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Outsourcing procesów

 

W optymalizacji procesów główną rolę odgrywają: 

Integracja elementów 
logistyki

Koordynacja procesów Minimalizacja ryzyka
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Klient

Kontrola procesów w aplikacji systemowej sprawnie rozwiązuje 
główne trudności outsourcingu OP w trójkącie potrzeb

 

Pracownik

Firma 
Outsourcingowa



 

Fundamenty skutecznej aplikacji
W optymalizacji procesów główną rolę odgrywają: 

• Moduł Ewidencji 

•  czas przepracowany w wyznaczonej mu strefie oraz naliczanie czasu poza 
strefą (kontrola przerw) 

• Mierzenie jego efektywności oraz jakości wykonywanej pracy przy 
wykorzystaniu danych z systemu wewnętrznego (WMS) 

• Moduł Geolokalizacji  

•  Monitorowanie lokalizacji pracownika oraz zasobów w czasie rzeczywistym 

•  Egzekwowanie uprawnień dostępu do zidentyfikowanych stref/pomieszczeń 

• Monitoring przepływu towarów oraz ich terminowej realizacji



 

Korzyści wpływu na działanie poszczególnych 
odcinków procesów

• Podnoszenie wydajności 
pracowników 

• Optymalne kosztowo planowanie 
zasobów w stosunku do 
realizowanych wolumenów 

• Podejmowanie decyzji odnośnie 
inwestycji - zasadność 
wprowadzania zmian w projektach

Dla kierownika centrum 
dystrybucji

1 Dla kierownika zmiany2

• Realizacja celów 
wydajnościowych 
poszczególnych obszarów 

• Identyfikacja nieefektywności 
w poszczególnych obszarach 

• Optymalizacja kosztowa 

• Możliwość podejmowania decyzji 
w trybie bieżącym



 

• Realizacja celów wydajnościowych 
poszczególnych obszarów 

• Identyfikacja nieefektywności 
w obszarach 

• Kontrola pracowników pod 
względem osiąganych wydajności 

• Informacja o bieżącej lokalizacji 
pracownika 

• Sprawdzenie realizacji standardów 

• Szukanie towaru, którego lokalizacja 
nie jest znana

Dla lidera obszaru3 Dla pracownika4

• Przejrzysta informacja o osiąganiu 
wyników; Informacja zwrotna 
o uzyskaniu / braku uzyskania 
premii za wyniki 

• Poszukiwania towaru, którego 
lokalizacja nie jest znana 

• Możliwość komunikacji 
z przełożonym

Korzyści wpływu na działanie poszczególnych 
odcinków procesów



 

„Na świecie jest za dużo zabawy, która nie służy 
niczemu, a może służyć rozwojowi” 



 

Nowy, unikalny element optymalizujący - Grywalizacja

Zasady udanej grywalizacji:  

• Zasady gry są jasne i proste  

• Zawierają zadania i poziomy trudności wymagające wysiłku 

• Dają możliwość kolekcjonowania punktów 

• Najlepsi otrzymują nagrody 

• Status, a nie tylko nagrody 

• Udział w projekcie nosi znamiona zabawy



 

Proces, w którym występuje rywalizacja 
musi mieć jasno określony cel biznesowy 

Efekty stają się namacalne:  

• Pracownik bardziej się stara kiedy widzi, że jest doceniany 

• Środowisko to podstawa – muszą czuć się częścią organizacji 

• Główna motywacja to docenianie wartości pracownika  

• Grywalizacja wyłania talenty 

• Pracownik zmienia swoje myślenie 

• Długoterminowo zmniejsza się rotacja pracowników



Aplikacja systemowa, jako standard w przyszłości. 
The Game Changer.
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