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Punkt wyjścia

Kierunek: Nowa strategia i 
sukcesja

2019

 Plany na rozwój
 Strategia i co nas blokowało
 Jak chcieliśmy do tego podejść



Przed startem

 Covey i “ostrzenie piły”
 S&OP na celowniku
 Jak z S&OP powstał pomysł na Transformację



Docieranie się z wizją zmian

Wstępna 
analiza 
danych

1 prezentacja i 
propozycja zmian

Analiza 
operacyjna 
szczegółowa

2 prezentacja/
warsztaty zakres i 
harmonogram

Prezentacja przed 
kadrą 
menadżerską

Negocjacje zakresu 
(“dokręcanie kół do 
ferrari)



Obawy i zagrożenia na starcie

 Kolejny „konsultant” w organizacji
 Jak zaangażować zespół
 Czy zarząd się zaangażuje
 Jak mierzyć proces
 Czy coś pozostanie po TRANSFORMACJI?



Zmiana paradygmatu, czyli “Transformacja 
zmienia wszystko”

“Linie metra”
“Zacznijmy, a potem będziemy korygować”
“Patrzenie do przodu”
Dashboard i trzymanie się tydzień w tydzień celów
Spotkanie S&OP i zarządzanie przyszłością
Listy aktywności i duch usprawnień



S&OP 1.0

Analityka i modele 
zachowań produktów

Prognozy sprzedaży

Zarządzanie 
współpracą z 
dostawcami

Zarządzanie 
terminami dostaw

Master Schedule 
Produkcji

Spotkania S&OP

Dostępność 
produktów

Terminowość dostaw 

Mały magazyn

Brak utraconej 
sprzedaży

Efektywność 
produkcji

Zadowolenie klienta
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S&OP 2.0

 Mechanizmy, kontrola i zarządzanie S&OP 1.0
 Dostępność części cel Nr 1
 “Chiński syndrom”
 Stare modele ERP do przebudowy
 Automatyzacja kooperacji z dostawcami
 Codzienne zarządzanie odchyleniami i opóźnieniami w Zakupach



Realizacja projektu
320

Zadań PDIME



Co się zmieniło

 Patrzymy w przyszłość i współpracujemy ( S&OP i Dashboard)
 Kontrolujemy i zarządzamy firmą i sytuacją w zmiennym otoczeniu (KPI, spotkanie 

Dashboard, spotkanie S&OP),
 Gotowi na normalność po COVID (S&OP w SAP)
 Cele dla spójnego działania i rozwoju,
 Efektywność dla doskonalenia, usprawnień,
 Systemy zarządzania – uporządkowanie, logika obszarów i współpraca
 Zarządzanie jakością



Główny sukces całego zespołu

COVID, zakłócenia dostaw rozbiły 50% planu produkcji

ZREALIZOWALIŚMY BUDŻET ZGODNIE Z PLANEM

15%
Efektywność

5%
Terminowość

50%
Jakość



Podsumowanie i refleksje

 Jak nam to pomogło w punkcie rozwoju firmy i stanie otoczenia?
 Czego się nauczyliśmy?
 Jak nas to zmieniło?
 Co robimy by utrzymać i rozwijać Transformację?
 Czy było warto?
 Czego oczekiwaliśmy, a co się wydarzyło?
 Moment zwątpienia i wnioski post factum?
 Jak nas to zmieniło?
 Co można zrobić samemu, a może warto się wesprzeć?



Kluczowe narzędzia transformacji 
cyfrowej a bezpieczeństwo firm

XII KONFERENCJA SIM
Scenariusze 
właścicielskie
-od strategii do sukcesu w nowej 
rzeczywistości

Dziękujemy za uwagę!
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