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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE
ZARZDZANIA PROJEKTAMI
Streszczenie. W artykule omówiono wdroone w OBRUM sp. z o.o. narzdzie informatyczne –
system EPM wspomagajcy zarzdzanie projektami. Okrelono istniejce w Orodku potrzeby
kompleksowego dostpu do danych projektu. Opisano główne cechy nowego narzdzia oraz realizowane
funkcje, w tym formularze elektroniczne, wsparcie cyklu ycia projektu, harmonogramowanie projektu
z uwzgldnieniem zasobów, integracja z istniejcymi systemami w spółce. Przedstawiono take potencjalne
korzyci z wdroonego systemu informatycznego.
Słowa kluczowe: system EPM, Projekt Server, zarzdzanie projektami, komputerowe wspomaganie
zarzdzania.

1.

ZARZDZANIE PROJEKTAMI

Zorganizowane zarzdzanie projektami [1] coraz mielej znajduje sobie miejsce
w polskich organizacjach o rónorodnym rozmiarze i charakterze działania. Przemysł
zbrojeniowy nie jest tutaj wyjtkiem. Zagadnienie uporzdkowanego denia do realizacji
celów projektowych, przy okrelonym budecie, czasie i innych uwarunkowaniach - znane
jest ju od dawna. Zostało równie dosy dobrze opisane za pomoc wielu metodyk
zarzdzania projektami [11],[12],[13],[14]. Kompleksowe wsparcie narzdziowe dla działa
tego typu nie zadomowiło si jednak jeszcze na dobre w rodzimych organizacjach. Czsto
w budetach działów IT brak jest rodków na systemy klasy EPM (ang. Enterprise Project
Management). Przekłada si to moe choby na brak wiedzy o aktualnym stanie
organizacji i realizowanych przez ni projektów. Niejednokrotnie utrudnia to podejmowanie
trafnych decyzji operacyjnych czy te planowanie długofalowych, strategicznych, posuni.
Codzienna praca kierowników projektów, członków zespołów czy osób
zarzdzajcych, wymaga nierzadko podejmowania karkołomnych działa celem uzyskania
danych, niezbdnych do podejmowania krytycznych decyzji na czas. Z zaawansowanymi
technologami rzeczywistoci poszerzonej dla profesjonalistów [2],[16],[17] czy setkami
aplikacji dla zwykłych uytkowników smartfonów, to konieczno, by usprawni codzienne
obowizki tysicy pracowników biorcych udział w projektach w całej Polsce.
Dobrze znane wszystkim produkty Microsoft, z systemem Windows i pakietem
Office na czele, maj i w tym obszarze swój specjalistyczny produkt – platform Microsoft
EPM [3],[18]. Bazujca na okrzepłych ju i popularnych w biznesie produktach, takich jak
bazy danych SQL Server i platforma komunikacji SharePoint [4] wnosi do wiata
zarzdzania projektami sporo uytecznych narzdzi i rozwiza. Dodatkowo doskonale
integruje si ze wspomnianym pakietem Office i innymi produktami Microsoft, równie
coraz bardziej popularn chmur Office 365.
EPM wspiera kierowaniem firm w obszarze planowania i monitorowania projektów.
Ponadto pozwala na dokonanie wyboru wanych strategicznie i ekonomicznie projektów
oraz daje narzdzia do moliwie łatwego i elastycznego ich zaplanowania. Zespołom
projektowym dostarcza platform do wymiany informacji i dostpu do nich z dowolnego
miejsca. Osobom nadzorujcym postp w projektach zapewnia moliwo definiowania
czytelnych analiz, umoliwiajcych ledzenie biecej sytuacji w firmie.
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W Orodku Badawczo-Rozwojowym Urzdze Mechanicznych „OBRUM”
sp. z o.o. (wiodcej spółce przemysłu zbrojeniowego w Polsce) podjto decyzj o wdroeniu
systemu EPM w celu zapewnienia wysokiej jakoci prowadzonych projektów i dla
ograniczenia trudnoci napotykanych do tej pory w kompleksowym zarzdzaniu projektami.
2.

