recenzje
Modele referencyjne w zarz¹dzaniu
procesami biznesu
,

Praca zbiorowa pod redakcj¹

Modele

drogowskazem pozostanie model odniesienia profesora Kasprzaka.
Monografia sk³ada siê z rozbudowanego wstêpu (faktycznie jest to tak¿e rozdzia³  klucz do ca³oci ksi¹¿ki) oraz
spójn¹ kompozycjê. Kolejne fragmenty

Wyd. Difin, Warszawa 2005

pt.

mal¿e z prêdkoci¹ wiat³a, d³ugo jeszcze

siedmiu rozdzia³ów tworz¹cych ³¹cznie

naukow¹ Tadeusza Kasprzaka,

Monografia

informacyjnych, poruszaj¹cych siê nie-

uk³adaj¹

referencyjne

nieñ

siê

w

logiczny

modelowania

ci¹g

procesów

zagad-

bizneso-

w zarz¹dzaniu procesami biznesu powsta-

wych wspó³czesnego i ju¿ wirtualnego

³a, podobnie jak i jej znakomite poprzed-

przedsiêbiorstwa.

niczki, w ramach wydawanej pod redakcj¹ prof. Tadeusza Kasprzaka serii Informatyka Gospodarcza, któr¹ bez cienia przesady zaliczyæ mo¿na do nadzwyczaj udanych polskich wydawnictw, powiêconych aktualnym problemom gospodarki cyfrowej.
Obecnie ¿adna polska metodyka projektowania

informatycznych

systemów

zarz¹dzania realizowana w warunkach
firmowych lub nauczana na uniwersytetach i politechnikach nie mo¿e siê obyæ
bez modeli referencyjnych. Profesorowi
Kasprzakowi

zawdziêczamy

wyk³adniê

teoretyczn¹ tego pojêcia, zaanga¿owanie
w dzia³ania praktyczne oraz wykszta³cenie licznego grona osób pos³uguj¹cych

Wstêp



Istota

modeli

referencyj-

nych (T. Kasprzak)  to wprowadzenie
w

wiat

nowoczesnych

referencyjnych

modeli biznesowych, ukierunkowanych
procesowo. To równie¿ mapa drogowa
ca³ej monografii.
Modele referencyjne organizacji zorientowanych na procesy biznesu (T. Kasprzak):
jest jedn¹ z najbardziej interesuj¹cych
syntez, dotycz¹cych istoty i roli modelowania procesów biznesowych, niemaj¹cych
swego odpowiednika we wspó³czesnej literaturze naukowej. Wskazuje ona na rolê
czynnika pomiaru procesów i ich oceny
w kontekcie zaawansowanych technologicznie modeli referencyjnych.

siê jêzykiem modeli referencyjnych. Mo-

Architektura ARIS jako system mode-

¿e nieskromnie uwa¿am siê za jednego

lowania referencyjnego (R. Gabryelczyk):

z uczniów tej szko³y. Dla moich doktoran-

przedstawia aktualny stan wiedzy w za-

tów, zami³owanych w podejciu teoriosy-

kresie wykorzystania technologii zawar-

stemowym, model referencyjny jest nie-

tych w architekturze systemu ARIS jako

mal¿e ród³em natchnienia, praktycz-

podstawy modelowania referencyjnego;

n¹ syntez¹ inwariantu, bez którego trud-

rozdzia³ jest bogato ilustrowany przyk³a-

ne s¹ jakiekolwiek odniesienia czy te¿

dami zaawansowanych rozwi¹zañ refe-

porównania niezbêdne w procesach re-

rencyjnych, powsta³ych w wyniku zasto-

in¿ynierii lub projektowania systemów.

sowania narzêdzi ARIS.

pamiêtnego

Modele referencyjne SCOR w zarz¹dza-

roku 1993, w którym narodzi³ siê Busi-

Wiele

zmieni³o

siê

od

niu ³añcuchem dostaw (M. Dobrzyñski):

ness Process Reenginering (M. Hammer,

SCOR (Supply Chain Operations Referen-

J. Champy), a struktury hierarchiczne

ce Model)  to inaczej model referencyj-

przewróci³y siê w organizacje horyzon-

ny procesów ³añcucha dostaw, niezwykle

talne (J. A. Byrnes). I chocia¿ podejcie

wa¿ny dla uchwycenia ³añcucha warto-

funkcjonalno-hierarchiczne

ma

ci nie tylko w ujêciu logistycznym, ale

siê dobrze w rutynach in¿ynierskich, to

przede wszystkim jako istotnego ród³a

jednak

poszukiwania efektywnoci ekonomicz-
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dla

wspó³czesnych

wci¹¿

technologii
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Recenzje

nej przedsiêbiorstwa w sieci organizacji
wspó³pracuj¹cych.
Modelowanie
pracy

(M.

