ przepływ sterowania 

http://www.omg.org/
http://www.omg.org/
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Notacja BPMN 

Obiekty BPMN: 

1. Zdarzenie Event – symbolizowane przez okrąg.  
 

Zdarzenia (przyczyny / skutki / warunki / impuls itd.) mogą być początkowe 

(START event), pośrednie (INTERMEDIATE event) i końcowe (END 

event). 

 

 Występują następujące typy zdarzeń: nieokreślone, komunikat, sygnał, 

zasada, czas, anulowanie, zerwanie (terminacja), usterka, eskalacja, 

kompensacja, łącze wielokrotne. 

 

Zdarzenie jest czymś, co dzieje się w trakcie przebiegu procesu, 

wpływającym na przebieg procesu i zwykle posiada wyzwalacz lub 

rezultat. 
http://www.omg.org 
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Notacja BPMN 

Obiekty BPMN: 

1. Zdarzenie Event – typy zdarzeń:  

http://www.omg.org 

• generic (none) - nieokreślony 
 
• message - wiadomość 
 

• timer – czasowe 
 

• conditional - warunkowe 
 

• signal - sygnałowe 
 

• multiple - wielokrotne 

BIZAGI Modeler 
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Notacja BPMN 

Obiekty BPMN: 

2. Czynność Activity – symbolizowane przez prostokąt 

z zaokrąglonymi rogami.  

 

Czynność to „praca” wykonywana w procesie lub w 

przypadku diagramów choreografii (mapowania 

procesów) „współpraca” (powiązania wejścia-wyjścia) 

wykonywana pomiędzy procesami.  

http://www.omg.org 

BIZAGI Modeler 
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Notacja BPMN 

Obiekty BPMN: 

3. Bramka logiczna Gateway –  symbolizowaną przez 

romb. Bramki mogą rozdzielać lub łączyć przepływy. 

http://www.omg.org 

• wykluczająca, oparta na danych (XOR)  

 – tylko jeden wybór 
• obejmująca (różne kombinacje wyników) / (OR) 

 - jeden wybór lub dowolnie więcej 
• równoległa (AND) 

- wszystkie muszą być spełnione / 

realizowane 

BIZAGI 

Modeler 



Pytania?  



Zadanie 1  

 1. Opracuj – wykonaj model wybranego procesu. 

 2. Wykonaj walidację. 

 3. Opublikuj dokument w formacie MS Word. 

 



BIZAGI Modeler  

• 1. Modelowanie procesu 



BIZAGI Modeler  

• 2. Walidacja / sprawdzenie poprawności procesu 



BIZAGI Modeler  

• 3. Publikowanie dokumentu 



Zadanie 2  

1. Przy pomocy programu „Bizagi Modeler” i w oparciu o 
załączone dane opracuj projekt zmian umożliwiające 
poprawę sprawności diagnozowanego procesu (np. 
poziom wykorzystania zasobów, „wąskie gardła”, 
koszty itd.). 

 

2. Wykorzystaj funkcję „Simulation View” (1. Process 
Validation; 2. Time Analysis; 3. Resource Analysis; 
oraz „What-If Analysis” (Minimum 2 scenariusze)! 

 



BIZAGI Modeler  

• METODYKA pracy projektowej (1/2): 

 

1. Zdefiniowanie celu projektu. 

2. Zebranie danych biznesowych, tj. informacja o zadaniach, 

zasobach, czasach realizacji, kosztach itd. 

3. Wybór narzędzia BPM oraz notacji – sugestia Bizagi Process 

Modeler / BPMN. 

4. Modelowanie / projektowanie procesu (patrz wzór). 

5. Wykonaj walidację procesu (Opcja 1: Validate; Opcja 2: Simulation 

View / 1.Process Validation / Run / Start. 

6. W “Simulation View” wypełnij tabelę “Properties”. 

 



BIZAGI Modeler  
• METODYKA pracy projektowej (2/2): 

 

7. Przeprowadź  “2. Time Analysis”. Wypełnij czasy „Processing time” dla każdego 

zadania / „Task”. Przeprowadź kolejny test. Wykonaj raport „Results”. 

Przeprowadź wstępną analizę uzyskanych wyników! 

8. Wykonaj “3. Resource Analysis”. W „Resources” zdefiniuj zasoby konieczne do 

realizacji procesu. Podaj liczbę dostępnych zasobów (Availability) oraz ich koszt 

(Cost) w EUR. Przyporządkuj zasoby do zadań. Wykonaj kolejny test. 

9. Dokonaj parametryzacji bramek – patrz tabela 

10. Przygotuj raport (Results) oraz przedstaw obszary potencjalnych zmian / 

udoskonalenia procesu. 

11. Uruchom funkcję „What-If Analysis”; Utwórz kopię procesu startowego 

(Scenario 1) jako Scenario 2. 

12. Wprowadź planowane zmiany do Scenario 2! 

13. Przedstaw uzyskane wyniki (poprawa sprawnościowa) w formie raportu. 



BIZAGI Modeler  

• Model procesu: Proces obsługi zakupów (zaopatrzenie 
produkcji) 



4. Analityka biznesowa w 

logistyce   
– w kierunku Business Intelligence 



Business Intelligence 

Wizja systemu zarządzania przyszłości 



Business Intelligence 

 Każde przedsiębiorstwo korzysta z systemów informacyjnych, które, 

pokrywają się z celami Business Intelligence. 

 

Do pewnego stopnia Business Intelligence traktować można zatem jako 

nowe określenie rozwiązań dobrze znanych w informatyce (Systemy 

Informacyjne, Systemy Informowania Kierownictwa, Systemy Wspomagania 

Decyzji, Systemy Informacji Strategicznej).  

