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Jeœli chcesz w ka¿dej sytuacji rynkowej mieæ 
przewagê nad konkurencj¹, wybierz nowoczesny 
system dla swojej firmy. Dziêki ISOF-ERP, masz 
mo¿liwoœæ prowadzenia analiz opartych na 
rzeczywistych, aktualnych danych, podniesiesz 
efektywnoœæ i sprawnoœæ zarz¹dzania swoj¹ 
firm¹. Kadra zarz¹dzaj¹ca czêsto poszukuje 
odpowiedzi na pytanie, jak wdro¿yæ w firmie 
wygrywaj¹ce strategie biznesowe? Efektywnym 
rozwi¹zaniem tej kwestii jest innowacyjny 
system ISOF-ERP.

ISOF-ERP poprzez szereg modu³ów CRM (CRM 
Aktywnoœci, CRM Zadaniowy, CRM Serwisowy, 
CRM Portfolio, CRM Marketingowy) wspiera 
sprzeda¿ relacyjn¹. Z jednej strony dostarcza ona 
kompletn¹ wiedzê o historii dotychczasowych 
dzia³añ z klientem oraz prowadzonej sprzeda¿y. Z 
drugiej strony umo¿liwia przygotowanie dzia³u 
handlowego do budowania procesów 
lojalnoœciowych zwiêkszaj¹cych szansê na 
doprowadzenie do d³ugofalowej i owocnej 
wspó³pracy.

Modelowanie procesów sprzeda¿owych i 
przep³ywu pracy w obiegach DMS pozwala 
odwzorowaæ zale¿noœci wewn¹trz firmy i w 
trakcie kontaktów z klientem. Kolejn¹ zalet¹ jest 
standaryzacja procesów wewnêtrznych i 
zewnêtrznych firmy w ci¹g przewidywalnych 
czynnoœci i zdarzeñ oraz podniesienie ich jakoœci i 
jednoznacznoœci sprawozdañ.

Internet sta³ siê dominuj¹cym œrodowiskiem 
wymiany informacji i realizacji transakcji 
biznesowych. W systemie ISOF-ERP znalaz³o siê 
wiele rozwi¹zañ wspieraj¹cych u¿ytkownika w 
sprawnym wdro¿eniu tej strategii. Dotyczy to 
œcis³ej, dwukierunkowej integracji ISOF-ERP z 
wiod¹cymi na rynku systemami sklepów 
internetowych i portali aukcyjnych (Shoper®, 
IdoSell Shop®, WooCommerce®, Allegro® itp.) 
oraz firmami kurierskimi (DPD®, DHL®, inPost® 
itp.). W systemie ISOF-ERP mo¿na wystawiaæ e-
faktury w formacie PDF z pieczêci¹ cyfrow¹, 
podpisem cyfrowym lub zabezpieczone 
technologi¹ Blockchain i wysy³aæ je poczt¹ 
elektroniczn¹, a tak¿e prowadziæ ich archiwum 
cyfrowe. Ze sklepów internetowych importowane 
s¹ do ISOF-ERP zamówienia. Z kolei z ISOF-ERP 
eksportowane s¹ statusy zamówienia i stany 
magazynowe. ISOF-ERP to nie tylko sprzêgi z 
zewnêtrznymi sklepami internetowymi. W 
systemie znajduje siê tak¿e w³asne rozwi¹zanie 
HEUTHES - Portal Zamówieniowy, które mo¿e 

1. Sprzeda¿ relacyjna

Jak efektywnie obs³u¿yæ klienta?

Jak zautomatyzowaæ procesy i przep³yw 
pracy?

2. E-commerce

Jak po³¹czyæ procesy biznesowe firmy z 
Internetem?
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zaspokoiæ niektóre potrzeby Klientów w obszarze 
B2B. Z kolei Portal Serwisowy umo¿liwia 
efektywn¹ obs³ug¹ posprzeda¿n¹ w module CRM 
Serwisowy systemu ISOF-ERP. Wszystkie modu³y 
s¹ zintegrowane z us³ugami geolokalizacji, co 
umo¿liwia rejestracjê po³o¿enia u¿ytkownika, 
kontrahentów oraz urz¹dzeñ i podgl¹d na 
mapach cyfrowych po³o¿enia i tras dojazdu. 
Internetowa komunikacja obejmuje tak¿e 
automatyczne pobieranie kursów walut z NBP, 
bezpoœrednie wysy³anie z systemu dokumentów 
do Ministerstwa Finansów (PIT-11, PIT-4, PIT-4R, 
PIT-8AR, JPK) z odebraniem Urzêdowego 
Potwierdzenia Odbioru (UPO). System posiada 
tak¿e sprzêg z platformami p³atnoœci 
elektronicznych (Dotpay®) oraz rozwi¹zania z 
zakresu Home/Corporate Banking (eksport 
przelewów i import wyci¹gów bankowych). 

Dziêki aplikacji Mobilny ISOF dla smartfonów i 
tabletów z systemem Android ca³y system jest 
dostêpny na tych platformach. Niektóre z 
modu³ów zosta³y specjalnie dopasowane do 
ma³ych ekranów i obs³ugi palcami np. CRM 
Operacyjny. W pozosta³ych modu³ach 
implementujemy technologiê RWD (Respons 
Web Design). Integracja z platform¹ Android 
obejmuje zagadnienia bezpieczeñstwa danych 
(³atwe zarz¹dzanie certyfikatami u¿ytkowników), 
geolokalizacji oraz integracjê z us³ug¹ 
dzwonienia wprost z systemu CRM. 

Strategiczna Karta Wyników (ang. Balanced 
Scorecard) umo¿liwia informowanie pracowni-
ków o strategiach oraz ³atw¹ ocenê dzia³ów 
handlowych w przekroju czasu, zadañ i 
wyznaczonych dla poszczególnego pracownika 
celów. Wizualizacj¹ tej metody jest Tablica 
wyników (ang. Dashboard), czyli wyœwietlany 
ka¿demu pracownikowi komplet wyników, który 
umo¿liwia wygenerowanie zestawu wykresów 
powsta³ych w oparciu o dane raportowane 

3. Praca mobilna

Jak zapewniæ dostêp do aplikacji i danych 
w ka¿dym miejscu i czasie?

