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Čo prináša tento prístup? Odpoveď na tieto otázky nájdete 
v nasledujúcom rozhovore s MILANOM ŠTRBOM, obchodným
riaditeľom pre SAP a SME riešenia spoločnosti IDS Scheer
Slovakia.

Aké sú podľa vášho názoru hlavné výzvy pre IT oddelenia
v malých a stredných podnikoch?

- Rastúci tlak konkurencie, zvyšujúci sa objem objednávok a predovšetkým
nevyhnutnosť zvyšovať flexibilitu a zrýchliť reakcie na meniace sa
požiadavky zákazníkov - to sú najdôležitejšie úlohy s ktorými sa musí
vyrovnať manažment v stredne veľkých podnikoch. Na ich zvládnutie potre-
buje mať k dispozícii výkonný nástroj riadenia podnikového toku materiálu
a informácií. Rastúca globalizácia a prepojenie procesov medzi
spoločnosťami v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca
vyžadujú organizačné modely a podporu IT, pripravené zvládnuť tieto
globálne procesy. Zákazníci z radov malých a stredných podnikov sa nezau-
jímajú o IT platformy, integračné nástroje a aplikačný softvér. V každom prí-
pade sa však intenzívne zaujímajú o nové príležitosti trhu, možnosti
skvalitňovania vzťahov s klientmi a znižovania výrobných nákladov. IT tu
musí byť flexibilné a schopné rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa
požiadavkám. V týchto podmienkach prestávajú postačovať jednoduché,
obmedzene konfigurovateľné softvérové riešenia.

Sú IT dodávatelia v súčasnosti pripravení ponúknuť riešenia spĺňajúce
tieto požiadavky? 
- V stredne veľkých spoločnostiach nemožno pri nasadení IT riešení rátať 
s využitím veľkých konzultačných tímov. Preto spoločnosť IDS Scheer pripra-

vila prednastavené riešenie novej dimenzie ARIS SmartPath, prinášajúce
štandardne nastavené procesy, ktoré možno pri implementácii bez nevyh-
nutnosti ďalších úprav využiť alebo v prípade potreby vďaka flexibilite soft-
véru prispôsobiť špecifickým podmienkam zákazníka. Toto riešenie zahŕňa
nielen samotné softvérové nástroje, ale začína už pri definícii optimálnych
procesov a ich pokrytia IT riešením. S využitím našich skúseností z rôznych
segmentov priemyslu sme vytvorili procesné modely pre jednotlivé odvetvia,
ktoré následne modifikujeme podľa špecifických potrieb našich zákazníkov.
Takýmto postupom sme schopní kombinovať výhody štandardného soft-
vérového riešenia s flexibilitou individuálnych potrieb. 

Ktorým segmentom trhu je teda toto riešenie určené?
- ARIS SmartPath sa skladá zo štandardizovaných procesných modelov,
balíka softvérových komponentov a implementačných služieb. Štandardné
referenčné riešenia sú už v súčasnosti k dispozícii pre subdodávateľov auto-
mobilového priemyslu, nápojový a potravinársky priemysel, strojárstvo, elek-
trotechniku, farmaceutický a chemický priemysel, lízingové spoločnosti 
a niektoré ďalšie odvetvia. Ďalšie segmentové riešenia budú prichádzať počas
tohto roku.
Vďaka podpornému systému, ktorý je garantovaný po celom svete, ARIS
SmartPath je užitočný nielen pre slovenské podniky kooperujúce s domácimi
aj zahraničnými partnermi, ale rovnako aj ako medzinárodná podpora
veľkých koncernov, pôsobiacich u nás prostredníctvom svojich dcérskych
spoločností ktoré spadajú práve do kategórie stredne veľkých firiem.

Aká je vaša stratégia na trhu malých a stredne veľkých podnikov?
- Naším zámerom je stať sa vedúcim dodávateľom riešení na trhu IT riešení
pre malé a stredné podniky. Vzhľadom na to sa spoliehame na kombináciu
našich globálnych skúseností s rozsiahlymi znalosťami špecifík slovenského
trhu. Sme jedným z mála dodávateľov, ktorý sektor stredne veľkých
spoločností oslovuje celosvetovo pod jednou značkou. Sektor malých 
a stredne veľkých spoločností je pre nás strategický ako rozvíjajúci sa trh,
ktorý systematicky obsadzujeme riešením ARIS SmartPath. Práve teraz, viac

Od podnikových procesov
k aplikáciám
Ako možno zjednodušiť, urýchliť, zlacniť a tým sprístupniť implementáciu informačných systémov
podnikom menšej a strednej veľkosti? Využitie odvetvových procesných modelov pripravených pre konkrétny
sektor priemyslu umožní rýchle konfigurovať procesy a následne ich efektívne transformovať do aplikácie.
Tento prístup poskytuje väčšiu flexibilitu pri súčasnom využití výhod štandardných prednastavených
riešení. Základom tohto modelu je mySAP All-in-One, informačný systém určený pre malé a stredné podniky.

www.ids-scheer.sk

Milan ŠTRBA

Krok 3 = úroveň 3: Funkčné úrovne detailného procesu
štart príslušnej funkcie SAP obrazovky

Aris SmarthPath™ - Proces
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Štandardný balík softvéru SAP
mySAP All-in-One
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ako 300 malých a stredne veľkých spoločností v rozličných častiach sveta
- vo viac ako 15 krajinách v Amerike, Ázii a Európe vkladá svoju dôveru do
SME riešení poskytovaných IDS Scheer. 
Organizačné modely a IT podpora sú osobitne potrebné v časoch narasta-
júcej kooperácie, kde je potreba prepájania procesov obchodných part-
nerov čoraz vyššia. Naše riešenia garantujú klientom najlepší nástroj na
dosiahnutie rastu. Prepojením procesných modelov s prednastaveným
aplikačným softvérom na základe mySAP All-in-One redukujeme cenu 
a čas implementácie.

Je reálne implementovať systém rýchlejšie a zároveň lacnejšie?
- Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že za rýchlosť si treba priplatiť. Riešenie
ARIS SmartPath obsahuje procesné mapy zobrazované pomocou
prehľadných diagramov zobrazujúcich jednotlivé procesy. V týchto proces-
ných modeloch je veľké množstvo odvetvovo špecifických procesov 
z celého dodávateľského reťazca vopred definovaných a prepojených pria-
mo s aplikáciou mySAP All-in-One. Vďaka týmto referenčným modelom pre
každé odvetvie je implementácia produktu mySAP All-in-One už
pripravená.
Transparentnosť procesných prostriedkov komunikácie vo vnútri projek-
tových tímov urýchli akceptáciu všetkými zúčastnenými. Výsledky sú zro-
zumiteľné a nový informačný systém je okamžite plne využiteľný.
Práve unikátne priame prepojenie procesných modelov s prednastavenými
aplikáciami umožní súčasne dosiahnuť redukciu ceny aj času implementá-
cie. Skrátenie času implementácie až na hranicu dvoch až troch mesiacov 
v spojení s nízkou pevnou cenou za celý balík umožní rýchlu návratnosť
investícií vložených do informačných technológií.
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