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A nulla hiba mentalitást valló Eltec a dokumentumkezelő rendszer
bevezetésére olyan partnert keresett, aki koncepcionális szakértői
hozzáállást képvisel, és így személyre szabott, a cég jövőbeni vízióit
támogató rendszert
állít fel a vállalatnál. A DMSONE Ultimate
bevezetésének köszönhetően magas adatbiztonság és gyors
információáramlás valósult meg, ráadásul a mobilhozzáférésnek
köszönhetően a munka sosem állhat meg.
- Mik voltak azok a nehézségek, amik miatt úgy
döntöttek, hogy a hagyományos módszerekről
áttérnek a papír nélküli menedzsmentre?
- Dömény István, elnök: Régen nem használtunk
szkennelő rendszert, így amikor beérkezett egy
dokumentum – például egy szállítólevél, egy számla
vagy egy árajánlat –, akkor azt egy ember kézbe fogta,
és továbbküldte egy következőnek. Mire körbeért az
információ, addigra eltelt legalább három hét. Pedig a
leggyorsabb döntés a legjobb!
A másolás és a nyomtatás is rengeteg időt elvett: amíg
ugyanis a dokumentum körbejárt, mindig csak egy ember
látta, az, akinek éppen a kezében volt. Havonta 2-5000 lap
is elfogyott, mert mindenkinek kellett egy másolat, aki
részt vett a döntés-előkészítésben.
De nem csak a hosszú átfutási idő és magas nyomtatási
költség jelentett gondot: az archiválásnál nagyon oda
kellett figyelni arra, hogy melyik az eredeti példány vagy,
hogy éppen kinél akadt az el. Ez nagyon nehézkessé
tette a munkafolyamat-menedzsmentet, ami a DMSONE
rendszerének bevezetésével jelentősen egyszerűsödött.
- Ez biztonság szempontjából mit jelent?
-D.I.: A DMSONE Ultimate használatának köszönhetően
nagyon magas az adatbiztonság, mert nem veszik el a
dokumentum. Mindazok, akiknek láttamoznia vagy látnia
kell egy adott iratot, elérhetik azt a rendszerben, de nem
kell a papírt körbeküldözgetni. Most már ráadásul
embercsoportokat is ki tudunk jelölni a rendszerben, ami
nagyon megkönnyíti a munkánkat.
- Amikor úgy döntöttek, hogy bevezetnek egy
dokumentumkezelő rendszert, több mint 1 évig
tartott a megfelelő partner megtalálása. Mi volt ennek
az oka?
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„A DMSONE Ultimate használatának
köszönhetően nagyon magas az
adatbiztonság, mert nem veszik
el a dokumentum. Mindazok,
akiknek láttamoznia vagy látnia
kell egy adott iratot, elérhetik azt a
rendszerben, de nem kell a papírt
körbeküldözgetni.”
„Mindenki csak eladni akart, de
2012 májusáig senkinek nem
volt úgynevezett koncepcionális
tanácsadói hozzáállása. Akkor
léptünk kapcsolatba a DMSONE-nal,
akik egészen más megközelítést
képviseltek.”

