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integrowanie systeMów it różnych dostawców w jednyM wdrożeniu bywa 
ProbleMatycZne

Na styk

W dużych organizacjach, których kierownictwo dąży do 
sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, niezakłócony 
dostęp do informacji jest dobrem na wagę złota. Często 
zdarza się, że do zarządzania różnymi obszarami działalności 
(magazynowanie, transport, finanse) wykorzystuje się 
narzędzia informatyczne różnych dostawców. Na pytanie, 
czy jest to najlepszy model, czy lepiej skorzystać z usług 
jednego podmiotu, który zinformatyzuje każdą sferę 
funkcjonowania firmy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

innowacje   ZARZĄDZANIE   WIEDZA

Michał Klecha
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poszukiwanie złotego środka
Podobnie jak w poruszanej czę-

sto na naszych łamach dysku-
sji na temat tego, czy lepsza jest 
koncepcja wyposażenia maga-
zynu „z jednej ręki”, czy skorzy-
stanie z najlepszego dostępnego 
na rynku sprzętu od różnych 
dostawców, również w przypad-
ku systemów IT trudno znaleźć 
jednoznaczną odpowiedź i złoty 
środek. Istnieją argumenty prze-
mawiające za obiema koncepcja-

mi, a powody funkcjonowania 
różnych modeli są często bardzo 
odmienne. Na przykład wyma-
gania korporacyjne narzucające 
odgórnie ogólnoświatowe roz-
wiązanie uzupełniane lokalny-
mi aplikacjami. W przypadku 
przejmowania innych firm często 
mamy do czynienia z niejedno-
rodnym oprogramowaniem. Zda-
rza się, że specyfika działalności 
wymaga posiadania specjalistycz-
nych aplikacji, które nie są do-

starczane przez dostawcę systemu 
ERP. – Często zdarza się tak, że 
system ERP nie jest wdrażany od 
razu w całości, tylko na przestrze-
ni długiego okresu czasu, urucha-
miane są poszczególne moduły. 
W takim przypadku w okresie 
przejściowym również należy za-
pewnić integrację pomiędzy ist-
niejącymi rozwiązaniami a nowo 
wdrożonymi modułami systemu 
– tłumaczy Grzegorz Czernato-
wicz, projektant wiodący w firmie 
UNIT4 TETA.

Wybór pomiędzy dwiema roz-
ważanymi koncepcjami ma dwie 
strony medalu. Efektywność roz-
wiązania zależna jest w głównej 
mierze od krytycznych funkcjo-
nalności i wymagań, jakie stawia 
przed systemem zamawiający, 
dopiero w drugiej kolejności moż-
na wymienić parametry utrzy-
maniowe systemów oferowane 
przez konkretnych dostawców. – 
Zauważyć trzeba, że specjalizo-
wane systemy WMS i TMS mają 
z reguły dużo bogatsze funkcjo-
nalności niż moduły jednego 
zintegrowanego systemu. Stąd 
rozwiązanie IT oparte o zintegro-
wane ze sobą systemy może dać 
korzystającemu z niego przedsię-
biorstwu dużo większe korzyści 
niż jeden scalony system zawiera-
jący w sobie obszary ERP, WMS 
i TMS. Daje też przedsiębiorstwu 
możliwość wybrania najlepszych 
rozwiązań w poszczególnych seg-
mentach – mówi Piotr Nawłoka, 
Dyrektor Ds. Wsparcia Proce-
sów Sprzedaży w firmie SIMPLE 
SA. Argument najistotniejsze-
go kryterium wyboru w posta-
ci funkcjonalności systemu oraz 
dostosowania go do profilu dzia-
łalności firmy podaje również 
Łukasz Gawluk, Konsultant apli-
kacji z firmy HIT-Kody Kreskowe. 
– Przykładowo, dla firm specja-
lizujących się w magazynowa-
niu najważniejszym systemem 
będzie system WMS i należałoby 
postarać się, aby był on jak naj-
bardziej funkcjonalny. W przy-
padku takiej firmy warto kosztem 
kilku funkcji systemu ERP wy-
brać bardziej funkcjonalny sys-

Decydując się na 
wybór rozwiązania 
„z jednej ręki”, 
zyskujemy 
niewątpliwie 
zasadniczą wartość 
w postaci skupienia 
odpowiedzialności 
za sprawne 
działanie całości 
w jednym miejscu.
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tem WMS. Należy tu pamiętać, 
że system przygotowany przez 
firmę specjalizującą się w danej 
dziedzinie zawsze będzie ofero-
wał więcej możliwości niż system 
przygotowany przez firmę, która 
przygotowuje zintegrowane apli-
kacje zarządcze – wyjaśnia nasz 
rozmówca. 

