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produs cerinﬂe noi din partea
clienﬂilor, care încep sæ fie tot mai
intoleranﬂi faﬂæ de întârzierile în
procesarea informaﬂiilor.

Luarea deciziei øi
implementarea iniﬂialæ
Cea mai importantæ decizie care
trebuie sæ fie luatæ în faza iniﬂialæ
este care anume parte a companiei
trebuie sæ devinæ de latenﬂæ zero:
comenzile, stocurile, fluxul de monetar? Compania trebuie sæ analizeze în care pærﬂi pot fi permise
întârzieri øi în care întârzierile ar
însemna pierderi majore pentru
afacere.
Nu se pot lua decizii în acest
sens decât în urma unor analize
serioase ale ariilor afacerii øi dupæ
mæsurætori ale latenﬂei din diverse
zone.
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Managementul superior al companiei trebuie sæ decidæ, aøadar,
extinderea zonei de latenﬂæ zero în
cadrul companiei. Ulterior, trebuie
sæ se ia o decizie referitoare la tipul
de implementare.
Cea mai obiønuitæ abordare, în
prezent, este de a contracta un
furnizor care sæ ofere un sistem
OLTP
(Online
Transaction
Processing) pentru a suporta anumite aspecte ale funcﬂiilor de afaceri. Aceste soluﬂii sunt de obicei
pachete, sunt preconfigurate øi
pretestate.
Printre
avantajele
folosirii acestei abordæri se numæræ
faptul cæ este un model de business
pentru implementare care øi-a
dovedit eficienﬂa, se poate realiza o
implementare
rapidæ,
având
încredere cæ sistemul va funcﬂiona.
Cel mai mare dezavantaj este con-

stituit de faptul cæ aceste soluﬂii de
multe ori nu sunt suficiente pentru
a suporta toate necesitæﬂile specifice ale companiei.

implementeazæ un sistem de o
asemenea magnitudine.

O altæ abordare obiønuitæ
este încercarea de a integra sistemele existente într-o data warehouse. Cu o planificare serioasæ
øi flexibilitate, aceastæ abordare
funcﬂioneazæ cu condiﬂia ca sistemele existente sæ aibæ o capacitate suficientæ pentru a putea
manevra actualizærile online ale
depozitului de date. În prezent,
nu sunt multe companii capabile
sæ facæ faﬂæ miilor de actualizæri
de tranzacﬂii pe secundæ într-un
depozit de date de care este nevoie
pentru a suporta compania de
latenﬂæ zero. Cele mai mari riscuri
provin din schimbærile inevitabile
care se petrec în timpul în care se

Companiile trebuie sæ fie conøtiente cæ clienﬂii sunt o parte
importantæ a procesului de sprijinirea întreprinderii de latenﬂæ zero
øi este cel mai important factor de
succes pentru implementare. Prin
clienﬂi putem înﬂelege utilizatori
finali, parteneri business-to-business, furnizori øi clienﬂi. Includerea
øi implicarea acestor utilizatori în
întreprinderea de latenﬂæ zero este
de mare importanﬂæ pentru succesul
acesteia, deoarece aøteptærile acestor utilizatori determinæ schimbærile proceselor de afaceri din
companie. CW

Rolul clienﬂilor pentru
compania cu latenﬂæ zero

Loredana TIRON

Soluﬂii de
Managementul Documentelor
la K Ö BER
K Ö B E R . Marcæ româneascæ cu
nume german, cunoscutæ prin "puterea
culorii" øi prezentæ în jurul nostru prin
profesionalism, simplitate øi calitate.
Probabil cea mai originalæ marcæ din
domeniul vopselelor, având în spate 13
ani de experienﬂæ øi creativitate prin
culoare.
S O B I S . Marcæ germanæ cu rædæcini româneøti; o echipæ care foloseøte
tehnologia IT pentru a oferi soluﬂii de
comunicare øi work flow pentru companii, departamente, managementul
proiectelor sau Administraﬂia Publicæ.
Nume sinonim cu Managementul
Documentelor, circulaﬂia øi cen tralizarea informaﬂiei, simplitate øi eficienﬂæ maximæ.
Contactele øi tatonærile între cele
douæ companii au øi ele ceva vechime:
KÖBER cæuta un sistem integrat de
mesagerie øi management al documentelor cu un grad sporit de
securizare a informaﬂiei care sæ completeze soluﬂiile software folosite de
companie. Avantaj: platforma Lotus
Notes cu facilitæﬂile de work flow øi
securitate. Proiectul a demarat în luna
martie 2004, cu implementarea soluﬂiei
øi trainingul celor peste 150 de utilizatori; începând cu luna aprilie, soluﬂia
de Managementul Documentelor PIRS
a început sæ fie folositæ intens în organizaﬂia KÖBER .
Echipa de IT de la KÖBER împreuna cu directorul CMS-IT, domnul