4. Strategiczna Karta Wyników 

Jak informowaæ o strategii firmy i sprawnie 
oceniæ pracê pracowników?
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Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku?

2

automatycznie przez poszczególne modu³y 
systemu. 

Kontrolê i redukcjê kosztów mo¿na zacz¹æ od 
opracowania modelu kosztów dzia³añ i raportu 
przep³ywu tych kosztów w firmie oraz 
zdefiniowania wskaŸników, które s³u¿¹ do 
poprawy efektywnoœci dzia³añ. Modelowanie 
kosztów dzia³añ mo¿e byæ u¿yte w CRM Portfolio 
(ang. Forecast) do bilansowania projektowanych 
zamierzeñ i weryfikacji tych modeli w praktyce. 
Mo¿liwa jest te¿ projekcja w przysz³oœæ 
przep³ywów gotówkowych z u¿yc iem 
modelowania kosztów i dochodów oraz 
bud¿etowania.

Centrum Dowodzenia oferuje zaawansowane 
narzêdz ia anal i tyczne, dz iêk i  którym 
kierownictwo mo¿e skupiæ siê wy³¹cznie na 
analizie informacji i wyznaczaniu celów 
strategicznych. Zebrano w nim wszystkie 
najwa¿niejsze zestawienia i raporty systemu 
ISOF-ERP. Narzêdzie jest dedykowane dla kadry 
zarz¹dzaj¹cej, która musi mieæ mo¿liwoœæ 
szybkiego wgl¹du do wielu szczegó³owych 
raportów i analiz, bez koniecznoœci wchodzenia 
do poszczególnych modu³ów. Raportowanie 
finansowe w ISOF-ERP jest mo¿liwe z 
uwzglêdnieniem tzw. raportów przestawnych, 
czyli z dowolnym uk³adem wierszy i kolumn, 
które mog¹ stanowiæ elementy kont ksiêgowych. 
Daje to mo¿liwoœæ pog³êbionej, przekrojowej 
analizy dochodów i kosztów oraz u³atwia 
budowanie raportów finansowych i kontrolnych. 

CRM Portfolio w ISOF-ERP to zestaw funkcji 
pozwalaj¹cych na zaplanowanie wielkoœci i 

5. Zrz¹dzanie kosztami dzia³añ 
(ABC/M)

Jak œciœle kontrolowaæ i redukowaæ 
koszty?

6. Controlling

Jak kontrolowaæ finanse i zapewniæ 
kierownictwu natychmiastowy dostêp do 
wiarygodnych analiz?

7. Planowanie sprzeda¿y 

Jak zarz¹dzaæ sprzeda¿¹?



struktury przysz³ej sprzeda¿y, okreœlenie 
sposobu osi¹gniêcia za³o¿onych celów, bie¿¹ce 
œledzenie ich realizacji oraz ocenê efektywnoœci 
poszczególnych pracowników firmy mierzon¹ 
generowanymi przez nich przychodami i 
kosztami.

Kluczem do efektywnego wsparcia zagadnieñ 
logistycznych jest obs³uga zamówieñ od klientów 
i do dostawców. Logistyka jest sprzê¿ona równie¿ 
z innymi modu³ami systemu, do których nale¿¹ 
miêdzy innymi Sprzeda¿, gospodarka 
magazynowa i Zakupy. Poprawia to znacznie 
ergonomiê pracy oraz usprawnia liczne procesy 
zwi¹zane ze sprzeda¿¹ i zakupem towarów oraz 
us³ug. Logistyka w ISOF-ERP dotyczy nie tylko 
towarów. Dziêki modu³om CRM wspiera równie¿ 
logistykê informacji pomiêdzy firmami, 
przyk³adowo o us³ugach gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych.

Sukces na wspó³czesnym rynku zale¿y od 
zdolnoœci do zbierania i analizy ogromnej iloœci 
danych przetwarzanych dziêki BI (Business 
Intelligence) i AI (Artificial Intelligence) do 
postaci przyjaznej dla managera. Raporty w 
systemie ISOF-ERP umo¿liwiaj¹ tzw. dr¹¿enie 
danych – przechodzenie od analizy ogólnych 
tendencji do najdrobniejszego szczegó³u 
zapisanego w centralnej bazie danych i 
podejmowanie adekwatnych dzia³añ. Przyk³ado-
wo, analiza rotacji pozwala przejœæ od 
tradycyjnego modelu wykrywania stanów 
minimalnych do zaawansowanej minimalizacji 
zapasów z uwzglêdnieniem obrotów i 
automatyczne generowanie zamówieñ do 
dostawców uwzglêdniaj¹ce czasy dostaw i limity 
logistyczne.

W kartotece urz¹dzeñ (œrodków trwa³ych i 
wyposa¿enia) mo¿na rejestrowaæ zaawanso-
wane parametry niezawodnoœci elementów 
(zmienny w czasie parametr Annualized Failure 
Rate - AFR, resursy, przebiegi, remonty). Mo¿liwe 
jest te¿ opisanie probabilistyczne z³o¿onych 
systemów z uwzglêdnieniem redundancji. 
Zaawansowana analiza i wizualizacja tych danych 
pozwala okreœliæ prawdopodobieñstwo awarii 
z³o¿onych systemów i zawczasu wymieniaæ, 
poddawaæ remontom elementy stanowi¹ce 
potencjalne zagro¿enie, unikaj¹c tym samym 
kosztów przestoju. 

Modu³ DMS pozwala nie tylko na przetwarzanie 

8. Logistyka

Jak optymalnie planowaæ, kontrolowaæ i 
realizowaæ zamówienia, produkcjê i 
dostawy?

