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Nowe zagrożenia dla 
działalności przedsiębiorstw

• Trudność z przewidzeniem popytu
• Zakłócenia w łańcuchu dostaw
• Wymiana informacji pomiędzy klientami a 

dostawcami
• Organizacja pracy zdalnej dla pracowników 

biurowych 



82% ankietowanych przez EY menedżerów spodziewa się, że 

w najbliższych trzech latach coraz ważniejszy stanie się trend 

wdrażania cyfrowych technologii, których celem będzie 

automatyzacja procesów i uniezależnianie się od pracy 

człowieka. 

Źródło: Informacja prasowa EY 28 maja 2020
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Obszary wsparcia biznesu przez nowoczesne technologie

Sztuczna 

inteligencja

RPA

ERP 

oparte o 

integracje i 

kolaboracje

iOCR/DMS
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Cechy nowoczesnych 
systemów ERP

• System otwarty mający wbudowane 
narzędzia do integracji

• Możliwość mapowania pól wiadomości 
do systemu

• Budowanie workflow z możliwością 
akceptacji, obsługi warunków

• Obsługa formatów EDI, XML, Excel, 
CSV



Cechy nowoczesnych 
systemów ERP

• Efektywny UX

• Dostęp poprzez przeglądarki WWW i 
urządzenia mobilne

• Możliwość modyfikacji ekranów i 
zachowania systemu

• Funkcje Drill Around

• Wewnętrzne komunikatory, praca w 
trybie Social Media

• Wyszukiwanie a’la Google 



Przetwarzanie
dokumentów

• OCR – Optical Character Recognition

• zestaw technik lub oprogramowanie 
służące do rozpoznawania i 
strukturyzowania znaków i całych 
tekstów (dokumentów)

• Oprogramowanie działające w oparciu o 
dokumenty cyfrowe (w postaci tekstu lub w 
postaci grafiki) 

• Oprogramowanie iOCR (intelligent OCR) 
czyta treści dokumentów i nadaje im 
strukturę

• Oprogramowanie DMS – zarządza obiegiem 
dokumentów, umożliwia 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://technofaq.org/posts/2018/03/document-scanning-is-an-ideal-way-to-improve-business-processes/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Korzyści wynikające z wdrożenia OCR oraz DMS

Zaangażowanie osoby tylko na 

etapie weryfikacji danych

Przyśpieszenie realizacji 
procesów

Autonomiczne przetwarzanie 
danych

Zmniejszenie liczby błędów

Eliminacja danych „analogowych” Ustrukturowana kontrola i 

akceptacja dokumentów



Robotic Process Automation 
- kolejny krok w 
automatyzacji

• Oprogramowanie „bot” naśladujące operacje 
operatora na poziomie interfejsu użytkownika

• Do zastosowania wszędzie, gdzie z jakiegoś 
powodu nie da się przeprowadzić integracji lub 
w procesie bierze udział kilka różnych 
systemów

• Możliwość sięgnięcia do systemów „poza firmą”

• Szybko uzyskiwane efekty 
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Procesy ze standardowym czytelnym 

elektronicznym typem wejścia

• Wyzwalane standardowymi i spójnymi 

wejściami. 

• Wejścia powinny mieć czytelny typ danych 

wejściowych, np. Excel, Word, email, XML 

PPT, PDF do odczytu, itp.

• Wyzwalane przez typy danych 

wejściowych, które nie są czytelne 

(zeskanowane obrazy bez OCR nie są 

podatne na automatyzację)

Procesy oparte na regułach

Procesy manualne i 

powtarzalne

• Procesy o wysokim wolumenie 

transakcji

• Procesy częste uruchamiane 

codziennie, co tydzień, miesięcznie 

lub co roku, które obejmują dużo 

pracy ręcznej lub pracy podatnej na 

błędy ludzkie

Wysoki wolumen

• Działania z określonymi 

instrukcjami przetwarzania (w 

oparciu o szablony), z 

podejmowaniem decyzji w oparciu 

o standardowe i predykcyjne 

reguły

• Procesy o dużych wolumenach transakcji 

(i wysokiej częstotliwości).

Jakie procesy warto automatyzować?



Czym jest 
sztuczna 
inteligencja?

Sztuczna inteligencja (SI, ang. artificial
intelligence, AI) -Dziedzina wiedzy 
obejmująca logikę rozmytą, obliczenia 
ewolucyjne, sieci neuronowe, sztuczne 
życie i robotykę

…głównym zadaniem badań nad sztuczną 
inteligencją jest konstruowanie maszyn i 
programów komputerowych zdolnych do realizacji 
wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów 
niepoddających się numerycznej 
algorytmizacji.

To programy, które wykonują określone 
algorytmy, samodzielnie interpretują dane i ich 
złożoność to więcej niż nieskończona liczba 
IF’ów…



AI

Machine Learning

Deep Learning

Predictive Analytics

Natural Language 
Processing (NLP)

Translation

Classification & 
Clustering

Information Extraction

Speech

Speech to Text

Text to Speech

Vision

Image Recognition

Machine Vision

Robotics

Czym jest sztuczna inteligencja?