W wielu przypadkach, o czym 
była już mowa wcześniej, wybór 
pomiędzy inwestycją w systemy 
IT jednego lub wielu dostawców 
dla złożonego wdrożenia zależy 
w bardzo dużym stopniu od poli-
tyki firmy. – Systemy pochodzące 
od jednego dostawcy często za-
pewniają integrację poszczegól-
nych procesów „out of the box” 
oraz komponowane są w coraz 
bardziej popularne platformy 
wspierające dany proces bizne-
sowy w maksymalnym możli-
wym obszarze. Często realizacja 
integracji w bardziej skompliko-
wanym zakresie niż podstawo-
we importy/eksporty danych jest 
zdecydowanie prostsza dla pro-
duktów jednego producenta, niż 
dla systemów pochodzących od 
wielu dostawców – wyjaśnia Ewa 
Snopczyńska-Sienczyło z firmy 
COMARCH. – Oczywiście, do-
tyczy to przypadków, w których 
dana firma może w pełni pokryć 
potrzeby biznesowe nabywcy 
i przeprowadzanie integracji jest 
dla niej opłacalne. Wybierając 
jednego dostawcę, należy również 
zwrócić uwagę na stabilność ryn-
kową i doświadczenie danej firmy, 
aby mieć pewność ciągłości korzy-
stania z wdrożonego rozwiązania, 
optymalnego przeprowadzenia 
projektu i dobrych warunków 
SLA – dodaje nasz ekspert.

Fundamentalnym elemen-
tem wyboru pomiędzy jednym 
bądź drugim rozwiązaniem po-
winno być porównanie korzy-
ści i kosztów, zarówno samego 
wdrożenia, jak i całościowych 
kosztów eksploatacji rozwiąza-
nia informatycznego składającego 
się na Total Cost of Owner-
ship. W przypadku wykorzysta-
nia systemów jednego dostawcy, 
można liczyć na bezproblemową 

i tanią integrację tych systemów, 
a same interfejsy powinny być do-
starczone przez tego dostawcę. 
Z drugiej jednak strony, same sys-
temy mogą nie w pełni spełniać 
oczekiwania klienta. Inwestycja 
w systemy różnych dostawców 
pozwala naturalnie wybrać naj-
lepsze rozwiązania (best-of-bre-
ed) dla poszczególnych obszarów 
działalności przedsiębiorstwa. 
Trzeba tutaj jednak pamiętać 
o wysokich kosztach integracji. 
– Z doświadczenia wiem, że te 
koszty są prawie zawsze bardzo 
mocno niedoszacowane, a zapew-
nienia dostawców o dostępności 
certyfikowanych interfejsów za-
wsze należy traktować z rezerwą 
i dokładnie weryfikować. Z dru-
giej zaś strony, mam przekonanie, 
że korzyści biznesowe z hetero-
genicznych rozwiązań opartych 
o systemy best-of-breed są często 
przeceniane, zwłaszcza zważyw-
szy na ciągły i coraz szybszy roz-
wój systemów IT. Stąd wniosek, 

że mimo, iż nie można jedno-
znacznie wskazać najefektywniej-
szego rozwiązania, zaczynałbym 
analizę potencjalnego systemu 
od rozwiązań jednego dostawcy 
– analizuje Dominik Tylczyński, 
Dyrektor Konsultingu w firmie 
itelligence. 