9. Przemys³ 4.0

Jak konkurowaæ w epoce gospodarki 
opartej na wiedzy i najnowszych 
technologiach IT?
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dokumentów elektronicznych, ale tak¿e 
elementów systemu ERP. Przyk³adowo w obieg 
obs³ugi (workflow) mo¿na wys³aæ: Aktywnoœæ 
CRM, Formularz DMS, „kontrahenta”, fakturê, 
Ofertê, Projekt (Portfolio), Zadanie CRM, 
Zamówienie od klienta, Zg³oszenie Serwisowe, 
Urz¹dzenie itp. Automatyzacja obiegów pozwala 
wykonywaæ automatycznie na tych elementach 
funkcje systemu ERP. Dziêki temu w ramach 
obiegów i regu³ tam zawartych mo¿na 
automatycznie zatwierdziæ fakturê, wys³aæ e-mail 
i wykonaæ wiele innych operacji. Dziêki tej 
w³aœciwoœci, przetwarzanie w systemie ISOF-ERP 
daje siê silnie automatyzowaæ w ramach BPM 
(Business Process Management). Dziêki 
mo¿liwoœci przyporz¹dkowania formularzy do 
dokumentów ERP ich tworzenie mo¿e siê 
odbywaæ w obiegu pracy. Przyk³adem 
wykorzystania jest zdefiniowanie formularza i 
obiegu do obs³ugi wniosków urlopowych, a tak¿e 
automatyczne zarejestrowanie przyznanego 
urlopu w module Kadry-P³ace systemu ISOF-ERP.

Zawarta w systemie ISOF-ERP autorska 
technologia Bifilar Client-Web-Serwer pozwala na 
do³¹czenie do systemu ISOF-ERP lokalnych sieci 
IoT (Internet of Things) np. systemów 
inteligentnego budynku, czujników w systemach 
produkcyjnych. Technologia BCWS zapewnia te¿ 
do³¹czanie drukarek fiskalnych do stanowisk POS 
(Point of Sale), drukarek tekstowych, czytników 
podpisu cyfrowego, czytników kodu paskowego, 
kolektorów danych i innych urz¹dzeñ.

W³¹czenie do systemu ISOF-ERP technologii 
Blockchain wprowadza nowe mo¿liwoœci. Przede 
wszystkim dokumenty zapisane w bazie danych 
zyskuj¹ cechê nienaruszalnoœci, niezaprzeczal-
noœci i trwa³oœci zapisu. Unikalnym, autorskim 
rozwi¹zaniem, w które wyposa¿ony jest 
Blockchain w ISOF-ERP jest obiekt nazwany 
Szekla (ang. shackle), który pozwala ³¹czyæ 
g³ówny ³añcuch blokowy systemu ISOF-ERP z 
sieci¹ ogólnoœwiatow¹: ³añcuchami publicznych 
sieci Blockchain (np. Hyperledger) lub 
bran¿owymi np. oferowanym przez Krajow¹ Izbê 
Rozliczeniow¹. Szekla w praktyce pozwala ³¹czyæ 

10. Blockchain w ERP

Jakie s¹ najnowsze metody zabezpiecza-
nia danych firmowych?
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ró¿ne ³añcuchy bloków miêdzy sob¹ oraz pozwala 
je skracaæ, np. przy archiwizacji danych. 
Nastêpnym autorskim rozwi¹zaniem HEUTHES 
jest mechanizm Kolii (ang. necklace) pozwalaj¹cy 
na reakcjê na b³êdy w ogniwach ³añcucha 
Blockchain (np. b³¹d operatora w zabez-
pieczonym pliku) przez dodanie dodatkowych 
³añcuchów redundantnych. 

Wspó³czesny system ERP to zintegrowanie 
funkcjonalnoœci CRM i DMS, zarz¹dzania 
zasobami firmy, zamówieniami, produkcj¹, 
sprzeda¿¹ czy rachunkowoœci¹. Ka¿da z tych 
czynnoœci decyduje o ostatecznym sukcesie 
biznesowym. To od potrzeb firmy zale¿y, które z 
elementów s¹ dla niej najwa¿niejsze i które 
powinny byæ wykorzystywane. Wspólnie z 
Klientami planujemy wdro¿enie dopasowuj¹c je 
do ich mo¿liwoœci i specyfiki bran¿y.

ISOF-ERP zapewnia wszystkie niezbêdne w 
nowoczesnej firmie informatycznej narzêdzia. Po 
zaplanowanej na 2019 r. integracji bezpoœrednio 
z ZUS nie bêd¹ potrzebne w firmie inne programy. 
Dostêp w trybie outsourcingu umo¿liwia niskie 
koszty pocz¹tkowe i œcis³e dopasowanie kosztów 
systemu do potrzeb. P³aci siê tylko za te funkcje, 
które w danej chwili s¹ niezbêdne. W dowolnym 
momencie mo¿na dokonaæ rozszerzenia lub 
zmniejszenia. System jest intensywnie rozwijany 
i na bie¿¹co dopasowywany do wymagañ 
prawno-podatkowych w ramach op³aty 
abonamentowej. Dostêp przez Internet i 
przegl¹darkê WWW powoduje, ¿e praca z ERP 
jest ³atwa w firmach rozproszonych terytorialnie, 
tak¿e transgranicznie. Istnieje wersja angielska i 
niemiecka oraz elementy w jêzyku rosyjskim. Z 
kolei Biura Rachunkowe mog¹ obs³ugiwaæ swoich 
klientów ze swojej siedziby. Dziêki ISOF-ERP 
³atwe jest równie¿ wdro¿enie telepracy.

1 1 .  I n t e g r a c j a  s k r o œ n a  
modu³ów ERP

Jak wdro¿yæ zintegrowane zarz¹dzanie?

1 2 .  J e d e n ,  k o m p l e t n y ,  
zintegrowany system ERP

Jak wybraæ dla przedsiêbiorstwa 
narzêdzie, które bêdzie zaspokajaæ 
potrzeby w d³ugiej perspektywie czasu?

Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku?
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Czy wdro¿enie ERP to proces 
powtarzalny?