- D.I.: 2011 májusában döntöttem el, hogy szeretnék egy
ilyen rendszert, rá egy évre pedig azt, hogy már intenzíven
fogom keresni a megfelelő partnert. Ugyanis a lehetséges
szállítókat, akikkel addig találkoztunk, nem éreztem
kompetensnek. Mindenki csak eladni akart, de 2012
májusáig senkinek nem volt úgynevezett koncepcionális
tanácsadói hozzáállása.
Akkor léptünk kapcsolatba a DMSONE-nal, akik egészen
más megközelítést képviseltek. Az egyik szakértőjük eljött
hozzánk, és alaposan átbeszéltük, hogy mit és hogyan
lehetne csinálni a mi vállalatunk esetében. Első körben a
szoftver egyszerűbb verzióját szerettük volna bevezetni
– erre kaptunk is egy ajánlatot –, de a szakértőjükkel
folytatott koncepcionális megbeszélés során rájöttünk,
hogy nekünk az egyszerű verzió valószínűleg nem
elég. A DMSONE ugyanis nem arra az esetre állította
be a rendszerét, hogy abban a pillanatban mire volt
szükségünk, hanem meghallgatta a víziónkat, hogy mit
is szeretnénk elérni 3-5 éven belül, és erre készített fel
minket. Ezért döntöttünk végül az összetettebb Ultimate
mellett.
- Mennyire volt könnyű áttérni az új rendszerre?
D.I.: A DMSONE-nak köszönhetően nagyon jól elő lett
készítve a projekt. Van egy bevezetési tervezetük, melynek
keretében megvizsgálják, hogy mit és hogyan érdemes
az adott cégnél csinálni. Ez azért nagyon jó gondolat,
mert a cég struktúráját nem kellene megváltoztatni
vagy hozzáigazítani egy rendszerhez, és a rendszert sem
kellene alapjaiban megváltoztatni csak azért, mert a cég
szokatlanul működik. A kettőnek a szimbiózisa kell, hogy
létrejöjjön.
„Mindenki csak eladni akart, de 2012 májusáig senkinek
nem volt úgynevezett koncepcionális tanácsadói
hozzáállása. Akkor léptünk kapcsolatba a DMSONE-nal,
akik egészen más megközelítést képviseltek.” DMSONE
nagyon jól kezelte, hiszen rengeteg tapasztalatuk van
a sok sikeres bevezetésnek köszönhetően. A DMSONE
Ultimate egy standard folyamatokkal rendelkező
szoftver. A kérdés az, hogy a cégen belüli vadhajtásokat,
mellékzöngéket hogyan lehet ezekbe a standard
folyamatokba fájdalommentesen beleültetni anélkül,
hogy információvesztés történne. Ezt a DMSONE nagyon
jól kezelte, hiszen rengeteg tapasztalatuk van a sok sikeres
bevezetésnek köszönhetően.
- Mennyire sikerült személyre szabottan kialakítani a
rendszert?
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- D.I.: A DMSONE szakértői sokat segítettek abban,
hogy a kanyarokat kiegyenesítsük, vagyis összehozzuk
azokat a funkciókat és feladatokat, amelyek valóban
összetartoznak. Ez nagyon személyre szabott hozzáállást
igényelt, hiszen mi nem úgy működünk, mint egy nagy
cég általában. Nálunk jóval egyszerűbbek a folyamatok,
sok feladatot egy ember tart kézben. Például vegyük
a postázást: a nagyobb cégeknél a titkárnő elindítja
az információt, ami eljut Józsihoz, aki továbbítja az
információt Juliskának, aki összekészíti, kinyomtatja,
becsomagolja és borítékolja a postázni valót. Nálunk ezt
mind egy ember tartja kézben. A DMSONE mindezeket a
folyamatokat alaposan felmérte, és ennek megfelelően
állították be a dokumentumkezelő rendszert.

„A leggyorsabb információ a legjobb
információ… A legegyszerűbb, ha minden
kérdés bent van a rendszerben,
megkapom az információt, rálépek,
megnézem, döntök, visszaküldöm a
választ, és közben mindenki tudja
folytatni a munkáját.”