Øtefan Barna, au comparat cerinﬂele
din interiorul companiei cu soluﬂiile de
Management de Documente de pe
piaﬂæ.
CW Ro: Cum s-a ajuns la necesitatea utilizærii unei soluﬂii de Managementul Documentelor la KÖBER?
Øtefan BARNA: În urma creøterii
producﬂiei øi a numærului de angajaﬂi,
am dorit sæ maximizæm productivitatea în firmæ øi sæ utilizæm cât mai
eficient experienta øi cunoøtinﬂele
acestora. De aceea am introdus un sistem ERP performant øi o soluﬂie de
Managementul Documentelor care sæ
faciliteze lucrul în comun, sæ permitæ
organizarea, accesarea sau publicarea
infomaﬂiilor procesate în organizaﬂie
într-un mod rapid, uøor øi precis.
CW Ro: Practic, cum lucreazæ aplicaﬂia?
S.
B.:
Aplicaﬂia
rezolvæ
cerinﬂe legate
de urmærirea
stærii documentelor din
cadrul organizaﬂiei; evidenﬂierea
modului de
rezolvare a
fiecærui docu m e n t ;
fiecare mem-

bru autorizat al organizaﬂiei øtie în
orice moment unde se aflæ un document øi care este starea acestuia; formate standardizate ale documentelor,
distribuirea si circulaﬂia informaﬂiilor
øi documentelor interne, precum øi
cele generate în relaﬂia cu alte organizaﬂii, asigurându-se cele mai înalte
standarde de securitate øi confidenﬂialitate; circulaﬂia documentelor, pe
trasee ierarhice bine precizate sau definite de cætre autorul documentului, cu
posibilitatea aprobærii sau respingerii
acestora.
CW Ro: În general, schimbærile în
organizarea internæ a unei firme sunt
privite cu reticenﬂæ de cætre angajaﬂi.
Cum au primit angajaﬂii de la KÖBER
noul sistem de lucru cu documentele?
S. B.: Implementarea acestei
soluﬂii a fost realizatæ într-un timp

foarte scurt øi putem spune cæ personalul firmei noastre s-a familiarizat uøor
cu interfaﬂa prietenoasæ a sistemului.
Mai mult, toate documentele cu care
lucræm sunt introduse în aplicaﬂie øi,
dupæ aproape douæ luni, la KÖBER se
lucreazæ electronic.
CW Ro: De ce aﬂi ales o aplicaﬂie pe
Lotus Notes?
S. B.: Pentru cele douæ avantaje de
bazæ ale Lotus Notes: securitatea øi
lucrul în comun. De asemenea, am
urmærit øi alte aplicaﬂii, dar pentru noi
a contat faptul cæ putem obﬂine centralizarea documentelor în baza de date
centralæ, structura simplæ de depozitare/gestionare a informaﬂiilor øi mai
ales reducerea ponderii hârtiilor în circulaﬂia documentelor.
Cosideræm cæ obiectivul major al
sistemului de management a documentelor propus a fost atins øi mai
mult acest sistem oferæ organizaﬂiei
noastre un mecanism informatic care
susﬂine creøterea vitezei de reacﬂie øi a
vitezei de comunicare, ducând la
creøterea calitæﬂii proceselor de luare a
deciziilor øi a controlului realizærii
acestora. CW
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