
Автоматизуємо порядок
Як створити основу для результативної автоматизації бізнесу



{ Про що йтиметься? }

 Автоматизація: очікування та розчарування

 Хто винний?

 Воля вибору чи необхідність приймати рішення?

 Що робити? 

Чому так?
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Автоматизація:
очікування та розчарування
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{ Приховані очікування }
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{ Приховані очікування }
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{ Приховані очікування }{ Приховані очікування }

6



{ Приховані очікування }{ Неприємна реальність }
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{ Ключові очікування }

ERP прийде — порядок наведе!

ERP буде дуже зручною та простою у використанні

ERP буде працювати так само, як на демонстрації

В ERP з’явиться вся необхідна інформація
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{ Ключові розчарування }

ERP прийде — порядок наведе!

ERP буде дуже зручною та простою у використанні

ERP буде працювати так само, як на демонстрації

В ERP з’явиться вся необхідна інформація

Проект затягується через відсутність систематизованих відомостей про 
склад та специфіку проектів, можливий склад проектних груп, логіку 
планування тощо

Витрачаються надмірні сили та час на тонку адаптацію, коли ще не вирішені 
ключові задачі, що мають організаційно-методологічну природу

Не ідентифіковані, а, отже — й не враховані, численні особливості конкретних 
проектів, актуальних для підприємства

Нема кому своєчасно реєструвати необхідні відомості, особливо — в перехідний 
період. Немає практики повсякденної реєстрації відомостей про перебіг 
виконання проектів, оперативного перепланування тощо
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{ Загальне розчарування в автоматизації та впорядкуванні }

— Нашу діяльність неможливо 
автоматизувати!
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Чому так?
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{ Системне проектне управління }

Я хочу переконатись, що 
мій план проекту 

відповідає затвердженій у 
нас методології та нашій 
корпоративній культурі

Але я не знайшов жодного опису 
нашої методології, та не розумію, 

яка в нас, врешті-решт, 
корпоративна культура!

Може, ти, як досвідчений керівник 
проектів, зможеш пояснити мені?

Що, дуже 
розумний, 
га?! Йди 
працюй, 

прохвесор…
?!!!

Немає практики системного управління 
проектами, програмами, портфелем
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{ Дисбаланс у відношенні до проектного управління }

Я витратив весь минулий 
тиждень, щоб спланувати, як 
все зробити на цьому тижні…

Молодець! 
Але тобі 
потрібно 
зробити 

додатково 
ще й оце…

Добре… Але ж мені 
доведеться 

перепланувати весь 
мій графік!

Скільки тобі 
часу 

знадобиться 
на це?

Спробую встигнути 
до того, як 

отримаю чергове 
завдання від Вас…

Відношення до управління проектом тільки як до планування 
структури робіт або… проектний зомбі
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{ Детальність планування }

Надмірно високорівневе планування, відсутність 
можливостей для реальної оцінки

Я хочу дізнатись, що ви 
думаєте про мій план 

проекту?

Кажіть відверто, 
нічого не 

приховуйте!

Ну, добре! 
Мені є, що 
сказати…

Ваш план нагадує мені, що 
бува, коли мавпа з’їсть 

прокислий ананас…

Вона вся така
«у-у-у-у-у…»,
а потім падає з 

дерева!
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{ Поверхневе відношення до відображення проекту }

Мені не до 
вподоби, як 
виглядає
твій план!

Та ж це 
єдиний план, 

який може 
спрацювати…

Чи мені потрібно розробити 
щось, що ВИГЛЯДАТИМЕ
добре, навіть якщо воно 

реально не працюватиме?

Небажання відображати всі тонкощі проектів, що 
впливають на їхні строки, бюджети тощо…

Супер! Бачу, в тебе 
більший хист до 

менеджменту проектів, 
ніж я думав раніше!
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{ Бажання зберегти відокремленість }

Максиме, коли я 
отримаю реєстр 

документів за 
твоїм проектом?

На 
наступному 

тижні 
надішлю….

Ти кажеш
«на наступному тижні»
вже сьомий тиждень 

поспіль! Чому ти вважаєш, 
я тобі повірю й цього разу?

Тому, що перші 
шість спроб були 

вдалими?

Небажання централізувати зберігання інформації, 
документів тощо
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{ Загальне невдоволення }

Я бачу, що панель 
управління портфелем, яку 

Ви мені налаштували, 
ніколи не змінюється…

Це тому, що в проектах Вашої 
компанії все завжди йде прекрасно, в 

строк та в межах бюджету! Стоп! Це 
що, тупо 
статична 
картинка?

Ви, мабуть, 
шкодуєте, що не 
спитали про це 
три місяці тому?

Загальне, взаємне невдоволення, що 
тільки зростає
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Воля вибору чи необхідність 
приймати рішення?
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{ Широкий діапазон можливостей систем автоматизації }
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{ Хто до кого має адаптуватись? }

— То хто до кого має 
адаптуватись?!
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{ Збалансоване рішення }

БАЛАНС
особливостей підприємства,

можливостей ERP,
методологічних рішень
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Що робити?
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{ Просте магічне рішення? }
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{ Підготовка до автоматизації }

Структурувати різновиди проектів за їхніми параметрами, особливостями підготовки та 
ведення

Провести навчання персоналу сучасним підходам до управління проектами: ключові положення 
PMBOK, PRINCE2, елементи теорії обмежень тощо

Наочно формалізувати ключові положення управління проектами в компанії, налагодити 
системну комунікацію в проектних командах

Провести повноцінну інвентаризацію проектів: їх реальний стан, виконання бюджету, 
документи, запаси тощо

Відпрацювати в ERP повний проектний цикл на реальних, репрезентативних проектах, 
використовуючи штатні можливості системи

Реалізувати декілька проектів за допомогою ERP, віддаючи перевагу виконанню прийнятої 
методології роботи, а не швидкості їх виконання
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ТОВ «Ройвікс»

вул. Сім’ї Хохлових, буд. 15, корп. А, кім. 109,
м. Київ, Україна, 04019
{ +380 44 593 74 73 } + { info@roivix.com }

Спасибо за внимание!Дякую за увагу!

mailto:info@roivix.com
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