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USŁUGI DLA BIZNESU

Strategia inspirowana
perspektywą klienta
Z UBIEGŁOROCZNYCH
DANYCH GUS WYNIKA, ŻE
W POLSCE DZIAŁALNOŚĆ
PROWADZI PONAD 4 MLN
PRZEDSIĘBIORSTW. ILE
Z NICH PANA ZDANIEM
MA SZANSĘ NA SUKCES?
Skoncentrowałbym się na
perspektywie klienta. Klienta
firmy, która ma szansę na
sukces.
Czy firmy, które chcą cieszyć się powodzeniem na
rynku znają i rozumieją swoich
klientów? Czy firmy aspirujące
do tego by odnieść sukces
pytają swoich klientów czego
tak naprawdę potrzebują?
I czy w końcu, dostarczamy
produkt, który mamy, czy taki,
którego klient rzeczywiście
potrzebuje? Mierzyłbym
sukces zdolnością adaptacji
firmy do zmieniających się
realiów rynkowych oraz skutecznością implementacji
własnej strategii. Sukces odnoszą te organizacje, które najsprawniej adaptują się do
zmian, koncentrują się
na wartości dla klienta i wyznaczają trendy rozwoju danego sektora, najczęściej w strategii, która jest skutecznie zaimplementowana
przez
organizację.

CZYM DZIŚ JEST
STRATEGIA FIRMY? JAK
WSPÓŁCZESNE STRATEGIE RADZĄ SOBIE Z
DYNAMIKĄ ZMIAN W
OTOCZENIU BIZNESOWYM?

Strategia firmy jest postrzegana różnie. Często mówię
o strategii jak o kompasie.
Wyznacza kierunek. Większość firm podchodzi do strategii klasycznie. Wyznacza ją
na rok, dwa, czasami pięć lat,
gdzie słowo „wyznacza” ma
tutaj bardzo ciekawy wymiar.
Najczęściej jest to strategia
narzucona przez „firmę matkę”
lub kilkuosobowy zarząd czy
samego prezesa. Pracując z
firmami zauważam, jak dużym
wyzwaniem dla polskich
przedsiębiorstw jest realizacja
strategii. Tak naprawdę aż 2530% firm jej w ogóle nie posiada.
Kolejnym wyzwaniem jest
dynamika zmian w otoczeniu
biznesowym. Trudno o radzenie sobie ze zmieniającym się
rynkiem, jeżeli strategia jest
napisana „z góry” na dwa lub
pięć lat. Najnowszy trend, to
tworzenie strategii na pół roku i
na dwadzieścia lat. Wyobraźmy
sobie, że co pół roku tworzymy
strategię, która, musi być spójna, powinna zawierać kluczowe
perspektywy (tu z pomocą
przychodzą D. Faulkner
i C. Bowman, których mapa strategii z perspektywy; finansów,
klienta, rozwoju ludzi i procesów jest stosunkowo praktycznym narzędziem, ponieważ
mapa to jednostronicowy dokument), powinna być skaskadowana na cele operacyjne i prawidłowo zakomunikowana.
Opisanie strategii na 20 lat ma
być wyznaczeniem tzw. prawdziwej północy. Miejsca, do
którego organizacja zmierza.

CZYM CHARAKTERYZUJĄ
SIĘ STRATEGIE POLSKICH
FIRM?
Wiele polskich przedsiębiorstw w ogóle nie komunikuje strategii w organizacji. Te
strategie rzadko mają właścicielstwo procesowe, są skomplikowane oraz nie zawsze
prawidłowo skwantyfikowane.
Dodam, że właścicielstwo
procesowe to odpowiedzialność za proces implementacji
strategii i za zmiany jakie to za
sobą niesie. Uważam, że tak
rozumiana odpowiedzialność
przy tworzeniu strategii powinna znajdować się także
poza zarządami firm, wśród
innych menedżerów, a nawet
wśród tzw. największych talentów w organizacji.

OBECNIE CORAZ WIĘKSZE
UZNANIE ZDOBYWA
LEAN MANAGEMENT
JAKO NARZĘDZIE POMAGAJĄCE PRZEDSIĘBIORCOM W OPTYMALIZACJI
STRATEGII, UPORZĄDKOWYWANIU PROCESÓW
I ZWIĘKSZENIU EFEKTYWNOŚCI. NA CZYM
DOKŁADNIE POLEGA?
Lean management to tzw.
„szczupłe zarządzanie”, identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa, czyli wszystkich
czynności, które nie są tzw.
wartością dodaną dla klienta.
LM to także interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów.
Strategia Lean to zaangażowa-

nie wszystkich pracowników
firmy w budowanie przewagi
konkurencyjnej, poprzez
identyfikację i eliminację
marnotrawstwa.