i

symulacja

Pêczkowski):

procesów

wykorzystuj¹c

program iGrafx Process for Six Sigma
buduje

schemat

organizacji

gospodar-

czej oraz diagramy niezbêdnych procesów wyposa¿aj¹c je w wymagane parametry czasowe i alokacyjne; po tej czynnoci przystêpuje do symulacji transakcji zachodz¹cych w procesie. Za pomoc¹
monitorów

Model i architektury organizacji wirtualnych (D. Dziuba): wirtualizacja dzia-

procesu

mo¿na

generowaæ

³alnoci biznesowej zawdziêcza swe powstanie przede wszystkim burzliwemu
rozwojowi technologii informacyjnych;
bez

struktur

internetu

i

sieciowych,
multimediów

baz

danych,

nie

by³aby

w ogóle mo¿liwa; korzyci jakie z niej
p³yn¹ s¹ oczywiste  ale towarzysz¹ im
równie¿ zagro¿enia, wród których alienacja i bezosobowoæ s¹ najtrudniejsze.
Ksi¹¿ka

Modele

referencyjne

w

za-

rozbudowane raporty czasu i kosztów wy-

rz¹dzaniu procesami biznesu, podobnie

konywania transakcji w ca³ej strukturze

jak i jej poprzedniczki opracowane pod

zdarzeñ i procesów pracy.

red. reakcj¹ prof. Tadeusza Kasprzaka,

Podejcie

obiektowe

i

notacja

UML

w modelowaniu procesów gospodarczych
(M. Lasek): podejcie obiektowe otworzy³o drogê do procesowego opisu rzeczywistoci gospodarczych; i chocia¿ obiekty rozwijaj¹ siê w tradycyjne hierarchie,
to jednak ich si³a polega na reprezentowaniu i dziedziczeniu cech opisywanych
klas



dziêki

intuicyjne

w

czemu

s¹

stosowaniu

modelowania

i

dostatecznie
na

poziomie

programowania

syste-

mów; piêæ g³ównych perspektyw modelowania (przypadków u¿ycia, projektowa,
procesowa, implementacyjna i wdro¿eniowa) daje siê skutecznie formalizowaæ

wprowadza nowy ³adunek wiedzy zarówno w procesy edukacji m³odej kadry naukowej,

studentów

kierunków

mene-

d¿erskich  jak i w kszta³towanie praktyki gospodarczej, z której nauki organizacji i zarz¹dzania czerpi¹ swe impulsy
i dla której wskazuj¹ kierunki ekspansji.
Szczytowym

osi¹gniêciem

tego

trendu

modelowania i rozwoju procesów biznesowych jest oczywicie

organizacja

w i r t u a l n a jako swoista summa technologiae  na podobieñstwo proroczego
dzie³a Stanis³awa Lema na temat tego,
co stworzono i osi¹gniêto i co pozosta³o
jeszcze do osi¹gniêcia.

za pomoc¹ Unified Modeling Language 

Monografia propaguje dobre praktyki

standardu, który na dobre zadomowi³ siê

w metodologicznej warstwie zastosowañ

w warsztacie projektantów.

modeli referencyjnych i z tego wzglêdu

Zarz¹dzanie procesami wiedzy o klientach (R. Gabryelczyk)  procesy CRM
oraz procesy zarz¹dzania wiedz¹ otwieraj¹ drogê dla nowych innowacyjnych
technologii i produktów; CRM wzmacnia
kana³y sprzeda¿y, a zarz¹dzanie wiedz¹
w jej pe³nym cyklu kodyfikacyjnym tworzy

fundament

rozwoju

organizacji

zorientowanej na klienta i umacnia jej
konkurencyjnoæ na rynku.

ekonomia 17

ze wszech miar nale¿y j¹ polecaæ teoretykom i praktykom projektowania informatycznych systemów zarz¹dzania procesami biznesowymi. Warto tu równie¿ podkreliæ niezwyk³y dar ³¹czenia w publikacjach zespo³u prof. Tadeusza Kasprzaka w jedn¹ ca³oæ badañ w dziedzinie
nauk ekonomicznych z dziedzin¹ wiedzy
technicznej.
Tadeusz Krupa
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