- Ki tudna emelni olyan fejlesztést, amely az Önök
cégére lett kialakítva?
-D.I.: Több testre szabott megoldásra is szükség volt.
Vannak például olyan összevont funkciók, amiket más
cégeknél sokkal részletesebben használnak, nálunk ezt
a leanmenedzsment miatt sokkal egyszerűbben kellett
megvalósítani. De ilyen a gyorsiktató rendszer is, valamint
most készülnek az automata iktatási rendszerek. Ezek
olyan megoldások, amik azt szolgálják, hogy ha az egyik
szoftverből egy információ átíródik egy másikba, akkor
minden esetben legyen valamilyen nyomkövető rendszer.
- A legtöbb szoftvervásárlás hardvervásárlást is von
maga után. A DMSONE esetében milyen kapcsolódó
beruházásokra volt szükség?
- D.I.: A DMSONE nagy előnye, hogy a dokumentumokat
nem egy felfújt adatbázisban tárolja, hanem csak a linkeket
menti el, és ez egy fájlszerveren fut. Mivel fájlszerverünk és
szerverünk korábban is volt, ezért nagyon minimális
beruházásra volt szükség, mindössze az adatbázishoz
kellett vennünk egy Windows-klienst. Mivel a rendszer
böngésző alapú, ezért gyakorlatilag a világ bármely
országából el lehet érni, mindössze a felhasználói adatokra
van szükség.
- Volt már arra példa, hogy külföldről használták a
rendszert?
- D.I.: Igen, a mobilkliens-hozzáféréssel Ipadről, Iphoneról és bármilyen más okostelefonról lehet dolgozni, ami
a mi esetünkben nagyon hasznosnak bizonyult. Például
amikor Amerikában a szabadságomat töltöttem a
gyerekeimnél, minden reggel kaptam egy óra munkaidőt,
ez alatt mindent el tudtam intézni. Ugyanúgy dolgoztam
az Ipademről, mintha itthon lettem volna, le tudtam
igazolni az összes nekem küldött dokumentumot, nem
állt meg a munka.
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Annyira hozzászoktunk ahhoz a kényelemhez, amit a
rendszer nyújt, hogy ha most valamiért nem működne,
akkor mindenki nagyon megszenvedné nálunk, hiszen
a leggyorsabb információ a legjobb információ! Mit
érek azzal, ha valamit egy hét múlva tudok meg, amikor
valakinek azonnali véleményezésre lenne szüksége? A
legegyszerűbb, ha minden kérdés bent van a rendszerben,
megkapom az információt, rálépek, megnézem, döntök,
visszaküldöm a választ, és közben mindenki tudja folytatni
a munkáját.
- A német partnercégük is a DMSONE megoldását
használja. Mik a visszajelzések az ő részükről?
- D.I.: Amikor bevezettük a rendszert Magyarországon, és
a kintiek látták, hogy mennyire megkönnyíti az életünket,
ők is vérszemet kaptak, úgyhogy náluk is bevezettük. Azóta
nagyon jól működik ott is, és a két iroda együttműködése
is egyszerűsödött ennek köszönhetően.
- Nem csak a partnerirodák, de a különböző üzleti
szoftverek közötti együttműködés is kulcskérdés egy
vállalat életében. Ezt a fajta integrációt hogyan segíti
a DMSONE?
- D.I.: Nagyon sok különböző üzleti szoftvert használunk,
így a DMSONE-t többek között a vállalatirányítási
rendszerrel, a könyvelő szoftverrel, a bérszámfejtő
programmal, a minőségbiztosítási szoftverrel és a belső
információs hálózatunkkal is integráltuk. Tulajdonképpen
a DMSONE teremti meg az összhangot: az ezekben a
rendszerekben keletkező adatok – akkor is, ha nem
dokumentum alapúak – bekerülnek a workflowmenedzsmentbe, és ebből indulnak ki akciók. Tehát
nem csak dokumentum vagy e-mail alapon indul el egyegy munkafolyamat, hanem úgynevezett limittúllépés
vagy figyelmeztető jelek esetén is, ráadásul mindez
dokumentáltan történik, ami nagyon átláthatóvá teszi a
működésünket.

- Terveznek újabb fejlesztéseket a rendszer kapcsán?
- D.I.: A zárt láncú könyvelési rendszert szeretnénk
bevezetni. Ez az jelenti, hogy a teljes folyamatot (a
megrendelést, a beszállítást, a bejövő számlákat, a
gyártási adatokat, a kimenő számlákat, ennek könyvelését,
a bankbeérkezést, a fizetést és ennek könyvelését,
kontírozását) szeretnénk egy láncba fűzni. Ha ez megvan,
akkor nem kell hozzá emberi erőforrás. Miután minden
folyamatban az ember a legnagyobb hibaforrás –
mert feledékeny és pontatlan –, ezért szeretnénk ezt
kiküszöbölni.
- Mit javasolna azoknak a cégeknek, akik
dokumentumkezelő-rendszer beszerzése előtt állnak?
- D.I.: Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a cégnek
van-e hosszú távú jövőképe, és annak része-e a
modernitás. Ha ez nincs meg, akkor annak a cégnek nincs
szüksége DMS rendszerre. A modern gondolkodás adja
az okos cég alapját. Nem az a kérdés, hogy mennyivel
fizetünk kevesebbet a dolgokért, hanem az, hogy milyen
hatékonyan tudjuk a munkánkat elvégezni.
Tehát elsőként gondolkodásmód-váltásra van szükség:
kell egy jövőkép, amely megmutatja, hogy 3-5 év múlva
hova szeretnénk eljutni, és ehhez kell egy megfelelő
partnert keresni.