MOŻNA POWIEDZIEĆ,
ŻE LEAN JEST SWOISTĄ
REWOLUCJĄ W ZARZĄDZANIU…
Tak, jeżeli rewolucję rozumiemy jako powrót do prostych, fundamentalnych sposobów pracy z ludźmi. Lean to
przede wszystkim zmiana
postaw. W kulturze Lean zmieniamy perspektywę liderów,
którzy koncentrują się na
rozwoju swoich pracowników.
Wspólnie z nimi proponujemy

Sukces
odnoszą te
organizacje, które
najsprawniej
adaptują się do
zmian, koncentrują
się na wartości dla
klienta i wyznaczają
trendy rozwoju
danego sektora
rozwiązania, które mają optymalizować procesy w organizacji. U podstaw Lean leży
przekonanie, że pracownicy
„liniowi” odpowiednio zmotywowani i zachęceni przez liderów, są w stanie najgłębiej
zajrzeć w procesy, które sami
realizują i znaleźć najlepsze
pomysły. Często robią to poprzez zakwestionowanie statusu quo. W tej kulturze ważna
jest odwaga do kwestionowania rzeczy, które funkcjonują
słabo zaledwie poprawnie lub
nie funkcjonują. Zastępuje się

Dawid Pyszniak,

MATERIAŁY PRASOWE

Co tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem sukces?
Czy wieloletnie strategie biznesowe nadal znajdują uzasadnienie wobec dynamicznych zmian na rynku? – o strategii
biznesowej z perspektywy klienta i nowoczesnym zarządzaniu
ﬁrmą rozmawiamy z Dawidem Pyszniakiem, Partnerem
Zarządzającym Compass & Partners.

Partner Zarządzający
Compass & Partners

te rozwiązania lepszymi
i mierzy się proces po to, by
opierać się w każdym działaniu na faktach, a nie na opiniach, co często ma miejsce
wśród kadry zarządzającej.
W Lean koncentrujemy się na
wdrożeniu i utrzymaniu roz-

wiązań, a nie na tym, aby znaleźć odpowiedzialne osoby za
niewystarczającą jakość, kondycję danego procesu, czy
status wdrożenia strategii. Jest
to kultura pracy, którą można
implementować niezależnie
∑
od branży.

Przedsiębiorcy niezależnie
od prowadzonej działalności
poszukują rozwiązań sprzyjających rozwojowi ich firmy,
a także wspomagających ich
w zarządzaniu. Niezbędne
są różnego typu narzędzia:
informatyczne, bankowe, księgowe, sprzedażowe, z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi,
a także porządkowe.
Prowadząc firmę chcemy, by
koszty były niskie, ale jednocześnie pozwalały na bezpieczne działanie. Stąd poszukiwane są takie usługi, które
pomogą i usprawnią nasze
przedsiębiorstwo. Najlepiej
wybierać sprawdzonych, wiarygodnych usługodawców,
którzy nie tylko pełnią rolę
sprzedawców, ale również
pomogą i doradzą rozpatrując
nasze potrzeby z uwzględnieniem branży, w której działamy i naszych możliwości,
a przede wszystkim zaprezen-

tują nam faktyczne korzyści
płynące z proponowanej przez
nich oferty.
Przez wiele lat przedsiębiorcy, szefowie firm obstawali przy zatrudnianiu własnych
księgowych, kadrowych i informatyków, a także własnego
serwisu sprzątającego. Ale rynek zmienia się i wraz z potrzebą ograniczania kosztów
zaczęto poszukiwać innych
rozwiązań. I tak pojawiło się
wiele firm wyspecjalizowanych w różnych obszarach,
gwarantując jakość i bezpieczeństwo. Stąd można już zewnętrznie wynająć firmę,
której powierza się np. HR,
zarządzanie flotą, PR czy IT.
„Firmy, które skorzystały
z outsourcingu, a więc zlecania
na zewnątrz wszystkiego tego,
czego przedsiębiorstwo nie
potrafi lub nie musi wykonywać samodzielnie, szybko
przekonują się o korzyściach
tego rozwiązania. Dlaczego

