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A Pek-Snack látványpékség hálózat 2011-ben vezette be az SAP
Business ONE vállalatirányítási rendszer dokumentumkezelési
add-onját, a BX-DMSONE for SAP Business One-t. A bevezetéssel
egyidőben a vállalat dokumentumkezelési szemlélete is jelentősen
átalakult, és a korábbi futósorszámos nyilvántartás helyett ma már
egy jóval kifinomultabb, folyamatorientált megközelítésre tértek át.

- Miért kritikus a
dokumentumkezelés?

Pek-Snack

számára

a

- Zsigárdi Balázs, informatikai vezető: Tulajdonképpen
számunkra az a fontos, hogy minőségbiztosítási
szempontból
az
esetleges
hibalehetőségeket
minimalizáljuk, az iratkezelési határidőket be tudjuk
tartani, és a cégen belül ne sikkadjon el semmilyen
lényeges információ. Korábban sajnos előfordult, hogy
kifutottunk a határidőkből vagy éppen rendkívül nagy
energiát igényelt a partnereinkkel folytatott több éves
levelezéseink visszakeresése.
- Bizonyára azonban korábban is támogatták
valamilyen szinten az iratkezelést…
- Zs. B.: Eleinte futósorszámos kézi iktatókönyvet
használtunk, ez esetben a visszakeresés nehézkes volt.
Majd folyamatosan mozgó, adatszerkezettel rendelkező
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Excel-táblában folyt az iktatás, ebből azonban logikai
problémák adódtak. Ha ugyanis változott a tartalom, az a
korábban rögzített elemekre már nem terjedt ki, így logikai
és keresési hibákat egyaránt el lehetett követni. Ehelyett
egy olyan rendszert szerettünk volna, ami jól átlátható
nyilvántartást és gyors visszakeresést tesz lehetővé.
- Amikor felmerült az igény, hogy ezen változtassanak,
milyen rendszerben gondolkodtak?
Zs. B.: Mindenképpen az SAP vállalatirányítási
rendszerünkkel integrált megoldást szerettünk volna,
hogy az ügyféladatok autoszinkron módon feldolgozásra
kerüljenek az ERP rendszerünkkel.
- Az SAP Business One-hoz is tartozik
dokumentumkezelés, fel sem merült, hogy azt
használják?
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„ A jelenlegi piacon a
DMSONE rendszere
az egyedüli, amely
azon túl, hogy ilyen
folyamattervezettel
rendelkezik és rendkívül
jó hatásfokú, az SAP
Business ONE felületéről
is elérhető.”

