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EKONOMICZNY ERP
DYNAMICZNE ZMIANY NA RYNKU WYMAGAJĄ MODYFIKACJI PROCESÓW 

BIZNESOWYCH, ZA KTÓRYM MUSI PODĄŻAĆ MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO 
DOSTOSOWANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY ERP. O SZCZEGÓŁACH 

MÓWIĄ NAM SEBASTIAN FREUS I GRZEGORZ BIERNACKI Z ALFA STUDIO.

PREZENTACJA PARTNERA

Jaką koncepcję ma Alfa Studio dla 
swojego systemu informatycznego 
AlfaERP?
Dwudziestoletnie doświadczenie 
pozwoliło nam na opracowanie in-
nowacyjnego systemu szybkiego 
programowania. Stworzyliśmy wła-
sne języki programowania dedyko-
wane do procesów biznesowych. 
Przestrzegamy zasad zapewniają-
cych nam udane wdrożenie naszego 
pakietu AlfaERP – programu do za-
rządzania całym przedsiębiorstwem.

Co was wyróżnia  
na tle konkurencji?           
W obecnych czasach kluczowa jest możliwość szyb-
kiej modyfikacji systemu informatycznego. Rzeczywi-
stość jest taka, że znaczna ilość projektów nie udaje 
się z różnorodnych przyczyn. Firmy ukrywają nieuda-
ne wdrożenia w oparciu o klauzulę poufności, co po-
woduje że potencjalny nabywca słyszy tylko o suk-
cesach, a nie o porażkach. Z reguły jest to konflikt 
interesów. Dostawca systemu ERP próbuje sprzedać 
gotowe rozwiązania, które zastosował w innej firmie. 
Tymczasem odbiorca chciałby wdrożyć własne pro-
cesy biznesowe, które dadzą mu przewagę nad kon-
kurencją. Często proces wdrożenia trwa tak długo, że 
w tym czasie procesy biznesowe uległy już zmianie. 

Jak powinno wyglądać wdrożenie systemu ERP?    
Podstawą jest poznanie własnej firmy oraz jej po-
trzeb. Dopiero później możemy przystąpić do pro-
jektu przedwdrożeniowego, co jest kluczowym 
wymogiem, aby osiągnąć  wspólny sukces. Zama-
wiający otrzyma odpowiedzi na wszystkie pytania 
typu: „jak będzie działał program?”. Stosujemy za-
sadę wdrożeń małymi porcjami (modułami, etapa-
mi). To około 30 funkcjonalności w jednym pakie-
cie. Warto podkreślić, że każdy pakiet funkcjonuje 
samodzielnie. To zapewnia kontrolę nad kosztami 
wdrożenia, a jednocześnie pozwala ustalić priory-
tety procesu cyfryzacji elementów biznesowych. 

Co gwarantuje sukces? 
Sercem wszystkich wdrożeń jest wysoko kwalifi-
kowany nadzór nad projektem i jego realizacją. Je-
steśmy otwarci na zewnętrzne i bezstronne firmy 
konsultingowe. Dostawcy systemów ERP mocno ko-
loryzują na temat możliwości ich programów, przez 
co odbiorca opiera się na stereotypach. A to w fazie 
końcowej może prowadzić do konfliktów.

Jaka jest skala działalności Alfa Studio? 
Wolimy realizować mało projektów, ale mieć nad nimi 
kontrolę i doprowadzić je do końca. Realizujemy za-
równo małe, jak i duże projekty. Takie podejście po-
zwala na wprowadzanie małych firm w świat oprogra-
mowania dedykowanego specjalnie dla nich, co dotąd 
było dostępne tylko dla dużych przedsiębiorstw. 
www.alfa-studio.pl

Dzielenie wdrożenia na małe niezależne 
etapy jest sukcesem całego procesu.
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