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Rawlplug® to międzynarodowy producent zamocowań, elementów złącznych i narzędzi ze 100-letnim do-
świadczeniem rynkowym. Oferta marki obejmuje kompleksowy asortyment kilkudziesięciu tysięcy nieza-
wodnych i innowacyjnych rynkowo produktów. Strategia Rawlplug – zgodnie z przyjętą wizją, aby być marką
pierwszego wyboru wśród klientów na całym świecie – przewiduje globalną ekspansję geograficzną, przy
jednoczesnym ciągłym podnoszeniu jakości produktów i usług oraz zachowaniu zoptymalizowanej polityki
kosztowej. Osiągnięcie tych celów wymaga nie tylko odpowiednich procesów zarządczych, ale też wspierają-
cych je narzędzi IT. Jednym z nich jest wydajny i kompleksowy system do budżetowania.

Prześledźmy zatem powody, które skłoniły zarząd firmy do zakupu tego typu 
oprogramowania i wybrane efekty jego wdrożenia.
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Motywacja do zmiany 
Bodźcem, który skłonił Rawlplug do zakupu oprogramowania controllingowego była przede wszystkim potrzeba wyraźnego podniesienia efek-
tywności działań opartych na tradycyjnych metodach konstruowania budżetów przychodowych i kosztowych. Bazowały one głównie na arku-
szach kalkulacyjnych MS Excel i wymagały od wszystkich uczestników procesu budżetowania ogromnych nakładów czasu pracy.

To właśnie dlatego Zarząd postanowił wdrożyć system, który wyeliminuje słabe ogniwa dotychczasowego modelu, a pod względem wydajności oraz możliwości
rozwoju będzie dostosowany do potrzeb i skali działania firmy.

Poszukiwanie odpowiedniego systemu 
Złożone potrzeby biznesowe spółki już na samym początku procesu wyboru sprawiły, iż zostały odrzucone rozwiązania lokalne oraz niszowe.
Stało się tak ze względu na zbyt duże ryzyko związane z brakiem globalnego wsparcia powdrożeniowego ze strony producentów i dostawców
takiego oprogramowania. Dzięki takiemu podejściu dosyć szybko wyłoniła się lista trzech rozwiązań, które wzięły udział w dalszych roz-
mowach. Wśród finałowej trójki oferentów, pojawiło się na tamten czas dość innowacyjne rozwiązanie oparte na technologii chmury oraz

narzędzie pochodzące od wiodącego dostawcy systemów ERP. Wyboru nie ułatwiał też fakt, że wszystkie trzy systemy różniły się znacząco od siebie, a każdy
z oferentów proponował różne koncepcje i sposoby patrzenia na proces budżetowania.

W ostatecznej ocenie wygrał system controllingowy zaproponowany przez wrocławską firmę:

BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o.

Wybór tego rozwiązania opierał się na takich przesłankach jak:
• rozbudowana funkcjonalność, zwłaszcza w zakresie planowania szczegółowego (ang. Detailed Planning)
• silna pozycja na rynku systemów klasy CPM (ang. Corporate Performance Management)
• intuicyjny interfejs
• dostępne na miejscu wsparcie ze strony dystrybutora.

Rozbudowana funkcjonalność
Silna pozycja na rynku systemów klasy CPM

Intuicyjny interfejs
Lokalne wsparcie ze strony dystrybutora.
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Cele i przebieg wdrożenia 
Jak wspomniano wcześniej, głównymi celami implementacji systemu controllingowego w centrali grupy Rawlplug była wyższa efektywność 
budżetowania. W praktyce miała ona polegać między innymi na:
• Usprawnienie procesów raportowania, analiz, planowania, budżetowania i controllingu we wszystkich obszarach działalności przedsię-

biorstwa, m.in.: sprzedaż, koszty działów, koszty centralne, zakupy, inwestycje, wynagrodzenia i inne koszty osobowe.
• Możliwość tworzenia rozbudowanych modeli kosztowych do precyzyjnego planowania i rozliczania wszystkich kosztów firmy.
• Umożliwienie prowadzenia wstępnych analiz porównawczych dla budżetów z wybranych okresów rozliczeniowych.
• Opracowanie modeli controllingowych, stosownych formularzy i scenariuszy workflow niezbędnych w trakcie budżetowania.