AKTUALNE WYZWANIA W ZAKRESIE KOMPUTEROWEGO
WSPOMAGANIA ZARZDZANIA PROJEKTAMI

O ile zarzdzanie projektami w spółce jest obecnie dobrze zdefiniowane
odpowiednimi zarzdzeniami [6], [7], [8], o tyle brak do niedawna było narzdzi
informatycznych kompleksowo wspierajcych wymagania biznesu. Naley podkreli, e
istnienie tego typu wytycznych znacznie przyspieszyło i uprociło prace analityczne nad
systemem.
Mimo wspólnego regulaminu prowadzenia projektów, metodyka ich prowadzenia
była mocno zalena od kierownika projektu i nie zawsze udawało si zastosowa spójne
podejcie w kwestii gromadzenia oraz katalogowania informacji projektowych
(dokumentacji, danych kosztowych). Pocigało to za sob problemy z analiz oraz ich
prezentacj.
Z samej charakterystyki projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez
OBRUM sp. z o.o. wynika ich dua zmienno – zarówno jeli chodzi o zakres, jak i koszty
przedsiwzicia. Wybrane narzdzie nie powinno wic ogranicza włacicieli projektów
w kwestii modyfikacji, jednoczenie powinno umoliwia wgld w histori zachodzcych
zmian podczas cyklu ycia projektu. Dua zmienno w dokumentacji merytorycznej,
zarzdczej oraz finansowej opisujcej projekt stanowi równie wyzwanie w kwestii
prezentacji tych informacji oraz zarzdzania nimi. Wszystkie te dane powinny by szybko
i wygodnie dostpne dla delegowanych osób.
Uporzdkowanie zarzdzania projektem (od pomysłu, poprzez uruchomienie,
wykonanie, a do rozliczenia) wizało si równie z unifikacj opisu projektów jednolitymi
terminami czy krokami procesu. Dla osób pełnicych funkcje na rónych etapach
zdefiniowano role projektowe i powizano je z krokami, za które s odpowiedzialne, aby
jasno okreli, do kogo nale obowizki w kadym momencie zarzdzania projektem.
Szerzej na temat przyjtych metodyk zarzadzania projektami opisano w oddzielnym
artykule [15].
Podczas planowania prac, uciliw trudnoci był brak wspólnej bazy danych
mówicej o obcieniu pracowników zadaniami. Kierownicy nie byli pewni, czy
w planowanym przez nich czasie pracownik nie jest ju zajty pracami w innych projektach.
Ch, a niekiedy konieczno, kadorazowej realizacji wizała si z fatygowaniem
pracownika (a niekiedy współpracowników lub przełoonego). Dziesitki, czy niekiedy
setki, takich przypadków w cyklu ycia projektu, powodowały znaczce obcienie
planujcych zadania osób dodatkowymi – mało produktywnymi i jednoczenie uciliwymi
– obowizkami.
Samo prowadzenie harmonogramów nie było ujednolicone i odbywało si
w najróniejszych narzdziach, uniemoliwiajc ich łatwe przekazywanie i wspóln prac.
Szczególne nasilenie wystpowania problemów tego typu zwizane było z zastpstwami,
kiedy to wprowadzanie zmian w harmonogramie prowadzonym w odmienny sposób
przysparzało problemów.
Powysze komplikacje przy prowadzeniu projektów, kumulowały si w momencie
generowania raportów: dane były w rónych systemach, formatach, czsto niedostpne
bezporednio dla kierowników projektów czy zarzdu. Kadorazowo osoby z wielu działów
musiały nawiza współprac, aby stworzy dowolny raport. Działania takie miały charakter
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powtarzalny, zgodny z cyklem raportowania – co wymagało dodatkowego czasu realizacji.
Dalsz konsekwencj takiego stanu rzeczy był wydłuony czas oczekiwania na raporty.
Była to zatem najwysza pora, aby wprowadzi mechanizmy bazujce na współczesnej
wiedzy informatycznej!
Ze zdefiniowanymi potrzebami i wyzwaniami udokumentowanymi podczas analizy
mona było przystpi do konfiguracji i dostosowania narzdzi dla konkretnych potrzeb
spółki OBRUM.

Rys. 1. Ilustracja otoczenia systemu EPM w OBRUM
3.