Decydując się na wybór roz-
wiązania „z jednej ręki”, zysku-
jemy niewątpliwie zasadniczą 
wartość w postaci skupienia 
odpowiedzialności za spraw-
ne działanie całości w jednym 
miejscu. Współdziałanie gru-
py podmiotów jest często mało 
efektywne, ponieważ występu-
ją problemy w komunikowa-
niu się. Opóźnienia w realizacji 
części projektu, za którą odpo-
wiedzialny jest jeden z dostaw-
ców, powodują wstrzymywanie 
działań innego partnera. Taki 
model funkcjonowania projek-
tu jest bardziej kosztowny i nie 
gwarantuje powodzenia. – Sta-
wiając na jednego, doświadczo-

– Często firmy korzystają z różnych rozwiązań, przede wszyst-
kim z przyczyn biznesowych – dążenia do dywersyfikacji dostawców 
i wzmocnienia pozycji negocjacyjnej. Czasem powiązane jest to z bra-
kami funkcjonalnymi w całościowej ofercie jednego producenta lub wy-
nika ze względów czysto cenowych (konkretny system z analogicznymi 
funkcjonalnościami od innego producenta posiada lepszą cenę). W ta-
kich przypadkach, czyli wdrożeń rozwiązań różnych dostawców, klu-
czowa staje się ich weryfikacja pod kątem zarówno możliwości integracji z innymi systemami (API, 
moduły rozszerzalne, adaptery itp.), jak również renomy i doświadczenia wszystkich uczestników 
procesu, aby uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie trwania projektu.

Ewa Snopczyńska-Sienczyło, Comarch ECM Product Manager, COMARCH

argumenty biznesowe

– Po zakończeniu wdrożenia system z rozbudowaną integracją 
danych wymaga szczególnej opieki. Dzieje się to w szczególności na po-
ziomie administratorów aplikacji, którzy jako pierwsi reagują na uwagi 
użytkowników dotyczące poprawności importów lub eksportów danych. 
Trudniejsze problemy są przekazywane do Działu Obsługi Klienta, któ-
ry weryfikuje zgłoszenia i ewentualnie przekazuje je do analizy przez 
odpowiedni zespół programistyczny. Przyczyną problemów mogą być 
nieustanne zmiany w integrowanych aplikacjach (pojawiają się nowe wersje z nową funkcjonal-
nością lub zmianą istniejącej), zmiany w realizacji wybranych procesów w jednej z aplikacji, poja-
wienie się nowych wartości w słownikach, co wymaga uzupełnienia tłumaczeń. W miarę upływu 
czasu użytkowania zintegrowanych systemów wzrasta też świadomość użytkowników, co powoduje 
powstanie nowych potrzeb związanych z integracją. Często powoduje to uruchomienie kolejnego 
projektu modyfikacji istniejących rozwiązań integracyjnych.

Grzegorz Czernatowicz, Projektant wiodący, UNIT4 TETA

ciągłe doskonalenie
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nego integratora, eliminujemy 
występujący w tego rodzaju 
wdrożeniach efekt rozproszenia 
odpowiedzialności za wykony-
wane prace, możliwe jest zasto-
sowanie nieskomplikowanej 
formuły komunikowania 
się stron, co w sposób zna-
czący wpływa na efektyw-
ność działań – przekonuje 
Wacław Szary, Wicepre-
zes Zarządu OPTeam SA. Poza 
tym, decydując się na jednego 
dostawcę, zyskujemy dodatko-
wy komfort przy realizacji wielu 
okołowdrożeniowych projektów. 
Wybór systemów IT różnych 
dostawców wiąże się z takimi 
utrudnieniami, jak np. kwestia 
obsługi poszczególnych interfej-
sów czy realizacja odpowiednich 
szkoleń dla personelu. Dodat-
kowo może pojawić się problem 
związany z utrzymaniem sys-
temu. Nadzór nad działaniem 
poszczególnych funkcjonalności 
jest o wiele łatwiejszy, gdy firmę 
obsługuje jeden producent.