Jeśli chodzi o samą koncepcję wdrożenia, to fundamentalnym założeniem kierownictwa spółki była maksymalizacja udziału Rawlplug SA w pracach wdro-
żeniowych na wszystkich etapach projektu. Obu stronom zależało na tym, aby kluczowi użytkownicy z firmy Rawlplug, jak najszybciej nabyli wiedzę i do-
świadczenie niezbędne do osiągnięcia maksymalnie dużej samodzielności w późniejszej pracy z nowym narzędziem. W przypadku wdrożeń wykonywanych 
przez BI-Pro założenie to jest łatwe w realizacji, m.in. dlatego, że system zaprojektowano w sposób umożliwiający wdrożenie i obsługę przez 
osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy informatycznej. To z kolei oznacza, że zaangażowanie działu IT można ograniczyć do minimum, 
zarówno w trakcie wdrożenia, jak i później, podczas eksploatacji systemu.
Chcąc sprostać tym wymaganiom, oba zespoły wdrożeniowe zdecydowały się na partycypacyjny model współpracy, w którym BI-Pro przeprowadziło prace
nad kompletnym modelem sprzedażowo-przychodowym, a specjaliści Rawlplug SA zajęli się obszarem kosztów, zakupów, zarządzaniem
flotą, inwestycjami i amortyzacją. Wraz z upływem czasu coraz więcej zadań realizował już Dział Kontrolingu firmy Rawlplug wspierany merytorycz-
nie przez konsultantów BI-Pro.

Wybrane efekty wdrożenia i zalety systemu 
Od zakończenia projektu minęło już kilka lat. Można więc śmiało mówić o tym, że inwestycja przyniosła oczekiwane efekty. Jednym z najważ-
niejszych jest: mniejsza czasochłonność i mniej błędów w procesie budżetowania.

Jak mówi Artur Placzyński, Dyrektor Kontrolingu i Administrator systemu controllingowego w firmie Rawlplug SA: 
„Wśród ewidentnych korzyści z nowego rozwiązania na pewno można wymienić mniejszą czasochłonność wszystkich prac nad 
budżetami. Przed zakupem systemu do budżetowania, jak wiele innych firm pracowaliśmy na arkuszach MS Excel i jak wiele z nich, doświadczaliśmy 
wszystkich słabości takiego modelu. Nie chcę przez to powiedzieć, że Excel jest zły. Po prostu przy tej skali działalności, liczbie użytkowników i tym poziomie 
komplikacji procesów budżetowania, jakie występują w Rawlplug potrzebne są specjalistyczne, bardziej wydajne narzędzia. Gdy weźmiemy pod uwagę 
fakt, że w procesie uczestniczy przeciętnie kilkadziesiąt osób i dla każdej z nich trzeba przygotować stosowne formatki, następnie rozesłać je mailem i potem 
skonsolidować zebrane dane w jedną całość, łatwo sobie wyobrazić ogrom pracy, jaki cyklicznie realizował Dział Kontrolingu. Jakakolwiek zmiana np. 
w strukturze budżetów czy formułach obliczeniowych to kolejne czynniki wpływające na praco- i czasochłonność procesu budżetowania. 

Do tego dochodzi jeszcze naturalna dla tradycyjnych arkuszy podatność na różnorodne błędy, które utrudniają poprawność kalkulacji czy zachowanie 
spójności danych. Zastępując Excela specjalistycznym systemem uwolniliśmy się od wszystkich typowych dla poprzedniego 
rozwiązania bolączek, łącznie z  ogromną pracochłonnością nawet najprostszych czynności. Obecnie możemy zająć się istotą 
planowania i rozliczania budżetów, a nie szukaniem sposobów na realizację koniecznych operacji obliczeniowych czy efektywnego przetwarzania danych. 
Po wdrożeniu nowego systemu wszelkie zmiany w budżetach są proste do wprowadzenia i od razu widoczne dla każdego uczestnika procesu. Nie ma 
problemu z konsolidacją danych, nie ma też wątpliwości interpretacyjnych np. co do prawidłowości danych o przedmiotach budżetowania. Po prostu 
wszelkie pozycje kosztowe czy przychodowe są wprowadzane raz i tylko ściśle określona grupa użytkowników ma prawo edytować poszczególne dane”.