Sztuczna Inteligencja –
Przykładowe 
Zastosowania

• Zmiana tekstu 
nieustrukturyzowanego na tekst ze 
strukturą i przydzielenie kategorii

• Modele prognostyczne

• Różnego rodzaju asystenci –
voiceboty, chatboty
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Przykład współdziałania robota i 

Machine Learning



Zautomatyzowane księgowanie faktur zakupowych

Weryfikacja danych Interpretacja danych Księgowanie dokumentu
Przetwarzanie i strukturyzowanie 

faktury

System 

ERP/ DMS

AI



Weryfikacja danych 

Dane wejściowe

Interpretacja danych 

Księgowanie danych

Przetwarzanie i strukturyzowanie 
faktury



Invoice description ACC BR RC PROJ

podnośnik kanałowy 1281 901 850 2

roboty budowalne 1281 901 850 2

projekt budowlany , zabezpieczenie obiektu, 1281 901 850 2

isit sprzęt , citrix 1281 901 850 2

nadzór budowlany 1281 901 850 2

DRUKARKA FISKALNA 1281 1 1 2

środki trwałe >3500 1281 901 850 2

licencje ISIT more than 3 500 pln ( net) 1281 901 800 2

środki trwałe >3500 1281 901 850 2

licencje ISIT more than 3 500 pln ( net) 1281 901 800 2

latitiude, optiplex - laptop , komputer, monitor, citrix 1281 901 800 2

środki trwałe >3500 1281 901 850 2

Algorytm uczenia 
maszynowego Klasyfikator

Przydział do 
klasy

Przykłady uczące

Weryfikacja danych 

Dane wejściowe

Interpretacja danych 

Księgowanie danych

Przetwarzanie i strukturyzowanie 
faktury



Model uczenia 
maszynowego

Podnośnik kanałowy

ACC BR RC PROJ

1281 901 850 2

Weryfikacja danych 

Dane wejściowe

Interpretacja danych 

Księgowanie danych

Przetwarzanie i strukturyzowanie 
faktury



Przetwarzanie i strukturyzowanie 
faktury

Weryfikacja danych 

Dane wejściowe

Interpretacja danych 

Księgowanie danych

Przetwarzanie i strukturyzowanie 
faktury



Wirtualny księgowy

Osiągnięte 

korzyści

Przygotowanie pliku XML - 90 

sekund

Przygotowanie księgowań pozycji 

- 45 sekund

Pełny proces od wpłynięcia 

faktury do przesłania do 

ostatecznej akceptacji – od 2 do 

5 godzin 

Przed wdrożeniem czas ten 

wynosił średnio 5 dni. 

Przy 4000 faktur 

miesięcznie – zwrot z 

inwestycji po 11 

miesiącach



 Wprowadzanie danych

 Lista płac

 Dołączający, Przechodzący, 

Opuszczający

 Zarządzanie czasem i obecnościami

 Administracja pakietami korzyści

 Rekrutacja (back office)

 Zapewnienie zgodności i raportowanie

 Administracja personelu

Usługi HR

 Procure to Pay (P2P, AP) – od zakupu do zapłaty

 Order to Cash

 Record to Report (R2R) – generowanie raportów

 Zarządzanie dostawcami

 Programy prowizyjne

 Zamówienia

Finanse i księgowość

Łańcuch dostaw

 Zarządzanie zapasami

 Planowanie popytu i podaży

 Zarządzanie fakturami i umowami

 Zarządzanie zleceniami pracy

 Zarządzanie zwrotami

 Zarządzanie przesyłkami

 Wdrożenie oprogramowania

 Monitorowanie serwera i aplikacji

 Rutynowa konserwacja i monitorowanie

 Przetwarzanie i dystrybucja wiadomości e-mail

 Przetwarzanie wsadowe

 Resetowanie / odblokowywanie hasła

 Kopie zapasowe i przywracanie

Usługi IT

Procesy, które można zautomatyzować w każdej firmie 



Zastosowanie AI w prognozowaniu



Głęboka niepewność

Poziom „normalny”

Czas

S
p

rz
e

d
a

ż Restrykcje Odmrażanie 1 Odmrażanie 2 Restrykcje

?

Epidemia

Jakie decyzje będą 

podejmować rządy ad 

odmrażania i zamrażania ?

Jaki model prognozowania 

zastosować do planowania ?

Supply

Chain

Jak się zabezpieczyć przed

sytuacją out-of-stock

i overstock ?

Brak wiedzy eksperckiej na temat tego jak będzie zachowywać się rynek popytu i podaży

wymaga podejmowania decyzji w oparciu o codzienną analizę danych celem szybkiego 

wychwytywania zmian oraz ryzyka i szybkiego dostosowywania się do nich .



ML & AI w planowaniu

Automatyczny 

dobór modelu

prognozy najlepiej 

dopasowanego do popytu 

każdego produktu, przy 

każdej aktualizacji danych 

sprzedażowych.  

Uwzględnianie w 

optymalizacji zapasów 

realnych ograniczeń w 

łańcuchu dostaw oraz 

naszych celów 

biznesowych (dostępność 

produktów). 

Analiza ruchu zapasów w 

czasie oraz rozpoznanego 

ryzyka związanego z 

sytuacjami overstock oraz 

out-of-stock w częstych 

cyklach.

Prognozowanie popytu Optymalizacja zapasów Analiza zapasu w czasie i alerty
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Obszary wsparcia biznesu przez nowoczesne technologie

AI Mindbox

UiPath

Epicor 

ERP

ABBYY
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Q&A



Piotr Krzysztoporski

VP, Dyrektor Praktyki ERP&IPA

piotr.krzysztoporski@mindboxgroup.com

Mindbox SA

Przeskok 2, 

00-032 Warszawa

mindboxgroup.com

mailto:Piort.krzysztoporski@mindboxgroup.com
https://www.mindboxgroup.com/