W rzeczywistości pewnie wie-
lu menadżerów, którzy mie-
li do czynienia z przynajmniej 
kilkoma wdrożeniami aplikacji 
informatycznych w swojej orga-
nizacji, przyzna, że trudno na 
rynku o specjalistę „od wszyst-
kiego”. – Mówiąc wprost, trzeba 
stwierdzić, że nie ma praktycz-
nej możliwości, żeby jeden 
dostawca oferował najlepsze 
możliwe rozwiązania w zakre-
sie księgowości, planowania 
produkcji, obsługi transportu, 
zarządzania magazynem itd. 
Dlatego wyznawcy podejścia 
„best-of-breed”, a więc więk-
szej ilości systemów od wielu 
dostawców, pomimo możliwych 
większych nakładów i kompli-
kacji podczas wdrożenia, będą 
mieli możliwość wybrania naj-
lepszego dla nich rozwiązania, 
spełniającego bieżące potrzeby 
i – co równie ważne – rozwiąza-
nia, które będzie odpowiednie 
dla przyszłych potrzeb rozwi-
jającej się firmy – argumentuje 
Grzegorz Kaczmarczyk, Project 
Manager w firmie Consafe Lo-

gistics. Na jeszcze inny aspekt 
w tej niekończącej się dysku-
sji, przemawiający za szerszym 
spojrzeniem i kompleksową 
analizą wielu dostępnych na 

rynku rozwiązań, zwraca uwa-
gę Andrzej Figlewicz, Konsul-
tant Wdrożeniowy w firmie 
DataConsult. – Kluczowe dla 
sukcesu całego wdrożenia jest 

doświadczenie dostawcy oraz 
elastyczność proponowanych 
przez niego rozwiązań. Wiele 
systemów, np. WMS, TMS czy 
MES, jest wysoko specjalizowa-

nych i w tych właśnie seg-
mentach fachowa wiedza 
dostawcy staje się nieoce-
niona. Kompetencje na 
etapie tworzenia rozwiąza-
nia, analizy, wdrożenia czy 

wreszcie asysty przekładają się 
na sukces całego projektu. Dla 
doświadczonego dostawcy inte-
gracja z aplikacjami zewnętrz-
nymi nie stanowi problemu. 

reklama

Charakter problemów pojawiających się przy 
integracji systemów różnych producentów 
wynika z trzech rodzajów barier: biznesowych, 
organizacyjnych i technologicznych.
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Szczególnie w momencie, 
w którym dostarcza rozwiąza-
nie dojrzałe, jego uwaga skupia 
się na optymalizacji integracji – 
wyjaśnia nasz ekspert. 

problemy na styku
Charakter problemów poja-

wiających się przy integracji sys-
temów różnych producentów 
wynika z trzech rodzajów barier: 
biznesowych, organizacyjnych 
i technologicznych. Przygoto-
wanie integracji systemów pod-
czas wdrożenia wymaga ścisłej 
współpracy wszystkich stron pro-
jektu. Brak zaangażowania lub 
po prostu brak czasu ze strony 
np. klienta skutkuje znacznym 
wydłużeniem czasu realizacji 
całej integracji, dlatego też bar-
dzo ważne jest przygotowanie 
dokładnych harmonogramów 
pozwalających na zarezerwowa-
nie zasobów u każdej ze stron 
projektu. – Nie można pominąć 
również błędu często powie-
lanego przez odbiorców roz-
wiązań, tj. zlecaniu wykonania 
integracji dostawcy wyłącznie 
jednego integrowanego syste-
mu. Nawet przy najlepiej udo-
kumentowanych systemach 

i implementowanych za ich po-
mocą rozwiązaniach nie moż-
na zapomnieć o fakcie, iż do 
prawidłowej współpracy dwóch 
lub więcej systemów wymagana 

jest współpraca wszystkich stron 
– przestrzega Piotr Nawłoka 
z SIMPLE SA. 

Problemem natury technicznej 
przy integracji jest odmienność 
aplikacji. Oznacza to ni mniej, 
ni więcej, że każdy system może 
rozwiązać ten sam problem 
w inny sposób, używając innych 
struktur bazy danych czy innych 
słowników. Często zdarza się, że 
to, co jest wymagane w jednym 

systemie, nie występuje w dru-
gim. Taka sytuacja ma miejsce 
zwłaszcza przy integracji naszych 
systemów z zagranicznymi syste-
mami korporacyjnymi, które nie 
zawsze są dostosowane do pol-
skich przepisów i specyfiki dzia-
łalności. W projekcie integracji 
istnieje potrzeba określenia logi-
ki biznesowej, która pozwoli na 
„inteligentne” przekształcenie 
danych pomiędzy systemami.