Komfort pracy i intuicyjny interfejs 
To kolejne pozytywne zmiany w procesach budżetowania po zastąpieniu arkuszy kalkulacyjnych nowoczesnym systemem. Łatwość i intuicyjność 
pracy na systemie były dla kierownictwa Rawlplug SA bardzo ważne od samego początku projektu. Firmowe grono uczestników procesu 
budżetowania liczy kilkadziesiąt osób i nie każda z nich ma wiedzę z zakresu programowania czy zarządzania bazami danych. Tak więc dla nabywcy 
niezwykle ważne było to, aby uniknąć ryzyka, jakie niesie za sobą wdrożenie zbyt skomplikowanego i wymagającego systemu, niedostosowanego 
do specjalizacji użytkowników.
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Dostępny w systemie interfejs jest zbliżony do tego, który od lat funkcjonuje w Microsoft Office. Dzięki temu jest on łatwy do opanowania nawet dla 
średniozaawansowanego użytkownika Excela. Mimo to firma Rawlplug organizuje dla swoich pracowników kilkugodzinne szkolenia przy każdym cyklu budże-
towania. Są one skierowane zarówno dla osób zaczynających pracę z systemem, jak i dla wszystkich, którzy chcą np. odświeżyć sobie pewne działania i operacje, 
bądź poznać nowe możliwości zastosowania systemu. 
Artur Placzyński: 

„Wychodzimy z założenia, że tylko dzięki regularnym szkoleniom jesteśmy w stanie sprawnie realizować procesy budżetowe i w pełni wykorzystywać 
możliwości systemu. Na efekty wdrożenia warto też spojrzeć przez pryzmat zalet systemu. Bazując na naszych doświadczeniach w pracy z systemem 
i innymi narzędziami tej klasy wymieniłbym następujące: 
Wymiana danych w trybie On-Line – dużą zaletą profesjonalnych systemów do budżetowania jest między innymi wymiana informacji w czasie 
rzeczywistym. Nasz obecny system znakomicie obsługuje tego typu procesy, a  to ma niebagatelne znaczenie dla czasochłonności budżetowania: 
na  przykład, w  trakcie pracy nad budżetem użytkownik wprowadza liczby do tabeli i  administrator widzi to od razu. Nie ma więc konieczności 
przesyłania dokumentów emailem i późniejszego, ręcznego wprowadzania ich do systemu.

Przepływ pracy rozwiązania dostępne w systemie umożliwiają tworzenie skomplikowanych, automatycznych procesów przepływu informacji, 
tzw. workflow, które pilnują przyjętych harmonogramów, generują zadania i także przypominają o terminach ich realizacji. Dobrze zdefiniowany 
workflow żyje swoim życiem i  nie wymaga opieki administratora. Przy sygnalizowanej już wcześniej wielkości naszego zespołu użytkowników 
jest to funkcjonalność obowiązkowa, mająca duży wpływ na czasochłonność pracy.

Modele planowania szczegółowego (Detailed Planning) – moim zdaniem jest to główna zaleta systemu i źródło ogromnych 
korzyści,  zwłaszcza w zakresie dyscypliny budżetowej. W wielu systemach konkurencyjnych są to narzędzia zdecydowanie mniej zaawansowane 
lub nie ma ich wcale. W naszym aktualnym systemie ta funkcjonalność występuje i umożliwia pracę na bardzo dużej szczegółowości planistycznej,  
przy dowolnej strukturze wymiarów planowania finansowego. Na tej podstawie można bardzo łatwo kontrolować późniejsze wykonania 
poszczególnych budżetów. Modele Detailed Planning wykorzystujemy w obszarach: wynagrodzeń, zarządzania flotą pojazdów i inwestycji. 

Szybkość Wdrożenia – pojekt w firmie  Rawlplug SA został zrealizowany w  zakładanym terminie, budżecie, a  wypracowane rozwiązania 
zaczęły być bardzo szybko wykorzystywane w praktyce: wdrożenie rozpoczęto wiosną, a już jesienią kolejny budżet został sporządzony w 100% 
z wykorzystaniem nowego systemu. Bez okresu przejściowego i bez konieczności ratowania się starymi rozwiązaniami”.

Biznes vs. IT
Artur Placzyński mówi: 
„Zawsze, gdy pojawia się konieczność podziału obowiązków związanych z użytkowaniem oprogramowania, to staramy się przestrzegać 
jasnego podziału ról, niezależnie od tego, jakiego rozwiązania to dotyczy: IT odpowiada za kwestie techniczne, piony biznesowe 
za własne procesy. W przypadku naszego nowego systemu controllingowego przyjęliśmy podobne założenia: w trakcie wdrożenia nasz 
Dział IT był zaangażowany w konfigurację serwerów i instalacje nowego oprogramowania na tychże serwerach oraz na stacjach roboczych. 
Obecnie główną rolą Działu IT jest zapewnienie bezawaryjnej pracy systemu, jego aktualizacje oraz zarządzanie kopiami bezpieczeństwa 

(backup danych). Całość prac związanych z zarządzaniem procesami budżetowania realizują wyłącznie pracownicy Kontrolingu. Podobnie wygląda 
obszar administrowania licencjami i użytkownikami. Tutaj również może to robić administrator systemu z Działu Kontrolingu”.