 Nośne z marketingowego punktu widzenia hasło BI jest więc często 

nadużywane jako etykieta dla istniejących i dobrze sprawdzonych 

rozwiązań.  

T. Żmudzin 

Kilka myśli… 



Business Intelligence 

 Business Intelligence (BI) – systemowe pozyskiwanie 

analitycznej informacji dla biznesu z różnych obszarów 

funkcjonalnych działalności przedsiębiorstwa. 

 

 O jakości rozwiązań BI nie stanowi jedynie dostępność 

informacji (syndrom nadmiaru informacji) ile raczej umiejętność 

użytecznego jej zintegrowania, skorelowania i prezentacji. 

Przegląd definicji 



Business Intelligence 

  Rozwiązaniem klasy BI można określić system 

zapewniający zestaw technologii oraz produktów 

udostępniających użytkownikom informacje niezbędne do 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania 

strategicznych decyzji biznesowych. 

Gartner Group 

Przegląd definicji 



Business Intelligence 
 

BI 

STRATEGIA 

TECHNOLOGIA DANE 

DECYZJE 

WIEDZA 

System BI/BW/ERP Informacja 

Pytania? 



Business Intelligence 

  Executive Information System (EIS) / System Informowania 

Kierownictwa – definiowanie struktur danych biznesowych zorientowanych 

na wielowymiarowe analizy i zestawienia (w ramach ERP). 
 

 Hurtownia danych (BW) – zbiór danych zagregowanych 

(ustrukturyzowanych) według interfunkcjonalnych potrzeb informacyjnych 

przedsiębiorstwa. 
 

 Kokpity menedżerskie – wizualizacja danych, wskaźników, analiz  

strategicznych w oparciu o rozwiązania EIS, ERP IS, BW. 

Elementy BI 



Business Intelligence 

  Analizy finansowe – Szybka ocena bieżącej, finansowej efektywności 

działania przedsiębiorstwa. Analizy typu EVA, „what-if”, benchmarking itd. 

Główne instrumenty BI i korzyści 

http://www.evadimensions.com/investor_EVAExpress 



Business Intelligence 

  Analizy sprzedaży – Szybka ocena bieżącej efektywności sprzedażowej. 

Analizy cyklu życia produktów, analizy portfelowe, zarządzanie działami handlowymi/ 

grupami sprzedawców. 

Główne instrumenty BI i korzyści 

http://www.solemis.com 

http://www.solemis.com/


Business Intelligence 

  Budżetowanie i kontroling – Ocena stopnia wykorzystania zaplanowanych 

środków finansowych. Ocena dostępności środków, rentowności przedsięwzięć, 

szybka ocena efektów ekonomicznych z podziałem na projekty, obszary, produkty itd. 

Główne instrumenty BI i korzyści 

http://www.solemis.com 

http://www.solemis.com/


Business Intelligence 

  Logistyka – Dostarcza informacji operacyjnej w zakresie m.in. dostaw na czas, 

poziomu realizacji zleceń transportowych, poziom zapasów, terminowych rozliczeń 

finansowych, oceny jakości usług logistycznych, zadowolenia klientów,. 

Główne instrumenty BI i korzyści 

http://logisticsviewpoints.com/w

p-content/uploads/transplace-

supplier-complaince-

dashboard.jpg 



Business Intelligence 

  Zrównoważona Karta Wyników (ZKW) – model zintegrowanego 

zarządzania strategicznego w firmie w oparciu o związki przyczynowo skutkowe. 

ZKW umożliwia stałe monitorowanie aktywności firmy na 4 poziomach, tj. rozwoju, 

operacyjnym, marketingowym i finansowym. 

Główne instrumenty BI i korzyści 



Business Intelligence 

1. Wiarygodne i spójne informacje ze wszystkich obszarów biznesowych. 

2. Dane zawarte w systemach informatycznych są przekształcane w 

użyteczną wiedze decyzyjną – poziom strategiczny. 

3. Sprawne tworzenie prognoz, szybka reakcja na trendy, szanse i 

zagrożenia. 

4. Skuteczne śledzenie stopnia wykorzystania budżetu. 

5. Monitoring strategii działania i drogi rozwoju. 

6. Koncentracja zarządu firmy na celach strategicznych. 

7. Uzasadnienie decyzji biznesowych. 

Co daje BI? 

Oprac. na podstawie: 

http://www.solemis.com/


Business Intelligence 

1. Opracowanie przez zamawiającego (!) globalnego systemu informacji strategicznej 

przedsiębiorstwa – definicja potrzeb i użyteczności informacyjnej. 

2. Opracowanie przez firmę wdrożeniową koncepcji szczegółowej: kwalifikacja 

danych, identyfikacja źródeł, homogenizacja i korelacja danych, składowanie danych, 

prezentacja i analiza raportów/ wskaźników/ trendów itd., dobór technologii i 

wykonawcy. 

3. Przygotowanie rozwiązania prototypowego, symulacja raportów, wariantowanie. 

4. Testowanie rozwiązania prototypowego, zgłaszanie uwag. 

5. Ostateczny odbiór rozwiązania i start produktywny. 

6. Monitorowanie stopnia wykorzystania nowego rozwiązania BI w procesach 

decyzyjnych przedsiębiorstwa. 

7. Poszukiwanie nowych potrzeb, możliwości informacyjnych w ramach SIS – 

propozycja zmian i/lub rozwoju BI. 

Metodyka 



Business Intelligence 
Przykład: 



Business Intelligence 
Przykład: analizy i zestawienia 



Business Intelligence 
Przykład: kokpity menedżerskie 



Analiza miesięcznej sprzedaży z referencją 

do wyników poszczególnych handlowców 



Analiza rocznej sprzedaży z referencją do 

regionu / kraju 







Pytania 