1. Automatyzacja sprzeda¿y od 
oferty do zap³aty

Specyfika ka¿dej firmy, która zamierza wdro¿yæ 
system ERP powoduje, ¿e ca³y cykl wdro¿enia i 
jego finalny efekt nie s¹ procesami powtarzal-
nymi. Pomimo tego HEUTHES korzystaj¹c z 
wieloletniego doœwiadczenia prowadzonych 
wdro¿eñ systemów informatycznych w du¿ych 
bankach i firmach z sektora MSP mo¿e okreœliæ 
zestaw szeœciu procesów biznesowych, które 
najpierw powinien obs³ugiwaæ ERP, aby system 
efektywnie spe³nia³ oczekiwania klientów. Przed 
ostatecznym wyborem systemu firma powinna 
zidentyfikowaæ poni¿sze procesy i zaplanowaæ ich 
rewitalizacjê w nowym systemie.   

Wiækszoúã oferowanych na rynku systemów ERP 
nie automatyzuje procesów sprzedaýowych. 
Wbudowane w aplikacjach mechanizmy 
zaawansowanych analiz umoýliwiajà co prawda 
pewne obniýenie pracochùonnoúci, jednak 
uýytkownik systemu powinien mieã moýliwoúã 
wprowadzenia we wùasnej firmie kompletnego i 
zautomatyzowanego cyklu obsùugi sprzedaýy 
gwarantujàcego minimalizacjæ nakùadów pracy i 
powtarzalnoúã jego obsùugi przez pracowników. 
W takim systemie wszystkie dokumenty wystæ-
pujàce w procesie sprzedaýy sà wystawiane 
automatycznie bez koniecznoúci ýmudnego 
wprowadzania tych samych danych. Kaýdy 
kolejny z nich powstaje na podstawie poprzed-
niego wystæpujàcego w cyklu handlowym. 

Pierwszy etap tego procesu rozpoczyna siæ 
zwykle w module umoýliwiajàcym przygotowanie 
i obsùugæ ofert skùadanych klientom z 
wykorzystaniem wszystkich dostæpnych w 
systemie danych o kontrahentach, towarach i 
usùugach, jak równieý kalkulowanie cen. Po 
akceptacji oferty przez kupujàcego jest ona 
automatycznie przetwarzana w zamówienie od 
klientów. Ten dokument jest scalany z wew-
nætrznymi (równieý okresowymi) zamówieniami i 
przetwarzany na zamówienia do dostawców z 
uwzglædnieniem limitów logistycznych. Po 
dostarczeniu towaru przez dostawcæ zostaje on 
przyjæty do magazynu finalnego sprzedawcy 
wraz z automatycznie wygenerowanà fakturà 
zakupowà i dokumentem magazynowym 
przyjæcia zewnætrznego. Klient dokonuje finalnej 
zapùaty na podstawie wystawionej faktury 
sprzedaýowej, która automatycznie generuje 
dokument wydania zewnætrznego towaru z 
magazynu. Faktury sà nastæpnie dekretowane i 
ksiægowane w systemie finansowym. Na kaýdym 
dokumencie znajdujà siæ linki wywoùujàce 
powiàzane dokumenty. Dziæki powiàzaniu 
dokumentów moýliwe jest z jednego miejsca w 
systemie tzw. "dràýenie danych".  

ERP w 6 krokach

2. Planowanie sprzeda¿y

3. Obs³uga posprzeda¿na

4. Przep³yw pracy

Planowanie i prognozowanie sprzeda¿y (ang. 
Forecast) zawarte w Portfolio powinno 
umo¿liwiaæ okreœlenie wolumenu i segmentacji 
przysz³ej sprzeda¿y wraz z okreœleniem 
operacyjnych metod dojœcia do za³o¿onych 
celów. Wa¿na jest równie¿ bie¿¹ca kontrola stanu 
realizacji oraz praktyczna weryfikacja za³o¿onego 
modelu i jego ci¹g³e udoskonalanie na podstawie 
informacji i doœwiadczeñ zebranych w trakcie 
wykonanych procesów sprzeda¿owych.

Dziêki Portalowi Serwisowemu i powi¹zanemu z 
nim CRM Serwisowemu klienci maj¹ mo¿liwoœæ 
samodzielnego zg³aszania potrzeb lub incyden-
tów oraz maj¹ wgl¹d on-line w przebieg i obs³ugê 
zg³oszenia serwisowego. Taki sposób udostêp-
niania i rejestrowania wszystkich zg³oszeñ 
poprzez specjalnie wydzielon¹ i bezpieczn¹ 
platformê zapewnia klientom sta³y dostêp do 
potrzebnych, rzeczywistych danych. Eliminuje 
równie¿ koniecznoœæ korzystania z innych 
kana³ów wymiany informacji (telefon, fax, mail) i 
zapewnia jednolit¹, spójn¹ bazê danych firmie i 
jej klientom. Zorganizowany w ten sposób cykl 
obs³ugi posprzeda¿nej staje siê jednoczeœnie 
istotn¹ czêœci¹ procesu budowania lojalnoœci 
klientów.

Zintegrowanie CRM i DMS umo¿liwia wprowadze-
nie w firmach elektronicznego obiegu spraw, 
dokumentów i pracy grupowej (ang. Workflow). 
Dziêki niej bardzo ³atwo mo¿na wys³aæ, odebraæ i 
przetworzyæ dowoln¹ iloœæ informacji kr¹¿¹cych 

METODYKA IMPLEMENTACJI

pomiêdzy du¿¹ liczb¹ osób w rozproszonych 
terytorialnie firmach. Obok samej mo¿liwoœci 
obs³ugi pracy w obiegach niezwykle wa¿ne jest 
zagadnienie raportowania i kontroli postêpu prac 
oraz realna oszczêdnoœæ czasu wyszukiwania i 
dostêpu do dokumentów. Cenione przez 
u¿ytkowników jest równie¿ u³atwienie wprowa-
dzania powtarzalnoœci ró¿norodnych procedur w 
poszczególnych dzia³ach firmy.  