- Zs. B.: Valóban vannak beépített dokumentumkezelési
lehetőségei az ERP rendszerünknek, ez azonban
számunkra nem elég szofisztikált. Az üzleti partnerek
esetében például lehetőség van mellékletek csatolására,
azonban verziókövetésre, határidők hozzárendelésére
vagy a dokumentumok szervezeti egységenként való
megosztására már nincs. A DMSONE rendszere esetében a
dokumentum útját folyamatában nyomon tudjuk követni.
A tapasztalataink alapján a jelenlegi piacon ez az egyedüli
rendszer, amely azon túl, hogy ilyen folyamattervezettel
rendelkezik és rendkívül jó hatásfokú, az SAP Business
One felületéről is elérhető.
- Elmondaná, hogyan zajlott a bevezetés?
- Zs. B.: A szervezeti egységek vezetői deklarálták a
rendszerrel kapcsolatos igényeiket, majd a DMSONE
szakértői ennek megfelelően felmérték, hogy
miképpen lehet az elvárásainkat a sztenderd rendszerre
felhúzni, illetve melyek az egyedi fejlesztést igénylő
funkcionalitások. Amikor az igényeinkre szabottan
elkészült a dokumentumkezelő szoftver, még hátra
volt az integrálási feladat, melyet a DMSONE és az SAP
szakemberei együtt végeztek el. Az igényfelméréstől
kezdve az éles használatig megközelítőleg két hónap
telt el, elsősorban azért, mivel az ERP-illesztés során több
extra funkciót is kértünk.
- Az élelmiszeripar szigorú szabványainak és
szabályozásainak betartását miként tudja támogatni
a rendszer? Ez esetben is szükség volt egyedi
fejlesztésekre?
- Zs. B.: Szervezeti egységre és jogosultságokra
elkülönítve, speciális dokumentumokként kezeljük
ezeket a szabványokat, melyek iktatása és verziózása a
dokumentumkezelő rendszernek a normál szolgáltatásai
között található. Illetve a hivatali szervekkel történő
kommunikáció rögzítését is el tudjuk végezni a
szoftverben, ami támogatja a visszakereshetőségét. Mivel
azonban különleges üzleti folyamat nem zajlik emögött,
mely például egyedi elbírálást vagy szolgáltatást
igényelne a rendszertől, nem kértünk ezekre vonatkozóan
extra funkcionalitást.
- Tíz hónapja használják a rendszert. Mik a
tapasztalatok?
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- Zs. B.: Mint említettem, korábban többnyire nagyon
egyszerű, bármilyen egyedi üzleti logikát nélkülöző
futósorszámos iktatást végeztünk. Mivel áttértünk egy
jóval kifinomultabb, folyamatorientált szemléletre,
volt némi surlódás ezzel kapcsolatban, ezt azonban
sikerült megoldani. A munkatársak, akiknél jelentős
dokumentumáramlás folyik, pozitívan értékelik a
rendszert, és az elégedettséget növeli, hogy a szoftver is
folyamatosan fejlődik.
A rendszer kapacitásait azonban még mindig nem
használjuk ki teljesen, a dokumentummegosztás esetében
például még csak nagyjából 80%-osan. A pénzügyi
bizonylatok rögzítése és ezek publikálása a szervezeti
egységek felé, valamint a számlaellenőrzési folyamat
támogatása megvalósul, utóbbi viszont ettől függetlenül
még papír alapon is vándorol. Ez inkább a megszokás
miatt van így, idővel ezt is szeretnénk majd megszüntetni,
ezt a 20%-ot is a DMSONE rendszerével megoldani.
- Személy szerint Önnek informatikusként mi a
véleménye?
- Zs. B.: Könnyen üzemeltethető a rendszer, igazán
elenyésző, amikor foglalkozni kell vele. Mivel a megoldás
böngésző alapú, ritkán előfordul, hogy a Windows
frissítéseknél technikai malőrök keletkezhetnek, de ez
sem jelent számunkra akkora munkát, mint ami egy
ekkora rendszernél egyébként teljesen elfogadható lenne.
Tehát szó sincs arról, hogy bevezettünk egy bonyolult
rendszert, ami miatt aztán még embereket kell felvenni,
hogy működtessük…
Még egy pozitívum, hogy a bevezetés mellett gyakorlatilag
a régi adatainknak a feldolgozását is vállalták, ami teljesen
zökkenőmentesen zajlott. Más rendszereknél szokott
probléma lenni ebből, mivel sok munkát jelent, így nem
szívesen végzik el ezt a feladatot. A DMSONE viszont olyan
jó migrációs eljárást dolgozott ki, amivel hatékonyan
lehetett feldolgozni a múltban keletkezett adatainkat.
- És milyennek ítéli meg a két cég közötti
együttműködést?
- Zs. B.: Nagyon jónak. A főverzió váltása előtt például
igényfelmérést végeztek nálunk, így aktívan részt
vehettünk abban a döntésben, hogy milyen folyamatokat
támogasson a következő verzió. Máskülönben csendesen
zajlik minden, már nem is emlékszem, mikor volt utoljára
hibabejelentésünk.
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- A szoftvernek 17 felhasználója van, miként zajlott az
ő betanításuk?
- Zs. B.: Úgy gondoltuk, hogy költséghatékonyabb, ha az
összes felhasználó helyett csak a kulcsfelhasználóknak
kérjük az oktatást. Mivel ez megfelelően zajlott, ráadásul
kaptunk egy nagyon jó – és vaskos – beüzemelési
dokumentációs csomagot, a későbbiekben gond nélkül
megoldottuk, ha valakinek át kellett adni ezt a tudást.
Ezért is tartom sikeresnek a bevezetést: az a jó rendszer,
amit nem az informatikusok, hanem a kulcsfelhasználók
üzemeltetnek, és ez a dokumentumkezelő szoftverünk
kapcsán megvalósult. A kulcssfelhasználók felelős
döntéseket hoznak, és az új végfelhasználók képzését is
önállóan tudják folytatni.