W procesie integrowania sys-
temów IT szczególnie istotne 
jest opracowanie niezawodnych 
mechanizmów wymiany infor-
macji pomiędzy systemami. Pro-
ducenci oprogramowania stosują 
różne standardy programistycz-
ne, wykorzystują różne środo-
wiska bazodanowe, a systemy 
nie są kompatybilne w warstwie 
technologicznej. Często pojawia-
jącym się problemem są zmiany 
rozwojowe systemów poszcze-
gólnych dostawców kolidujące 
z interfejsami integracyjnymi 
czy nawet nieuwzględniające 
ich istnienia. – Trzeba zauwa-
żyć, że realizacja wdrożeń oraz 
poszczególnych narzędzi często 
następuje etapami, co ozna-
cza, że ich implementacja za-
chodzi w odstępach czasowych. 
Jednocześnie cechą charaktery-
styczną rynku IT jest dynamika 
zmian. Dla przykładu, w Epicor 
nowe wersje systemu pojawia-
ją się mniej więcej z częstotli-
wością od 1 do 1,5 roku. Zatem 
jeżeli w jakimś przedsiębior-
stwie pomiędzy jednym a dru-
gim wdrożeniem minęło kilka 

– Jeżeli zostaną wybrane systemy firm, chcących utrzymać bliski 
kontakt z klientem, a przez to zapewnić mu elastyczność wprowadza-
nia zmian, to integracja systemów zostanie zawiązana z jednej strony 
w krótkim czasie, a z drugiej gwarantowała będzie bezproblemową 
eksploatację. Nawet jeśli pojawi się problem łącznika, to szybko zosta-
nie usunięty przez partnerów informatycznych. Z drugiej strony, jeden 
dostawca rozwiązań informatycznych do firmy daje wygodę jednego partnera w nowych projektach 
i bieżących problemach. Nie ma wówczas problemu przenoszenia odpowiedzialności jednego part-
nera informatycznego na drugiego.

Michał Czerwiec, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, 
ELSE Informatyczne Systemy Zarządzania

dwie strony medalu

©  Fotolia
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lat, to można spodziewać się, że 
integracja starszego rozwiązania 
z nowym będzie wymagała więk-
szego nakładu pracy operacyjnej 
po stronie dostawcy – wyjaśnia 
Tomasz Gliwka, Kierownik ds. 
Rozwiązań Biznesowych w Epi-
cor Software Poland.

Analizę problemów związa-
nych z protokołami komunika-
cji, odmienną logiką biznesową 
i niespójną koncepcją interfejsu 
użytkownika przedstawia Do-
minik Tylczyński (itelligence). 
Zdaniem naszego eksperta, każ-
dy z tych problemów wymaga 

oddzielnej uwagi, analizy i roz-
wiązania podczas implementa-
cji heterogenicznych systemów. 
Rozwiązania zaś są tak różne, jak 
różna jest natura tych proble-
mów. Potencjalne rozwiązania 
Dominik Tylczyński analizuje na 
trzech poziomach: sposobu ko-
munikacji między systemami, 
całościowej architektury interfej-
sów oraz logiki biznesowej.
1. Na pierwszym poziomie hi-

storycznie były wykorzystywa-
ne rozmaite media i protokoły 
komunikacji, np. pliki płaskie, 
pliki XML, natywne protokoły 

zdalnego wywoływania funkcji 
(np. SAP RFC) czy zdalnego 
wywoływania metod obiektów 
(Distributed Object Model). 
Obecnie de facto standardem 
są WebServices z komunika-
tami w formacie SOAP wyko-
rzystujące protokół HTTP czy 
jego bezpieczną wersję HTTPS. 
Zatem na tym poziomie warto 
ujednolicić komunikację między 
systemami i wokół jednego, po-
wszechnie przyjętego standardu;

2. Na drugim poziomie, kiedy hete-
rogeniczne systemy są w przed-
siębiorstwie implementowane 
ewolucyjnie, bez należytej uwagi 
poświęconej zarządzaniu budową 
interfejsów, częstym efektem są 
liczne bezpośrednie połączenia 
między systemami. Powstaje wte-
dy tzw. architektura spaghetti, 
którą wyjątkowo trudno zarzą-
dzać i utrzymywać. Rozwiąza-
niem tego problemu są systemy 
czy szyny integracyjne klasy ESB 
(Enterprise Service Bus), wtedy 
wszystkie systemy komunikują 

Fundamentalnym 
elementem wyboru 
pomiędzy jednym 
bądź drugim rozwią-
zaniem powinno być 
porównanie korzyści 
i kosztów, zarówno 
samego wdrożenia, 
jak i całościowych 
kosztów eksplo-
atacji rozwiązania 
informatycznego 
składającego się 
na Total Cost of 
Ownership.