Zarz¹dzanie finansowe obejmuje natych-
miastowe generowanie przekrojowych raportów 
opartych na stale aktualnych danych z wielu 
ró¿nych Ÿróde³ i modu³ów systemu oraz 
bud¿etowanie.  Pog³êbiona analiza jest mo¿liwa 
równie¿ dziêki raportom przestawnym. Dane 
ksiêgowe mog¹ byæ po³¹czone z danymi 
sprzeda¿owymi przez sprzêg z Portfolio. Dziêki 
temu mo¿na wygenerowaæ przysz³e przep³ywy 
finansowe. Integracja z szeregiem innych 
modu³ów umo¿liwia "dr¹¿enie danych" i dostêp z 
poziomu rachunkowoœci do wszystkich 
powi¹zanych dokumentów sprzeda¿owych, 
zakupowych, magazynowych i ksiêgowych.   

System powinien wspieraæ równie¿ komunikacjê 
pionow¹ w firmie pomiêdzy zarz¹dem i kadr¹ 
kierownicz¹ a pracownikami oraz mechanizmy 
samodoskonalenia procesów i pracowników. 
Najczêœciej realizowane jest to przez funkcjonal-
noœci zawarte w Strategicznej karcie wyników 
(ang. Balanced Scorecard) i indywidualnych 
Tablicach wyników (ang. Dashboard) oraz 
kompleksowe zarz¹dzanie jakoœci¹ TQM (ang. 
Total Quality Management).

5. Zarz¹dzanie finansowe 

6. Doskonalenie organizacji

Jak wdro¿yæ z sukcesem system?

4



Integracja CRM, DMS i ERP

6 x CRM

Zdarza siê, ¿e pojêcia CRM, DMS oraz ERP s¹ 
wykorzystywane nieadekwatnie do funkcjonal-
noœci, które nios¹ ze sob¹. Szkieletem systemu 
ISOF, stworzonego przez HEUTHES do 
kompleksowego zarz¹dzania firm¹, s¹ rozwi¹-
zania z zakresu CRM, DMS i ERP. Stanowi¹ one 
zestaw po³¹czonych modu³ów zintegrowanych z 
pozosta³ymi funkcjami systemu ISOF. 

Najnowsz¹ tendencj¹ w systemach ERP jest 
³¹czenie funkcjonalnoœci modu³ów CRM i DMS. 
Tylko takie kompleksowe podejœcie umo¿liwia 
efektywne wykorzystanie systemu ERP. Czêsto 
oferowane rozwi¹zania cz¹stkowe powoduj¹ 
jedynie zwiêkszenie wymiany informacji 
pomiêdzy pracownikami nie wp³ywaj¹c w ¿aden 
sposób na skutecznoœæ dzia³añ pracowników 
firmy.

Rynek ju¿ dawno zaakceptowa³ systemy klasy 
ERP/MRP. Jednak systemy klasy CRM i DMS, 
zintegrowane z rozwi¹zaniami ERP/MRP nie s¹ 
ju¿ tak powszechne. Przyk³adowo w rozwi¹za-
niach dla przemys³u wiele uwagi poœwiêca siê 
³añcuchowi dostaw zapewniaj¹cemu ci¹g³oœæ 
produkcji. Mniejsz¹ wagê przywi¹zuje siê do 
zapewnienia ci¹g³oœci kontaktów z klientami, 
którzy s¹ odbiorcami oferowanych produktów i 
us³ug.

HEUTHES, dostrzegaj¹c zapotrzebowanie rynku, 
stworzy³ system ISOF i zbudowa³ go w ten 
sposób, ¿e problemy zwi¹zane z klientami 
wpisuj¹ siê w ca³y ³añcuch zadañ logistycznych 
jego obs³ugi. Idea tych integracji polega na tym, 
¿e w ka¿dej chwili i w dowolnym miejscu gdzie 
mo¿na uzyskaæ po³¹czenie z sieci¹ Internet, 
u¿ytkownik ma dostêp do pe³ni informacji, nie 
tylko handlowych czy magazynowych, ale 
równie¿ zwi¹zanych z kontaktami z klientem. 

Z kolei CRM w systemie ISOF sk³ada siê z 6 
po³¹czonych ze sob¹ modu³ów, które wspoma-
gaj¹ obs³ugê klientów, zarówno detalicznych jak i 
kontrahentów biznesowych oraz partnerów 
handlowych. Handlowe procesy operacyjne 
zaczynaj¹ siê od marketingu i organizacji 
komunikacji z klientem.

Po nawi¹zaniu kontaktu z klientem i pomyœlnym 
przeprowadzeniu negocjacji ten etap koñczy siê 
zamówieniem lub podpisaniem umowy 
handlowej. Wszelkie informacje o kliencie do 
tego miejsca s¹ gromadzone w CRM 
Operacyjnym. Klient po zakupie okreœlonego 
produktu w dalszym ci¹gu jest obs³ugiwany przy 
pomocy CRM Operacyjnego, aby w szerszym 
horyzoncie czasowym wci¹¿ dokonywa³ u nas 
zakupów. Jednoczeœnie dochodzi nowy CRM 
Serwisowy zapewniaj¹cy obs³ugê posprze-

Nowoczesny ERP/CRM/DMS

da¿n¹ gwarancyjn¹ i pogwarancyjn¹, zwi¹zany z 
eksploatacj¹ zakupionych towarów i us³ug. Maj¹c 
do dyspozycji oba powy¿sze modu³y zintegro-
wane z modu³em Sprzeda¿y oraz kolejny CRM 
Analityczny mo¿na dokonaæ  segmentacji 
klientów, np. przynosz¹cych najwiêksze zyski, 
generuj¹cych najwiêksze koszty i ukierunkowaæ 
dzia³ania firmy w celu uzyskania maksymalnej 
efektywnoœci. Po analizie dotychczasowych 
dzia³añ przy pomocy czwartego modu³u CRM 
Marketingowego, nastêpuje planowanie 
kolejnych dzia³añ marketingowych, w których 
definiujemy kampanie, a na podstawie 
segmentacji okreœlamy bazê klientów i zestaw 
okreœlonych dzia³añ kierowanych do nich. Po 
zdefiniowaniu kampanii, sprawdzamy w CRM 
Operacyjnym  jej przebieg. W CRM 
Zadaniowym rozpisujemy dla poszczególnych 
pracowników zaplanowane dla nich zadania i 
okreœlamy ich  pracoch³onnoœæ. 