Współpraca z dostawcą
Jak wspomina Artur Placzyński: 
„Wdrożenie zostało zrealizowane sprawnie, szybko i w zgodzie ze wszystkimi założonymi terminami. Początkowo i jak to zwykle bywa przy 
wdrożeniach zaawansowanych systemów, nie wszystko było dla nas od razu oczywiste. Jednak w trakcie prac wdrożeniowych oraz szkoleń 
nasz zespół nabierał coraz większego doświadczenia, dzięki czemu kolejne wątpliwości czy obawy przyszłych użytkowników po prostu 
znikały. Nasz projekt był też potwierdzeniem znanej prawdy mówiącej o tym, że czynnie uczestnicząc w czymś osobiście, uczymy się szybciej 
niż wówczas, gdy tylko czytamy, patrzymy lub słuchamy. Tak też było np. w trakcie wdrożenia modeli opracowanych przez konsultantów 

BI-Pro i tych opracowanych samodzielnie przez naszych pracowników. W pierwszym przypadku proces uczenia użytkowników trwał nieco dłużej niż 
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wówczas, gdy autorami modeli byli nasi pracownicy. Dlatego tak ważne jest możliwie duże zaangażowanie własnego zespołu w procesy wdrożenia 
na wszystkich jego etapach”.

Specjaliści firmy Rawlplug pamiętają o  tym, jaką rolę odegrało doświadczenie zespołu wdrożeniowego BI-Pro: zdaniem Piotra Kopydłowskiego, Członka 
Zarządu ds. Finansowych w Rawlplug SA: 

„[…] konsultanci tej firmy wykazali się bardzo dużym profesjonalizmem w zakresie konfiguracji samego systemu oraz projektowania modeli 
controllingowych, stosownych formularzy i scenariuszy workflow […]” 

z kolei Artur Placzyński dodaje jeszcze: 
„Podobnie to wyglądało w przypadku szkoleń i konsultacji dla użytkowników oraz integracji ze źródłami danych. Zaproponowane przez konsultantów 
rozwiązania pewnych problemów budżetowych okazały się bardzo trafne, a  w  konsekwencji zaoszczędziły firmie Rawlplug dużo czasu i  energii. 
Podobało nam się też to, że nasze najróżniejsze pomysły – czasami nie najlepsze – nigdy nie napotykały na jakiś opór czy krytykę, a na konstruktywne 
podejście mające na celu wspólne wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie najlepsze dla naszej firmy”. 

Przyszłość systemu controllingowego w firmie Rawlplug 
Nowy system do budżetowania jest jednym z najważniejszych i co równie istotne, chętnie używanych narzędzi wspomagających zarządzanie efektywnością 
firmy. Rokrocznie powstają w  nim kolejne modele planistyczne, prowadzone są też działania mające na celu włączanie do systemu kolejnych obszarów 
zarządzania czy kolejnych spółek grupy.

BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w roz-
wiązaniach wspomagających zarządzanie efektywnością przedsię-
biorstwa. 

Sednem jej działalności jest kompleksowa realizacja systemów do 
planowania finansowego i operacyjnego, budżetowania i control-
lingu, konsolidacji finansowej i  zarządczej, wielowymiarowych 
analiz biznesowych, raportowania zarządczego oraz elektronicz-
nego obiegu dokumentów, z  wykorzystaniem zaawansowanych 
technologii i narzędzi klas: Business Intelligence, Corporate Perfor-
mance Management czy Document Management Systems. 

Od 2006 roku BI-Pro Consulting Group jest realizatorem 
wdrożeń specjalizowanych systemów controllingowych klasy  
BI/CPM,  opartych na wydajnej architekturze hurtowni danych  
i nowoczesnych technologiach firmy Microsoft, w tym SQL Server, 
Power BI i Azure. 

Chcesz wiedzieć jak nowoczes-
ny specjalizowany system con-
trollingowy klasy CPM może 
pomóc Twojej firmie?

Masz inne pytania?
Zadzwoń: 71 722 76 32
lub
Napisz: biuro@bi-pro.pl