– Najczęstszym problemem w takim wdrożeniu jest komunikacja 
pomiędzy poszczególnymi systemami, niezgodne typy danych, złe ma-
powanie, niestandardowe interfejsy danych wczytywanych do systemu. 
Problemy takie często rozwiązuje się przez stosowanie systemów pośred-
niczących, które integrują poszczególne systemy ze sobą i zapewniają posiadanie spójnych danych 
w każdym z nich lub przez dostosowanie interfejsu jednego z systemów. Nasza firma posiada sze-
rokie doświadczenie w integracji systemów ERP, TMS wielu różnych producentów z oferowanymi 
przez nas systemami WMS.

Łukasz Gawluk, Konsultant aplikacji, HIT-Kody Kreskowe

Rozwiązywanie problemów



30 // TOP LOGISTYK nr 5[29] / październik – listopad 2012

INNOWACJE   ZARZĄDZANIE   WIEDZA

się ze sobą nie bezpośrednio, 
a poprzez ESB. Całość obsługi in-
terfejsów i zarządzania nimi jest 
skupiona w szynie integracyjnej;

3. Wreszcie rozwiązaniem pro-
blemów na trzecim poziomie 
jest wyraźne wytyczenie granic 
między operacjami w procesach 
biznesowych, które są obsługi-
wane przez poszczególne syste-
my oraz upraszczanie interfej-
sów do niezbędnego minimum. 
Ciekawym podejściem jest też 
zdefiniowanie postaci kanonicz-
nej wszystkich komunikatów 
i translacja komunika-
tów przesyłanych między 
systemami za pośrednic-
twem tejże postaci kano-
nicznej. Takie rozwiąza-
nie wymaga naturalnie 
znacznego nakładu pra-
cy w początkowej fazie 
implementacji rozproszonego 
środowiska systemów, jednak 
dalszy jego rozwój, przyłączanie 
nowych systemów i rozbudowa 
interfejsów są już znacznie uła-
twione i przez to tańsze.

etap eksploatacji
Oprócz problemów pojawia-

jących się na etapie integracji 
systemów, mogą wystąpić rów-
nież różnego rodzaju utrudnie-
nia na etapie eksploatacji całości 
w dłuższym okresie. Dwie zasad-
nicze grupy problemów na tym 
etapie wyróżnia Wacław Szary 
(OPTeam). – Pierwsza grupa to 
problemy związane z niewła-
ściwą obsługą oprogramowania 
przez końcowych użytkowników 
lub brak dostępu do niektórych 
funkcjonalności. Taki stan rze-

czy wynika czasami z niepopraw-
nie przypisanych użytkownikom 
ról i błędnie określonych upraw-
nień. Przeprowadzenie audytu 
tego obszaru i wykonanie nie-
zbędnych korekt w parametrach 
systemu powinno wyeliminować 
powstawanie niepożądanej sytu-
acji. Za te działania odpowiada 
administrator systemów. Druga 
grupa problemów to zgłoszenia 
informujące o nieprawidło-
wym funkcjonowaniu systemu. 
W większości przypadków klu-
czem do wyjaśnienia sytuacji 

jest dokumentacja projektowa, 
w której powinny być zawarte 
parametry konfiguracyjne sys-
temów oraz opisane wszystkie 
ustalenia projektowe i wdroże-
niowe poczynione na etapie prac 
analitycznych i wdrożeniowych. 
W przypadku wystąpienia roz-
bieżności pomiędzy zapisami do-
kumentacji projektowej i stanem 
faktycznym, odpowiedzialność 
za wyeliminowanie niezgodności 
spoczywa na firmie integrującej 
(dostawcy rozwiązania) – wyja-
śnia nasz rozmówca.