Zwieñczeniem systemów CRM jest CRM 
Portfolio  (rozwi¹zanie klasy Forecast), w 
którym definiuje siê i prognozuje plan sprzeda¿y 
w podziale na produkty, pracowników czy 
klientów. Z drugiej strony istniej¹ce ju¿ procesy 
handlowe opisuje siê za pomoc¹ „Projektów” 
(ang. deal), które wi¹¿¹ wszystkie wymienione 
wczeœniej dokumenty CRM (faktury zakupowe, 
sprzeda¿owe, umowy, zadania, kontakty) w 
harmonogram dzia³añ. 

Na ka¿dym kroku s³u¿ymy naszym klientom 
pomoc¹, nasilon¹ zw³aszcza w pocz¹tkowym 
okresie adaptacyjnym gdy nowi u¿ytkownicy nie 
znaj¹ jeszcze wszystkich mo¿liwoœci systemu. 

Wdro¿enie

TENDENCJE W PRODUKCJI OPROGRAMOWANIA

Proces wdro¿enia systemu jest krótki:
" Po podpisaniu przez klienta formularza 

zamówienia pracownicy HEUTHES roz-
poczynaj¹ wstêpn¹ parametryzacjê nowo 
wygenerowanej wersji systemu ISOF 
przeznaczonej dla nowej firmy.
" Twój ISOF jest gotowy do pracy. HEUTHES 

odsy³a drog¹ elektroniczn¹ wype³niony 
dokument zawieraj¹cy m.in. adres systemu 
ISOF klienta, listê nazw u¿ytkowników i 
zestaw informacji koniecznych do pobrania 
przez u¿ytkownika Certyfikatów TLS 
HEUTHES umo¿liwiaj¹cych pracê w ISOF.
" Bêd¹c u¿ytkownikiem systemu masz 

bezp³atny dostêp do kursów e-learningowych 
uruchamianych poprzez przycisk na pulpicie 
systemu. Poszczególne kursy omawiaj¹ 
mo¿liwoœci nowoczesnych systemów ERP oraz 
krok po kroku prowadz¹ przez obs³ugê CRM, 
DMS, F-K oraz Sprzeda¿y. 
" Oferujemy równie¿ szkolenia z systemu, które 

mog¹ odbyæ siê w siedzibie HEUTHES, Klienta 
lub za pomoc¹ telekonferencji. 

ISOF to nie tylko wymienione powy¿ej 
fukcjonalnoœci. System zawiera równie¿ m.in. 
obs³ugê p³ac, windykacji, kasy-banku, maj¹tku 
trwa³ego, zaawansowanego fakturowania i 
obs³ugi magazynów równie¿ z cenami w 
walutach obcych, raportów kasowych, cenników, 
zamówieñ od klientów i do dostawców, sklepu 
internetowego i portalu serwisowego. Oferujemy 
równie¿ szereg sprzêgów do systemów 
posiadanych ju¿ przez naszych przysz³ych 
klientów. 

Pozosta³e modu³y systemu

Jakie cechy powinien posiadaæ innowacyjny system informatyczny?
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Modelowanie procesów Ÿród-
³em sukcesów firmy

MODRIBUSMAN - w³asna tech-
nologia modelowania firmy 
HEUTHES

Modelowanie w systemie ISOF

W obecnych czasach przedsiêbiorstwa s¹ w 
wiêkszoœci wyposa¿one w zaawansowane 
systemy informatyczne. Prawid³owo wdro¿one i 
sparametryzowane, stanowi¹ istotne narzêdzie 
do analizy otoczenia biznesu, konkurencji i jej 
dzia³añ, stanowi¹c tym samym Ÿród³o przysz³ych 
sukcesów. Istniej¹ce przedsiêbiorstwa ewoluuj¹ i 
zmieniaj¹ siê. Z kolei nowe firmy poszukuj¹ 
swojego miejsca na rynku. W obydwu 
przypadkach stosowanie narzêdzi informatycz-
nych pozwala zwiêkszyæ efektywnoœæ i dochody. 

Nowoczesne systemy informatyczne umo¿liwiaj¹ 
w firmach wdro¿enie koncepcji zarz¹dzania 
procesami biznesowymi BPM (Business Process 
Management), a w jej ramach definiowanie 
stanów i obiegów procesów, ich analizê oraz 
optymalizacjê modelu. Wspieranie tej metodyki 
obejmuje w firmie sta³e procesy rozpoznania, 
analizy, modelowania i modyfikacji zachodz¹ce 
jednoczeœnie. Nie s¹ to zdarzenia jednorazowe, 
lecz ci¹g³e, które skutkuj¹ doskonaleniem 
organizacji. 

Dla wiêkszoœci firm wa¿na jest analiza procesów 
w kontekœcie mo¿liwoœci wprowadzenia do oferty 
nowych produktów. Modelowanie wykorzystane 
w symulacji procesów przebiegaj¹cych w ka¿dej 
firmie oprócz przewidywania przysz³ych rezul-
tatów umo¿liwia równie¿ okreœlenie miejsc 
wymagaj¹cych poprawy w badanych procesach.