outsourcing się opłaca? Chodzi tutaj nie tylko o często
podawaną jako przykład redukcję kosztów. Dzięki outsourcingowi przede wszystkim
uzyskujemy od ręki dostęp do
profesjonalnego know-how,
które specjalistyczne firmy
wypracowują czasem przez
dziesiątki lat. Nie warto więc
wyważać otwartych drzwi.
Warto natomiast skorzystać z
tej możliwości, bo znacznie
ułatwia codzienną pracę.”
mówi Jolanta Augustyniak,
prezes HR Start Polska
Podobnie można zaoszczędzić, kiedy potrzebujemy samochodów, urządzeń, sprzętu.
Leasing stał się alternatywnym
w stosunku do kredytu bankowego sposobem finansowania
zakupów środków trwałych.
Leasingodawca określonego
dobra, które jest przedmiotem
leasingu, na podstawie umowy
leasingu umożliwia korzystanie z niego leasingobiorcy

w określonym terminie. W zamian za to leasingobiorca
płaci raty leasingowe
Pamiętać należy, że leasing
to po części pożyczka (kredyt)
i po części wynajem. Stąd
właścicielem sprzętu podczas
trwania umowy jest firma leasingowa, ale leasingobiorca
po zapłaceniu ostatniej raty
ma możliwość nabycia sprzętu, który stanie się wówczas
jego własnością.
Warto też myśleć o innych
usprawnieniach w codziennym funkcjonowaniu firmy.
Korzystać z usprawnień oferowanych przez banki np. Cash
management, który stanowi
dobry początek w drodze do
zintegrowania systemów finansowych przedsiębiorstwa
z systemami bankowymi.
Umożliwia całkowitą eliminację z obiegu dokumentów papierowych i zastępuje je dokumentami elektronicznymi.
d.m.

MATERIAŁY PRASOWE

W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań
Michał Czeredys,
prezes spółki Arcus
Pokutuje opinia, że wyznacznikiem
niskich kosztów jest cena urządzenia.
W przypadku np. drukarek, zakup to
zaledwie 5 – 15 proc. całkowitych
wydatków związanych z eksploatacją
sprzętu, aż 90 proc. TCO (całkowitych
kosztów użytkowania) to koszty eksploatacji. Dużą część budżetu - nawet
do kilku procent rocznych przychodów ﬁrmy - stanowi tworzenie i obieg
dokumentów. Optymalizacja tych
procesów pozwala zmniejszyć koszty
druku nawet o 50 proc. Rozwiązaniem, które to umożliwia jest Arcus
Kyocera MDS - kompleksowa usługa
dzierżawy i outsourcingu urządzeń
drukująco-kopiujących z systemem
zarządzania dokumentami Vario.
Dzięki temu ﬁrma nie musi angażo-

wać środków w nowy sprzęt i system,
obniża wydatki związane z zarządzaniem dokumentami i zakupem materiałów eksploatacyjnych, a serwisowaniem sprzętu zajmuje się dostawca. Proponujemy też rozwiązania do
zarządzania korespondencją - począwszy od jej tworzenia, poprzez
wysyłkę, odbiór, aż po archiwizację.
Umożliwia nam to dwudziestoletnie
doświadczenie na rynku pocztowym
i współpraca z amerykańskim partnerem, światowym dostawcą urządzeń
do obsługi korespondencji - ﬁrmą
Pitney Bowes.
Przedsiębiorcy powinni pamiętać
także o możliwości obniżania kosztów
obsługi ﬂot samochodowych . Dzięki
systemowi TiMS oferowanemu przez
T-matic Systems, spółkę należącą do
naszej Grupy, przedsiębiorcy uzyskują pełną kontrolę nad posiadanymi
pojazdami. TiMS. Sprawdzi się w ﬁrmie, która posiada zarówno 5 jak
i 500 pojazdów, dotyczy to także
maszyn i pojazdów specjalnych.
Korzyści to obniżenie zużycia paliwa,
zmniejszenie wydatków serwisowych,
a także poprawa bezpieczeństwa
kierowców. W przypadku samochodów osobowych i pojazdów do
3,5 tony można mówić o oszczędno∑
ściach sięgających 10-20 proc.