Poważnym wyzwaniem jest ak-
tualizacja i upgrade heterogenicz-
nego środowiska. Nowe wersje 
systemów czy dołączanie kolej-
nych systemów może sprawić, 
że pierwotny projekt interfejsów 
stanie się nieaktualny i będzie 

wymagał przebudowy. – Mówiąc 
zupełnie wprost, takie projekty 
powinny być zlecane zewnętrz-
nemu integratorowi. Natural-
nie wykorzystanie standardów 
komunikacji jak SOAP, szyny in-
tegracyjnej ESB czy translacja 
komunikatów za pośrednictwem 
postaci kanonicznej i konsekwen-
cja w stosowaniu tych rozwią-
zań istotnie zmniejsza ryzyko 
i koszty tego rodzaju projektów 
– zapewnia Dominik Tylczyński 
(itelligence). 

W interesie korzystającego, jak 
i dostawców jest takie skonstru-
owanie umów dostawy i utrzyma-
niowych, by jasno określały one 
role i obowiązki poszczególnych 
dostawców. Najlepszym rozwiąza-
niem jest wskazanie lidera, który 
stanie się nadzorcą zgłaszanych 
problemów i zapewni obsługę ko-
munikacyjną z pozostałymi do-
stawcami. Odbiorca będzie miał 
wtedy zagwarantowany komfort 
w postaci dostępu do jednego 

punktu kontaktu. 
Umowy z odbiorcą 
lub pomiędzy do-
stawcami mogą oczy-
wiście zawierać regres 
roszczeń z nadzorcy 
na pozostałe strony 
realizowanego kon-

traktu. Najczęstszym problemem 
przy integracji systemów zdaniem 
Wiktora Wysockiego, Prezesa 
Zarządu firmy Comp-Win, jest 
właśnie kwestia odpowiedzialno-
ści stron. – Zawsze na styku roz-
wiązań od różnych dostawców 
w sytuacjach problematycznych 
pojawia się próba wskazania, że 
stroną odpowiedzialną jest „ten 
drugi”. Nasze rozwiązania usta-
lają mechanizm prosto i jasno, 
pokazując prawidłowość np. prze-
kazywania danych i ich odbiera-
nia. W zdecydowanej większości 
przypadków jest on wystarczający, 
by ustalić kwestie odpowiedzial-
ności. W pozostałych przypad-
kach stosujemy wspólną analizę 
sytuacji, która w efekcie prowadzi 
do rozwiązania problemu – ko-
mentuje nasz ekspert.

– Pomimo że producenci oprogramowania starają się, aby ich pro-
dukty były jak najbardziej kompleksowe i wszechstronne, to w prak-
tyce nie bardzo to się udaje. Analiza rynku IT dowodzi, że nawet duże 
systemy informatyczne są coraz bardziej specjalizowane. Trudno by-
łoby znaleźć produkt, który realizowałby w sposób doskonały zarówno 
funkcje systemu rejestracji zdarzeń gospodarczych przedsiębiorstwa 
(ERP), sterowania procesami magazynowymi (WMS) i równocześnie zarządzania logistyką trans-
portu (TMS). To pierwszy i pewnie najważniejszy powód, dla którego podejmowane są najczęściej 
decyzje o zakupie oddzielnych, dedykowanych systemów pochodzących od różnych dostawców IT 
specjalizujących się w konkretnym segmencie produktów dla logistyki.

Stanisław Żurawski, Prezes Zarządu, Benson Consultants Sp. z o.o.

wartość specjalizacji

Poważnym wyzwaniem jest aktualizacja i upgrade 
heterogenicznego środowiska. Nowe wersje 
systemów czy dołączanie kolejnych systemów może 
sprawić, że pierwotny projekt interfejsów stanie 
się nieaktualny i będzie wymagał przebudowy.

W interesie 
korzystającego, jak 

i dostawców jest 
takie skonstruowa-
nie umów dostawy 
i utrzymaniowych, 
by jasno określały 

one role i obowiązki 
poszczególnych 

dostawców. 
Najlepszym 

rozwiązaniem jest 
wskazanie lidera, 

który stanie się 
nadzorcą zgłasza-

nych problemów 
i zapewni obsługę 

komunikacyjną 
z pozostałymi 
dostawcami.