Z analiz¹ procesów nierozerwalnie zwi¹zane s¹ 
dwa pojêcia: BPMN (Business Process Modelling 
Notation) i UML (Unified Modelling Language), 
które s¹ sposobem graficznego przedstawiania 
procesów w trakcie ich modelowania. Elementy i 
zasady u¿ywania stosowanych sk³adników 
graficznych s¹ przejrzyste i nieskomplikowane. 
Dziêki temu zarówno specjaliœci techniczni ze 
strony producentów oprogramowania, jak i 
przedstawiciele biznesu mog¹ wykorzystuj¹c 
tak¹ notacjê znaleŸæ wspólny jêzyk i zrozumieæ 
siê wzajemnie. W oparciu o te techniki w 
systemie ISOF zosta³a wdro¿ona w³asna, 
u¿yteczna metoda modelowania wielu aspektów 
biznesu MODRIBUSMAN (ang. Model Driven 
Business Management) umo¿liwiaj¹ca przy 
pomocy tych modeli kszta³towanie szeregu 
przysz³ych operacji gospodarczych oraz ich 
jednoczesn¹ analizê i optymalizacjê w celu 
osi¹gniêcia maksymalnej efektywnoœci.

HEUTHES zaproponowa³ w systemie du¿¹ liczbê 

Modelowanie procesów 

modeli, które wp³ywaj¹ korzystnie na skutecz-
noœæ pracy przedsiêbiorstwa. Obejmuj¹ one w 
ISOF:
! Odwzorowanie w systemie informatycznym 

struktury przedsiêbiorstwa, dzia³ów i grup 
pracowników.

! Modelowanie przebiegu i przep³ywu pracy w 
procesach sprzeda¿owych z wykorzystaniem 
obiegów DMS (CRM Operacyjny).

! Modelowanie przysz³ych przychodów firmy 
(Projekty, Faktury) i innych zdarzeñ gospodar-
czych wystêpuj¹cych w bie¿¹cej dzia³alnoœci 
firm (Dostawy, Zakupy, Aneksy, Notatki, 
Delegacje, Aktywnoœci i Zadania CRM).

! Modelowanie zachowañ zakupowych (Towary 
skojarzone, CRM Analityczny).

! Modelowanie przysz³ych kosztów powi¹zane z 
identyfikacj¹ centrów kosztów (Kampanie, 
Projekty, Role, Us³ugi, Cenniki wewnêtrzne, 
Plany kont w systemie FK, Bud¿etowanie, 
P³ace, Faktury zakupowe).

! Modelowanie obrotów magazynowych (z 
wykorzystaniem wspó³czynników rotacji) i 
automatyczne generowanie na tej podstawie 
Zamówieñ do dostawców.

! Modelowanie zachowania dostawców w 
³añcuchu dostaw na podstawie limitów 
logistycznych, cenników, terminów i harmo-
nogramów (Zamówienia do dostawców).

! Modelowanie i optymalizowanie przysz³ych 
przep³ywów gotówkowych (Projekty, Rozra-
chunki i FK).

! Prognozowanie sprzeda¿y i w jej ramach 
Bud¿etowanie, okreœlaj¹ce za³o¿one 
przychody w poszczególnych kampaniach 
prowadzonych przez firmê oraz Planowanie 

NOWOCZESNE METODY ZARZ¥DZANIA

operacyjne polegaj¹ce na zarz¹dzaniu 
Projektami umo¿liwiaj¹cymi realizacjê 
za³o¿eñ dokonanych na etapie planowania 
strategicznego (Portfolio).

! Prognozowanie skutecznoœci dzia³añ handlo-
wych firmy i pracowników przez okreœlenie 
proporcji iloœci Projektów wygranych do 
straconych (Raport Otwarte-Wygrane-
Stracone).

! Prognozowanie wyniku ekonomicznego dla 
Projektów, Kampanii lub globalnie ca³ej firmy 
(Bilans Projektów).

! Modelowania projektów, zadañ i ich 
przewidywanej pracoch³onnoœci (CRM Zada-
niowy).

! Modelowanie finansów firmy w ró¿nych 
przekrojach (Bud¿etowanie raportów w FK).

! Weryfikacja i optymalizacja za³o¿onych 
modeli finansowych (raporty zwyk³e i 
przestawne FK).

! Zbieranie, przekazywanie informacji i 
modelowanie procedur, standardów rodziny 
ISO 9000, przep³ywu wniosków, obiegów i 
formularzy (DMS).

! Modelowanie procesu obs³ugi p³atnoœci 
przeterminowanych i windykacji nale¿noœci 
(CRM Operacyjny, DMS).

! Równie¿ inne modele, w tym:
! Modelowanie zachowania potencjalnych 

klientów na podstawie wykonanych akcji 
na firmowych stronach www (CRM 
Analityczny).

! Modelowanie i weryfikacja pozycjo-
nowania firmowych stron www i s³ów 
kluczowych na tle firm konkurencyjnych 
(CRM Analityczny).

Jak modelowaæ procesy biznesowe w systemie informatycznym?
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SaaS oznacza oprogramowanie udostepniane 
jako us³uga. Jest to model œwiadczenia us³ugi 
zdalnego dostêpu do oprogramowania (wynajmu 
oprogramowania). System dedykowany dla 
klienta pracuje przy zachowaniu wysokiego 
poziomu bezpieczeñstwa danych obok systemów 
innych klientów na wspólnym serwerze. Klient 
sam ustala liczbê pracowników, którzy maj¹ 
dostêp do systemu pracuj¹cego najczêœciej w 
standardowej przegl¹darce internetowej i na tej 
podstawie wnosi miesiêczne op³aty abonamen-
towe za wynajmowany system komputerowy. 
Brak jest ograniczeñ odnoœnie maksymalnej 
liczby u¿ytkowników. Nie zachodzi równie¿ 
potrzeba instalacji systemu na stacji roboczej 
u¿ytkownika oraz ponoszenia jakichkolwiek op³at 
licencyjnych. Systemy przygotowane do pracy w 
tym trybie s¹ optymalizowane pod k¹tem 
wysokiej skalowalnoœci i wydajnoœci pracy w 
sieci.

