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Agenda: 

1. Projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego 

w Uniwersytecie Jagiellońskim – wprowadzenie 

2. Model zarządzania etapem konfiguracji systemu SAP ERP – 

przegląd funkcjonalny 

3. Model zarządzania etapem testowania systemu SAP ERP – 

przegląd metodologiczny 

4. W kierunku doskonałości… - zamiast podsumowania 



1. Projekt wdrożenia 

zintegrowanego systemu 

informatycznego w 

Uniwersytecie 

Jagiellońskim 
– wprowadzenie 



Uniwersytet 

Jagielloński  
 
- 600 lat tradycji 

- ponad 7000 pracowników 

- w tym 3600 prac. naukowych 

- ok. 45 000 studentów 

- 1200 studentów zagranicznych 

- 15 wydziałów, 44 instytuty 

- 102 samodzielne katedry 

- 8 055 publikacji (2008) 

- 347 prac doktorskich 

- 531 proj. badawczych (2008) 

- 130 budynków 

- 1200 jednostek organizacyjnych 

- 1 000 000 dokumentów w 

systemie SAP ERP (2008) 



Geneza projektu  
 

 
 2003 – Propozycja wspólnego zakupu Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Uczelnią 

 Jesień 2003 – Porozumienie czterech uczelni: Politechnika Warszawska, 

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet 

Śląski 

 29.04.2004 – ogłoszenie przetargu 4U-2004 w trybie negocjacji z ogłoszeniem 

 13.10.2006 – ostateczne rozstrzygnięcie po wyroku SO 

 06.11.2006 – Podpisanie umowy o realizację wdrożenia i utrzymania systemu 

mySAP przez Konsorcjum firm Siemens, SAP, Prokom (obecnie Asseco) 
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Historia projektu wdrożenia 

systemu zintegrowanego  
 

 
 Styczeń 2007 – Kick-off 

 Kwiecień 2007 – Odbiór analizy przedwdrożeniowej 

 Lipiec 2007 – Odbiór koncepcji szczegółowej 

 Listopad 2007 – Testowanie i szkolenie użytkowników 

kluczowych 

 Grudzień 2007 – Testowanie i szkolenie użytkowników 

końcowych 

 10 styczeń 2008 – Start produktywny w zakresie FI, MM, 

SD, CO, AA, PS (1.1. Gospodarka własna) 

 Wrzesień 2009 – Odbiór fazy 1.1 ( Gospodarka własna) 

 2009 – Odbiory warunkowe Badania naukowe (część 

finansowa) oraz Kadry i płace. 

 



Struktura projektu 
 

Kierownik Jakości
Biuro 

Projektu

Kierownictwo 

Projektu

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Finanse i kięgowość Środki trwałe
Budżetowanie i 

controlling

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Inwestycje, 

remonty, 

nieruchomości

Gospodarka 

Magazynowa

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Zamówienia 

Publiczne

Sprzedaż i 

dystrybucja

Obsługa Badań 

Naukowych

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Obsługa Toku 

Studiów
Kadry

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Płace
Zarządzanie 

Strategiczne
Basis

Komitet Sterujacy



Harmonogram projektu 
 



Harmonogram projektu 
 

Etap I to Gospodarka własna: 

 

 Finanse i księgowość 

 Gospodarka Magazynowa 

 Środki Trwałe 

 Zamówienia 

 Darowizny 

 Kadry i Płace 

 Zarządzanie strategiczne 

 Planowanie i symulacje 

 System informacyjny (Hurtownia Danych) 

 Zarządzanie infrastrukturą 

 Obsługa wyjazdów zagranicznych 



Podsumowanie 
 

Analiza 

§ 14 

1. Wykonawca będzie dążył do uwzględnienia takich zmian 

wynikających z optymalizacji, które poprawiają efektywność procesów, 

a nie stoją w sprzeczności z przepisami regulującymi funkcjonowanie 

Zamawiającego oraz zakorzenioną w tradycji organizacją 

funkcjonowania Zamawiającego. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii 

rozstrzyga Komitet Sterujący. 



2. Model zarządzania 

etapem konfiguracji 

systemu SAP ERP 

 
– przegląd funkcjonalny 



Przygotowanie
Analiza 

przedwdro-
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START 
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Konfiguracja systemu 

prototypowego 
 
Cel: Przygotowanie systemu prototypowego 

zgodnie z odebrana koncepcją biznesową 
 
Ryzyka:  

 - błędne ustawienia dostosowawcze (kastomizacyjne),  

 - brak dokumentacji powykonawczej, 

 - brak metody śledzenia postępu prac. 
 