ZASADY I STRUKTURA STOSOWANIA SYSTEMU EPM W OBRUM

Narzdziami wybranymi przez OBRUM sp. z o.o. stały si Project Server [5]
i platforma SharePoint [4] firmy Microsoft. Ten tandem daje due moliwoci dostosowania
do indywidualnych potrzeb, jednoczenie stanowic spójn platform wymiany informacji
w ramach organizacji. Wprost z „pudełka”, oferuje równie cał gam wbudowanych
funkcjonalnoci ułatwiajcych codzienn prac. Rozwizanie zadedykowane pod wymogi
OBRUM sp. z o.o. pozwoliło na integracj systemu informatycznego z funkcjonujcymi
procedurami zwizanymi z zarzdzaniem projektami [15]. Takie zestawienie pozwoliło na
uzyskanie narzdzia informatycznego dla kierownika projektu, ułatwiajcego jego działania
podczas realizacji projektu. Poniej zostały zaprezentowane zastosowane rozwizania
w OBRUM sp. z o.o.
3.1. Formularze i proces
Drukowane papierowe wnioski projektowe i powtarzajce si kontakty z osobami
działania,
zastpione
zostały
elektronicznymi
formularzami
opiniujcymi
z ustandaryzowanymi słownikami. Jednoczenie automatyczna wysyłka wiadomoci e-mail
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wspomaga ledzenie procesu oraz przyspiesza podejmowanie decyzji. Dopiero po finalnych
elektronicznych akceptacjach, jakiekolwiek dokumenty musz by drukowane (po
zautomatyzowanym wygenerowaniu) do podpisu osób uprawnionych. Skraca to czas
podjcia decyzji i umoliwia szybki wgld w histori działa.
System dokonuje jednoczenie automatycznej weryfikacji wymaga przed
przesłaniem projektu do kolejnych kroków tak, aby kolejna osoba miała komplet danych
wymaganych do podjcia przez ni działa (załczenie dokumentów, ewentualne zmiany
harmonogramu, wypełnione odpowiednie informacje na karcie projektu itp.).
3.2. Witryny projektowe
Dla usprawnienia komunikacji i zapewnienia uczestnikom projektu wspólnej
przestrzeni cyfrowej, tworzone s dedykowane witryny projektowe. Dziki nawigacji
opartej o przegldark internetow, dostpne s one bez koniecznoci instalacji
dodatkowego oprogramowania. Witryny projektowe stanowi wspóln przestrze do
zamieszczania informacji – zarówno dokumentacji, informacji o ryzykach projektowych czy
innych danych (jak to take ma miejsce w naszym przypadku) zwizanych z realizacj
projektu (finansowe, terminowe informacje o dostpnoci zasobów spółki). Mona
dostosowywa uprawnienia dostpu do zawartoci, w zalenoci od aktualnych potrzeb.
W to miejsce trafiaj równie dane z systemów zewntrznych (np. finanse) dotyczce
danego przedsiwzicia. Podczas realizacji projektu jest to centralne miejsce współpracy
w zespole, zastpujce lub co najmniej uzupełniajce, dotychczasowe - czsto duplikujce
si - maile, telefony i spotkania.
Witryny mona elastycznie zmienia, dodawa nowe komponenty, ale zawsze
dostpny jest opracowany przy wdroeniu wspólny szablon witryny umoliwiajcy
konfiguracj strony nowego przedsiwzicia. Jest to jeden z elementów umoliwiajcych
zachowanie spójnoci przechowywanych danych, oferujcy jednoczenie najczciej
wykorzystywane w OBRUM sp. z o.o. elementy funkcjonalne.
3.3. Harmonogramy i zasoby
Przy planowaniu prac projektowych kluczow spraw jest skuteczne i elastyczne
harmonogramowanie i to zarówno pod wzgldem czasu (terminy zada), jak
i przydzielonych do nich zasobów (pracownicy, usługi zewntrzne). Dziki temu mona
planowa i monitorowa przepływ gotówki (ang. cashflow), jaki wymagany bdzie
w projekcie. Tutaj z pomoc przychodzi zaawansowany edytor harmonogramów, dobrze
znany równie jako osobna aplikacja (bez rodowiska serwerowego) – Microsoft Project
Professional 2013. Ten szeroko rozpowszechniony w rodowisku kierowników projektów
program pozwala zamodelowa harmonogram przedsiwzicia (projektu) według przyjtych
w organizacji szablonów. Warto równie wspomnie o moliwoci edytowania
harmonogramów (wykorzystujc przegldark internetow), bez koniecznoci posiadania
aplikacji Project Professional.
Rozwizaniem dla potencjalnych konfliktów i niejasnoci przy przydzielaniu osób do
zada jest uytkowanie centralnie zdefiniowanych zasobów (maszyn, urzdze,
pomieszcze i oczywicie pracowników). Pozwala to na łatwe pozyskanie wiedzy
w zakresie obłoenia zasobów organizacji przydzielon prac, a tym samym pozwala
unikn przeciania danego zasobu (nałoenia wikszej iloci pracy ni czas pracy
w organizacji).
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3.4. Integracja
Dziki integracji z innymi systemami informatycznymi udało si wkomponowa
EPM w istniejcy system obiegu informacji. Zaimportowane dane trafiaj automatycznie na
witryny projektowe (lub nawet do harmonogramów) z niewielkim współudziałem
kierowników projektów. Ta automatyzacja dostarcza informacje w załoony sposób
(załoenia zwizane opracowaniem architektury systemu), znaczco odciajc osoby
bdce dotychczas zaangaowane w generowanie raportów. Import dotyczy kilku aspektów:
− kosztów projektów (usługi zewntrzne, koszty wewntrzne);
− kosztów materiałów - przy produkcji/prototypowaniu czsto jest to znaczny procent
biecych kosztów. Dziki integracji kierownik projektu na bieco moe w jednym
miejscu weryfikowa powstajce obcienia budetu;
− przepracowanych godzin – pracownicy nie musz wypełnia formularzy w dwóch
systemach.
3.5. Raporty
Wynikiem powyszych zmian było wprowadzenie zbioru nowoczesnych raportów
zawierajcych dane zarówno z EPM, jak i systemów zewntrznych. Zaprojektowano
i ujednolicono form oraz sposoby dystrybucji raportów. Raporty obecnie s generowane
automatycznie, ju po kilku klikniciach. Raporty dostpne s z poziomu urzdze
mobilnych i mog by eksportowane do formatów plików umoliwiajcych lub blokujcych
ich dalsz edycj (PDF, Word, Excel, TIFF). Dziki pulpitom zarzdczym (ang.
dashboards) i połczeniom midzy raportami mona zagłbia si w szczegóły projektu czy
zada lub spoglda na cał organizacj z lotu ptaka (rys. 2). Raporty pozwalaj na szybkie
wyciganie danych z systemu, zalene od nałoonego przez kierownika projektu w danym
momencie filtru, który okrela, jakie informacje chce pozyska z systemu.