HEUTHES jest od lat znanym producentem 
oprogramowania dla najwiêkszych banków w 
Polsce. Ten sam poziom zabezpieczeñ zosta³ 
stosowany przy produkcji systemu ISOF dla firm. 
Wykorzystano w nim równie¿ szereg w³asnych 
technologii HEUTHES (HDB, Client-Web-Server, 
Klaster Omega), które zosta³y stworzone 
specjalnie w celu u³atwienia produkcji wysoko-
wydajnych, ergonomicznych i bezpiecznych 
systemów pracuj¹cych on-line w œrodowisku 
rozproszonym. 

Wa¿ne zw³aszcza dla du¿ych firm, którym zale¿y 
na zagwarantowaniu odpowiedniej wydajnoœci 
pracy z systemem, by³o wprowadzenie Klastra 
Omega. Jest to autorskie rozwi¹zanie HEUTHES, 
które w innowacyjny sposób zapewnia przeni-
kanie siê serwerów wirtualnych i fizycznych. 
Dziêki niemu obecnie HEUTHES umo¿liwia 
klientom ci¹g³y dostêp do systemu na poziomie 

Bezpieczeñstwo
99,2% czasu w godzinach 6–22. Obok uzyskanej 
ju¿ nieprzerwanej dostêpnoœci, zapewniono 
klientom równie¿ wysok¹ wydajnoœæ bie¿¹cej 
pracy w systemie. 

Kwestie bezpieczeñstwa danych traktujemy 
bardzo powa¿nie o czym œwiadcz¹ nasze oœrodki 
przetwarzania danych Data Center, które 
cechuj¹:
" Dzienne i miesiêczne kopie bezpieczeñstwa.
" Zdwojone dyski twarde (RAID 10) w 

serwerach. 
" Du¿a wydajnoœæ dziêki najnowszym cztero-

procesorowym, 64-bitowym serwerom.
" Wysokostabilne i wydajne mechanizmy 

wirtualizacji.
" Sta³y monitoring wszelkich parametrów 

pracy: wydajnoœci, temperatury, obci¹¿enia 
procesorów, dysków i ³¹czy, a tak¿e szybkoœci 
pracy dla ka¿dego pojedynczego u¿ytkow-
nika.
" Replikacja danych on-line na dwóch ser-

werach.

" Replikacja danych on-line w dwóch oœrodkach 
komputerowych.
" Zasilanie serwerów z dwóch niezale¿nych 

przy³¹czy energetycznych.
" Podwójny system UPS.
" Dwa niezale¿ne zespo³y pr¹dotwórcze z 

silnikami diesla.
" System przeciwpo¿arowy z gazem obojêtnym.
" Filtracja powietrza z eliminacj¹ cz¹stek 

sta³ych.
" Precyzyjny, podwójny system klimatyzacji ze 

sta³ym monitoringiem temperatury i wilgot-
noœci.
" Zdwojone ³¹cze internetowe.
" Kontrola dostêpu do pomieszczeñ z u¿yciem 

kart.
" Telemonitoring budynku i szaf serwerowych.
" Ochrona dostêpu do budynku i pomieszczeñ z 

zaawansowan¹ (fotograficzn¹) kontrol¹ 
uprawnieñ.
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SaaS - wynajem w chmurze
OUTSOURCING OPROGRAMOWANIA DO ZARZ¥DZANIA FIRM¥

Czy warto przejœæ na ten nowoczesny model?

StrategiczneStrategiczne

• Koncentracja uwagi firmy na 
strategicznych kwestiach biznesowych

• Wykorzystanie wolnych œrodków na 
finansowanie innych projektów

• Wykorzystanie rozbudowanych funkcji systemu
• Znaczna poprawa obs³ugi klienta dziêki CRM
• Zmniejszone ryzyko
• Standaryzacja procedur
• U³atwione monitorowanie i wnioskowanie
• Dok³adniejsze planowanie
• Dzia³anie proekologiczne

• 

• 

SaaS

TechniczneTechniczne

OperacyjneOperacyjne FinansoweFinansowe

• Ponad 50% oszczêdnoœci TCO
• Decyzje podejmowane na podstawie realnych 

danych o kosztach (ABC/M)
• Koszty roz³o¿one w czasie, poprawa p³ynnoœci
• Korzyœci podatkowe (brak amortyzacji)
• Ni¿sze koszty rozwoju oraz dopasowania 

do zmiennych wymogów prawnych
• Zwiêkszona rentownoœæ produktów
• Zaawansowane raportowanie

• 

• 

• Dostêp do najnowszych technologii
• Wysoka dostêpnoœæ, niezawodnoœæ 

i bezpieczeñstwo
• Aktualizacje i udoskonalenia systemów 

na bie¿¹co
• Telepraca - dostêp zawsze i wszêdzie
• Brak problemów z utrzymaniem systemów
• £atwoœæ u¿ycia

• 

• 

• £atwoœæ planowania operacyjnego
• Ujednolicenie procedur operacyjnych
• Rzetelna ocena (Balanced Scorecard)
• Wsparcie specjalistów HEUTHES 

w zadaniach operacyjnych
• Optymalizacja zarz¹dzania zasobami
• 

Korzyœci z systemu ISOF w trybie SaaS

O firmie HEUTHES
HEUTHES Sp. z o. o. istnieje na rynku 
oprogramowania dla bankowoœci, instytucji 
finansowych i firm od 1989 roku i zajmuje na 
nim jedn¹ z czo³owych pozycji. Systemy 
HEUTHES pracuj¹ w wielu firmach oraz w 
bankach. W banku PEKAO SA od 1989 r., a 
tak¿e w obydwu zrzeszeniach banków 
spó³dzielczych obejmuj¹cych 559 Banków 
Spó³dzielczych z sieci¹ 4444 placówek. Dwa 
zrzeszenia tworz¹ w Polsce bank BPS SA i 
G r u p a  B P S  ( p o n a d  3 5 0  B a n k ó w  
Spó³dzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i 
Spó³dzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 
Banków Spó³dzielczych). Rozwi¹zania 
HEUTHES pracuj¹ tak¿e w DnB Bank Polska SA 
oraz Volkswagen Bank GmbH.