„Az a jó rendszer, amit nem
az informatikusok, hanem a
kulcsfelhasználók üzemeltetnek, és ez a
dokumentumkezelő szoftverünk kapcsán
megvalósult.”

- Milyen tanácsokkal látná el más, dokumentumkezelő
rendszer
bevezetése
előtt
álló
vállalatok
szakembereit?
- Zs. B.: A bevezetés során gyakori az a hiba, hogy az
engedélyezési eljárás során kiválasztanak egy rendszert,
és akkor derül ki, hogy milyen nagy szakadék tátong a
bevezető és a felhasználói csapat elképzelései között,
amikor már megérkeznek a szakértők. Nagyon fontos,
hogy a felelősségi köröket megfelelően rendeljék ki, és
már rögtön a szerződéskötés után fel kell állítani azt a
csapatot, amelyik meghozza a szükséges döntéseket.
Különben megtörténhet az, hogy informatikai rendszer
révén az informatikussal hozatnak meg olyan döntést,
amit nem nekik kellene meghozniuk. A tanácsadócéggel
– esetünkben a DMSONE-nal – is folyamatos egyeztetés
szükséges, hiszen ők külső szakértői szemmel számos
hasznos tanácsot adhatnak a bevezetéshez.
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BX-DMSONE for SAP Business One rendszerről
A BX-DMS precíz számla- és szerződés-nyilvántartást biztosít, használatával csökkennek az
adminisztrációs költségek (adatbevitel, faxolás, adminisztrációra fordított munkaidő stb.) és
felgyorsulnak az üzleti ciklusok, így növekszik a vállalat hatékonysága. A BX-DMSONE for SAP Business
One dokumentumkezelő rendszert kifejezetten az SAP Business One felhasználói igényeknek
megfelelően alakítottuk ki. A szoftver add-on dokumentumkezelési funkciói a felhasználók számára az
SAP Business One felületéről közvetlenül érhetők el, így teljes körű vállalatirányítási integráció valósul
meg. Illeszkedik a meglévő informatikai hálózatba, így nem igényel plusz hardveres beruházást. A termék
használatával az SAP Business One vállalatirányítási rendszer bevezetésével elért hatékonyságnövelés
tovább fokozható, a gazdasági és tervezési folyamatok optimalizálása kiterjeszthető a munkafolyamat
egyéb területeire is.

A Pek-Snackről
A vállalatot 1998-ban családi vállalkozásként Galántai János hozta létre, aki a mai napig vezeti a céget.
Az egykori 600 m²-es üzem a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára 6000 m²-es gyárrá
nőtte ki magát. 1999-ben a vállalat belépett a horvátországi piacra, ahol a fogyasztók szavazatai
alapján 2010-ben és 2011-ben is elnyerte a Superbrands minősítést termékei, valamint szolgáltatásai
elismeréseként.
A kezdetben egy másik sütőipari franchise hálózat részeként működő vállalkozás 2011 januárjában
önállósult teljesen mint Pek-Snack látványpékség hálózat. Termékeiket jelenleg két országban,
összesen több mint 1400 látványpékségben kínálják partnereik frissen sütve.
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