
84|    miesięcznik finansowy BANK | maj | 2008

RAPORT SPECJALNY BUSINESS INTELLIGENCE • METODY BPMS

JJ akie warunki musi spełnić bank, aby 
metody BPMS stały się przydatne 
w biznesie, a nie zmarginalizowane 

jako domena departamentu zarządzania 
procesami, jak to ma często miejsce w przy-
padku ISO w innych gałęziach gospodar-
ki? Jak BPMS wpływa na konkurencyjność 
i rentowność produktów bankowych?

BPMS – NIC NOWEGO, 
STARE PROBLEMY
Koncepcja BPMS oparta jest na pomia-
rze. Pomiar wskaźników procesowych 
prowadzi do inicjatyw doskonalących, 

których realizacja wpływa na poprawę 
wyników. Systematyczny pomiar pozwa-
la na planowanie kolejnych zmian i stałe 
doskonalenie. Ten cykl pod nazwą koła 
Deminga lub modelu DMAIC jest podsta-
wą większości koncepcji doskonalenia, 
w tym BPMS. I podobnie jak w przypadku 
innych koncepcji doskonalenia, wdroże-

nie BPMS napotyka na tę samą przeszko-
dę – strukturę organizacyjną, która już 
w chwili podjęcia inicjatywy BPMS od-
dziela entuzjastów stałego doskonalenia 
procesów od pracowników banku zajmu-
jących się sprawami „naprawdę” ważny-
mi, czyli biznesem.
Główną przyczyną niepowodzenia BPMS 
jest, podobnie jak w przypadku niepowo-
dzeń wdrożeniowych zarządzania proce-
sowego, zrównoważonej karty wyników 
(Balanced Scorecard) i innych koncepcji za-
rządzania opartych na pomiarze – brak sku-
tecznego pomiaru. A bardziej precyzyjnie: 
brak wiarygodnych mierników procesów 
(i determinacji do mierzenia efektywności) 
oraz pozorny brak narzędzi automatyzują-
cych pomiar.

SILOSY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
– INNE SPOJRZENIE NA POMIAR
Definiowanie mierników wymaga nie tyl-
ko precyzji i dobrej znajomości procesu, 
lecz także dużej determinacji. Postawa 
obronna przed pomiarem efektywności 
jest naturalnym i zrozumiałym zacho-
waniem każdego pracownika korporacji. 
Stąd pogląd, że opracowanie mierników 
najlepiej zlecić zewnętrznym konsultan-
tom – zrobią to profesjonalnie i bez ogra-
niczeń wynikających z osobistych relacji 
z menedżerami. Niezależność konsultanta 
nie jest jednak wystarczającym czynni-
kiem sukcesu. Potrzebne jest jeszcze zro-
zumienie procesu oraz przede wszystkim 
metodyka, która zagwarantuje możliwość 
powiązania mierników w jednolity dla ca-
łej organizacji system BPMS.

BPMS (Business Process Management System) jest 
zagadnieniem znanym w każdym polskim banku. Niestety, 
częściej jednak w departamentach organizacji niż jednostkach 
biznesowych.

PIOTR SZYNKIEWICZ

Wymarzone 
raporty

MODEL DMAIC

Define-Measure-Analyze- Impro-
ve-Control – Definiuj-Mierz-Analizuj-
Usprawniaj-Kontroluj

PROCES A SLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHStrategia informa-
tyzacji wymaga 
kompleksowego 

podejścia i dużych 
(długotrwałych) 

projektów. Potrzeby 
informacyjne biz-
nesu powinny być 

zaspokajane szybko, 
aby sprostać wymo-
gom konkurencyj-

ności i rentowności.
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Prometriq proponuje metodykę controllingu procesu, która opie-
ra się na spostrzeżeniu, że organizacje procesowe nie tylko nie 
istnieją w praktyce, ale też nie mają szansy zaistnieć. Zniesławio-
ne silosy organizacyjne wynikają z trwałej potrzeby zarządzania 
zasobami firmy (czy to materialnymi, czy niematerialnymi, jak 
np. kompetencje pracowników departamentu ryzyka czy kredy-
tów). Dlatego rozwiązaniem nie jest eliminacja silosów, tylko ich 
nowatorskie wykorzystanie. W miejsce teoretycznej funkcji wła-
ściciela procesu (w większości firm, w tym w bankach, jedynym 
rzeczywistym właścicielem procesu, odpowiedzialnym za rezul-
tat i mającym wpływ na cały proces jest prezes zarządu) warto 
zastosować kontrolowany metodycznie podział procesu na pod-
procesy, przyporządkowane do istniejących w strukturze jedno-
stek organizacyjnych.
Korzyści, jakie uzyskujemy dzięki takiemu rozwiązaniu to:

 Jednoznaczne przyporządkowanie odpowiedzialności – szef • 
każdej jednostki organizacyjnej jest w pełni odpowiedzialny 
za wyniki podprocesów realizowanych w podległej sobie jed-
nostce, czy jest to departament, czy tylko kilkuosobowe biuro.
 Przejrzysty system zarządzania – rezygnacja z mało wydajnej • 
struktury macierzowej i sztucznej roli właściciela całego pro-
cesu (na potrzeby monitorowania przebiegu procesu można 
powołać funkcję koordynatora, jak to już ma często miejsce 
w praktyce)
 Przydatność raportów podporządkowanych potrzebom za-• 
rządczym – w miejsce raportowania wskaźników procesów 
(którymi z braku rzeczywistego właściciela procesu zaintere-
sowani są głównie specjaliści z biura procesów), uzyskujemy 
raporty dotyczące mierników wpływających na konkurencyj-
ność i rentowność produktów bankowych w podziale na jed-
nostki organizacyjne.

Czy istnieje ważniejszy raport, niż ten, który odpowiada na pytanie:
Które jednostki i w jaki sposób wpływają na konkurencyjność i ren-
towność produktów banku?
Zamiana negatywnego stanu „silosów zarządzania” na pozytyw-
ny stan „silosów odpowiedzialności” wymaga raportów BPMS 
w układzie SLA. Czyli raportów wartości dodanej tworzonej (lub 
marnowanej) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

WIARYGODNE RAPORTY 
– NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO IT
Z informatycznego punktu widzenia, wdrożenie systemu kla-
sy BI jest raczej prostym projektem. Dotyczy to również raportów 
BPMS (czy też SLA). Chyba, że na przeszkodzie stanie kolejny silos 
– tym razem w postaci pionu IT, skoncentrowanego na systemach 
transakcyjnych, wielkich projektach hurtowni danych, migracji 
systemów itp. Oczywiście strategia informatyzacji wymaga kom-
pleksowego podejścia i dużych (niestety również długotrwałych) 
projektów. Niemniej potrzeby informacyjne biznesu powinny być 
zaspakajane szybko, tak aby sprostać wymogom konkurencyjności 
i rentowności zmieniającego się portfela produktów (kredyt hipo-
teczny, wakacyjny, świąteczny, lokata inwestycyjna, ubezpiecze-
niowa itd.). Czy można w środowisku o dużej inercji, jaką jest ban-
kowa informatyka, uzyskać elastyczny, odpowiadający na zmienne 
potrzeby system raportujący? Można. Skuteczne rozwiązanie po-
lega na raportowaniu konkurencyjności i rentowności produktów 
w oparciu o procesową bazę danych Prometriq Business Process 
Controller™ zasilaną z systemów transakcyjnych banku (w zależ-
ności od sytuacji bezpośrednio lub za pośrednictwem hurtowni 
danych). Struktura bazy odzwierciedla strukturę procesową i or-
ganizacyjną banku (oczywiście w zakresie objętym wymagania-
mi względem raportowania), co umożliwia modyfikację raportów 
w zależności od zmiennych potrzeb biznesowych. Raporty po- R
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wstają w oparciu o środowisko raportowe 
banku lub platformę Business Objects do-
starczoną razem z rozwiązaniem. Projekt 
wdrożenia zakłada wykorzystanie środo-
wiska informatycznego banku. Brakujące 
informacje (zdefiniowane w trakcie ana-
lizy potrzeb informacyjnych) mogą zostać 
pozyskane z aplikacji biurowych i komuni-
kacyjnych (e-mail, serwery inteligentnych 
formularzy InfoPath). Efektem realizacji 
usługi opartej o procesową bazę danych 
jest dostarczenie wiarygodnych informacji 
biznesowych niezbędnych dla zarządzania 
konkurencyjnością i rentownością produk-
tów bankowych, pochodzących bezpośred-
nio z systemów IT (z pominięciem procesu 
agregacji i przypisania w oparciu o „klu-
cze”). Ubocznym (ale nie mniej istotnym) 
rezultatem proponowanego podejścia jest 
pełniejsze wykorzystanie inwestycji w in-
frastrukturę informatyczną banku.