Rys. 2. Ilustracja raportu portfela projektów
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KORZYCI Z WDROENIA SYSTEMU EPM

Proces wdroenia systemu mona podzieli na nastpujce kolejno po sobie
dwu-trzymiesiczne etapy: analizy wraz z prototypowaniem (dla lepszej demonstracji
kocowego produktu), implementacji, testów, szkole [9], [10] instalacji i ustabilizowaniem
pracy wdroonego systemu (wprowadzeniem ewentualnych korekt wynikłych podczas
uytkowania systemu). Kluczow rol pełniła dobra komunikacja midzy zespołami. Dziki
zaangaowaniu obydwu stron finalny produkt uzyskał zakładane załoenia zwizane
z przystosowaniem produktu do istniejcych systemów (midzy innymi ksigowego,
gospodarki materiałowej) w OBRUM sp. z o.o. W trakcie realizacji wdraania w celu
minimalizacji ryzyk projektowych odbywały si comiesiczne zebrania kierownictwa
projektu, na których były prezentowane i akceptowane prototypy realizowanych
funkcjonalnoci. Takie działania pozwoliły na uzyskanie docelowej wersji oprogramowania.
Dziki wspólnej pracy razem z zespołem OBRUM sp. z o.o. (zespół powołany do
realizacji projektu), w którego skład wchodz pracownicy rónych działów udało si
wdroy narzdzie dajce pracownikom nowe moliwoci porzdkujce rodowisko
zarzdzania [10] czołowymi projektami realizowanymi w polskim przemyle zbrojeniowym.
W trakcie uytkowania niedawno wdroonego systemu w oparciu o realizowane w spółce
projekty wprowadzane s do niego modyfikacje. Wród ju uzyskanych głównych korzyci
naley wymieni:
• centralizacj zarzdzania - jedno, spójne rodowisko zarzdzania projektami
i powizanymi danymi dla Zarzdu, Kierowników Projektów i pracowników;
• normalizacj – spójna nomenklatura, proces, narzdzia i raporty dla wielu
przedsiwzi;
• szybki przepływ danych – elektroniczne powiadomienia i akceptacje oraz integracja
w połczeniu z silnikiem raportowym diametralnie zmieniaj komfort, szybko
i form pozyskiwania danych projektowych;
• moliwoci rozwoju – zaimplementowanie systemu EPM, a w szczególnoci
platformy SharePoint w firmie daje szerokie opcje dalszego rozwoju cyfrowego
wsparcia pracowników;
• elastyczno – wybór popularnego i znanego narzdzia renomowanej firmy
umoliwia dalszy jego rozwój bez obaw w kilkuletniej perspektywie.

6.
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IT SUPPORT FOR PROJECT MANAGEMENT
Abstract. The article describes deployment of an IT tool in OBRUM sp. z o.o. – Microsoft Enterprise
Management platform. Previously existing needs for centralized access to project data were named together
with the description of new tool’s functionalities and supported areas. Finally, benefits of the deployment
were pictured compared to the initial situation.
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