IMG – Implementation Guide 
 

Definiowanie zakresu 



IMG – Implementation Guide 
 

Lista zadań 



IMG – Implementation Guide 
 

Opisy - dokumentacja 



IMG – Implementation Guide 
 

Śledzenie postępu prac 



IMG – Implementation Guide 
 

Śledzenie postępu prac 



IMG – Implementation Guide 
 

Śledzenie postępu prac 



IMG – Implementation Guide 
 

Śledzenie postępu prac 



Kluczowe problemy 

jakościowe 
 

 Opóźnienia, brak systematyczności 

 Błędy i braki konfiguracyjne – patrz system 
 prototypowy 

 Błędy merytoryczne – patrz koncepcja 

 Braki wpisów w zakresie dokumentacji 

 Błędy i braki w dokumentacji konfiguracyjnej – 
 wersja papierowa 

 Trudności z oceną jakościową zakończenia prac 
 konfiguracyjnych – problem odbioru 



3. Model zarządzania 

etapem testowania 

systemu SAP ERP 

 
– przegląd metodologiczny 



Przygotowanie
Analiza 

przedwdro-

żeniowa

Koncepcja 

biznesowa

Konfiguracja 

systemu

Testowanie 

i szkolenia

START 

produktywny

FAZA 0 FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 FAZA 5

Testowanie systemu 

prototypowego 
 

Cel: Sprawdzenie systemu prototypowego w 

wymiarze technicznym i merytorycznym 
 
Ryzyka:  

 - brak lub niepełne scenariusze testowe,  

 - brak testów integracyjnych, 

 - brak metody śledzenia postępu prac. 
 



Testowanie 
 

Scenariusze testowe 



Testowanie 
 

Scenariusze testowe 



Testowanie 
 

Śledzenie postępu prac 



eCATT 
 

Automatyzacja i integracja testowania 

oprogramowania firmy SAP 

Definicja: 

 

eCATT – uniwersalna, standardowa aplikacja SAP do 

masowego testowania systemu (prototypowego, 

testowego) na poziomie poszczególnych transakcji. 

 
eCATT – Computer Aided Test Tool. Universally applicable SAP testing 

tool. eCATT can combine and automate business transactions into 

repeatable test procedures 

G. Oberniedermaier, M. Geiss, Testing SAP R/3 Systems. Using the Computer 

Aided Test Tool, Pearson Education, GB 2000. 



eCATT 
 

Metodyka 

 

1. Opracowanie scenariuszy testów (pozytywnych i negatywnych) 

2. Ustawienia systemowe i indywidualne – poziom użytkownika (testera) 

3. Rejestracja testu zgodnie z instrukcją stanowiskową 

4. Nagranie scenariusza testowego 

5. Definiowanie zmiennych realizacji testu 

6. Przeprowadzenie testu próbnego 

7. Export struktury danych / zmiennych do arkusza kalkulacyjnego 

8. Opracowanie merytoryczne przypadków użycia – arkusz kalkulacyjny 

9. Przeprowadzenie testów w oparciu o opracowane przypadki użycia 

10. Wygenerowanie raportu – utworzenie pliku lub przesłanie pocztą mailową 

 



eCATT 
 

Przykład 



eCATT 
 

Przykład 



eCATT 
 

Przykład 



eCATT 
 

Przykład 



eCATT 
 

ZALETY 

 Łatwa obsługa – testerzy, kierownicy jakości, konsultanci 

 Tanie rozwiązanie – aplikacja standardowa 

 Zintegrowany model zarządzania procesem testowania 

 Archiwizacja scenariuszy testów 

 Masowy proces testowania – zmiany konfiguracyjne 

 Obiektywny system oceny jakości – raportowanie 

 Pełna dokumentacja testów 

 Możliwość monitorowania postępu prac testowych 



Kluczowe problemy 

jakościowe 
 

 Opóźnienia z przygotowania systemu prototypowego 

 Braki w planowaniu i realizacji szkoleń prototypowych 

 Niska użyteczność szkoleń – użytkownicy kluczowi 

 Brak przeszkolonej i wykwalifikowanej kadry - testy 

 Problemy z realizacją testów – brak lub nadmiar usterek 

 Błędy konfiguracyjne i merytoryczne 

 Zbyt wolna reakcja konsultantów na zgłoszone usterki 

 Problemy z przygotowaniem struktury uprawnień syndrom 
 „SAP-all” 

 Problemy z przygotowaniem instrukcji stanowiskowych 



4. W kierunku 

doskonałości… 

 
– zamiast podsumowania 



Doskonałość? 

Plan 

jakości 



Pytania? 