- Az Önök által képviselt „nulla hiba” mentalitás
mennyire jellemzi a DMSONE-t?
- D.I.: Abszolút, a választás során is nagyon fontos volt,
hogy egy ilyen partnert találjunk. Sok esetben lehet érezni,
hogy folyamatos fejlődésre törekszenek, a vevők részéről
felmerülő igények kapcsán is elgondolkodnak, hogy
hogyan tudják azt beépíteni a rendszerbe, és visszajelzést
adnak számunkra.
Nagyon rugalmas és vevőorientált az együttműködésünk:
most is megkapjuk az új fejlesztéseket, ezeket közösen
kipróbáljuk, és visszacsatoljuk a tapasztalatainkat.
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A DMSONE Ultimate dokumentumkezelő rendszerről
A DMSONE Ultimate elektronikus dokumentum- és folyamatkezelő rendszer komplex megoldást
jelent közepes és nagyvállalatok számára, alkalmas akár több divízió önálló, de integrált kezelésére
is. Minden keletkező dokumentumot egy rendszerben kezel, így felgyorsítja a telephelyek, részlegek
közötti információáramlást, optimalizálja az adminisztrációt, a projektek átláhatóvá, a költségek
kiszámíthatóvá válnak. A kifejezetten vállalati igényekre kialakított megoldás integrálható egyéb
üzleti alkalmazásokkal (pl. ERP, CRM és CMS rendszerekkel), így elszigetelt architektúra helyett egy
felületen érhető el minden információ. Többdimenziós jogosultságpolitikájából adódóan egymástól
függetlenül szabályozhatók a különböző jogosultsági kategóriák.
A DMS rendszer kezelőfelülete maximálisan testre szabható, így a vállalat egyedi igényeitől
függően állítható be, hogy mely adatmezők szerepeljenek rajta. A rendszer emellett egységes
tartalomkezelést és skálázhatóságot biztosít a felhasználók számára, a tetszőleges szűrési feltételek
szerint történő adatlekérések pedig nagymértékben hozzájárulnak a szervezeten belüli sikeres vezetői
döntéshozatalhoz. A szoftver nem csak az ad hoc, hanem az előre definiálható munkafolyamatok
támogatására is kiválóan alkalmas.

Az ELTEC Holding Kft.-ről
Az Eltec 1994-ben alakult Budapesten, kábelkötegek gyártásával foglalkozik. A kezdetekkor a német
autóipar beszállítójaként dolgozott, fő küldetése az volt, hogy rendkívül magas színvonalú termékeivel
piacvezetővé váljon ebben a szegmensben. 1997-ben a vállalat kibővítette tevékenységét a háztartásiés a számítógépek piacára, diverzifikálta termékeinek skáláját, és ezzel növelte portfólióját. 1999-ben a
piaci trendekhez való alkalmazkodás jegyében újjászervezték a cég működését. Mára az Eltec további
iparágakba – így például az orvosi technológia, repülés és űrhajózás, gépgyártás területére – tört be,
és az üzleti folyamatok finomítása eredményeként sikeres globális high-end gyártó vállalkozásként
működik.

Nulla hiba
A vállalat fő célja a minőségi termékek és szolgáltatások fenntartása. A folyamatos magas színvonal
biztosítása érdekében a késő 90-es években a cég elnöke bevezette a „nulla hiba” mentalitást, ami
azonnal a szervezet belső mottójává vált. Szintén a magas minőség jegyében az Eltec indulása óta
rendszeresen képezi alkalmazottait, emellett a minőségellenőrzésre is nagy hangsúlyt fektet, ezek az
eljárások fontos részét képezik az irányításnak.
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