PRZESZKODY 
POKONANE – CO DALEJ?
Przedstawiona powyżej, w dużym uprosz-
czeniu, koncepcja pomiaru i automatyczne-
go raportowania mierników procesowych 
(czyli BPMS) jest uniwersalnym narzędziem 
zarządczym, ma jednak swoje główne ob-
szary zastosowań. Są to:

Wzrost konkurencyjności usług banko-• 
wych

Wzrost rentowności produktów• 
Ograniczenie ryzyka operacyjnego• 

KLIENT OCZEKUJE CTQ 
(JAK ZNALEŹĆ CTQ 
W RAPORCIE BPMS?)
Zgodnie z BPMS jedyną osobą upoważnioną 
do definiowania jakości jest klient. Klient ze-
wnętrzny wyraża swoje zadowolenie wzro-
stem zakupów (przykładowy wskaźnik: cross 
selling rate) lub niezadowolenie rezygna-
cją (przykładowy wskaźnik: churn/attrition 
rate). Oba przykładowe wskaźniki mają cha-
rakter wynikowy – bank nie może nimi stero-
wać, ale może je mierzyć i analizować wyniki 
pomiaru w celu doskonalenia zrozumienia 
zależności przyczynowo-skutkowych. Są na-
tomiast pochodną osiąganych przez bank 
wskaźników procesowych ważnych z punktu 
widzenia klienta (CTQ – Critical to Quality). 
Takimi wskaźnikami są np. akceptowalny czas 
stania w kolejce – 3 minuty, czas oczekiwania 
na decyzję kredytową – 1 tydzień, zgodność 
czasu oczekiwania z deklarowanym w trakcie 
przyjmowania wniosku – 99,99 proc.; koszt 
kredytu – nie więcej niż konkurencja.
Bezpośrednie kontakty z klientem prowa-
dzi pracownik biura obsługi klienta. Wiemy 
jednak, że spełnienie CTQ wiąże się z sze-
regiem czynności wykonywanych przez 
innych pracowników, najczęściej w wielu 
jednostkach organizacyjnych (silosach) 
banku. Wykorzystanie raportów BPMS 
do poprawy konkurencyjności banku po-
lega na przyporządkowaniu wskaźnikom 
CTQ odpowiednich wskaźników w całym 
łańcuchu procesu, tak aby pracownicy po-
szczególnych jednostek organizacyjnych 
realizowali zadania zgodnie z wymagania-
mi klienta zewnętrznego i wewnętrznego 
(dotyczy to w szczególności jednostek po-
mocniczych, takich jak organizacja, infor-
matyka itp. Ciąg wskaźników w strumieniu 
wartości dostarczanej klientowi, jest zgod-
nie z wcześniej opisaną zasadą przypisy-
wany poszczególnym jednostkom organi-
zacyjnym i stanowi dla nich SLA – wartości 
konieczne dla uzyskania pozytywnej oceny 
pracy departamentu, biura itd.
Raporty BPMS pozwalają nie tylko na popra-
wę sprawności realizacji procesów. Można 
je wykorzystać również na potrzeby porów-
nania efektywności pracy jednostek (bench-
marking), rentowności produktów, poziomu 
ryzyka operacyjnego, budżetowania, oceny 
okresowej pracowników, systemu premio-
wania itp. Wiarygodny pomiar ma wiele róż-
norodnych zastosowań.

Autor jest prezesem Prometriq Akademia 
Zarządzania

Defi niowanie 
mierników wymaga 

nie tylko precyzji 
i dobrej znajomości 
procesu, lecz także 
dużej determinacji. 
Postawa obronna 
przed pomiarem 
efektywności jest 
naturalnym i zro-
zumiałym zacho-
waniem każdego 

pracownika korpo-
racji. Stąd pogląd, 
że opracowanie 

mierników najlepiej 
zlecić zewnętrznym 

konsultantom.

ARCHITEKTURA PROMETRIQ BUSINESS PROCESS CONTROLLER™

WŁAŚCICIEL PROCESU

– osoba odpowiedzialna za rezultat pro-
cesu i mająca uprawnienia do zarządzania 
procesem.
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