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Twórcy systemów do cyfrowego 

obiegu dokumentów twierdzą 

zgodnie - lada moment ten 

rynek eksploduje, niosąc ze 

sobą mnóstwo ciekawych 

wdrożeń, a ustawodawstwo 

zmusi każdą firmę do 

przyjrzenia się procesom 

związanym z elektronicznymi 

dokumentami. 

Rozwiązania cyfrowego obiegu 
dokumentów są dostępne w Pol
sce od wielu lat, ale wcześniej nie 
było nimi większego zaintereso
wania. Główną przyczyną były 
bardzo wysokie ceny skanerów 
dokumentowych oraz ograniczo
ne funkcjonalności oprogramo
wania zarządzającego dokumen

tami. Dziś ceny są znacznie niż
sze, świadomość firm większa, 
a najtrudniejsze zadanie to umie
jętne rozpoznanie potrzeb klienta 
i integracja systemu obiegu doku
mentów z już funkcjonującymi 
procesami biznesowymi, bądź ko
nieczność stworzenia całkiem no
wych. 

MACIEJ NUCKOWSKI, Channel & SMB Sales Manager w Xerox 

Systemu obiegu dokumentów potrzebuje firma każdej wielkości, 
zarządzająca dużą liczbą papierowych i elektronicznych dokumentów. 
Klientem mogą być też firmy o bardzo małym zatrudnieniu - kancelaria 
prawnicza czy biuro rachunkowe mogą zatrudniać dwie czy trzy osoby, ale 
liczba przetwarzanych tam dokumentów i potrzeba ich odpowiedniego 
zabezpieczenia powodują, że wdrożenie takiego systemu jest w nich niemal 
konieczne. Drugą skrajnością są, oczywiście, największe firmy z sektorów 
finansowego, telekomunikacyjnego czy przemysłowego, które przetwarzają 
miliony dokumentów funkcjonujących w pewnych procesach biznesowych. 
Zresztą, dla takich firm pierwotnie powstały systemy obiegu dokumentów. 
Ale pomiędzy tymi dwiema skrajnościami są wszystkie pozostałe firmy, które 
chcą usprawnić swoją codzienną pracę. 

Systemy obiegu dokumentów mo
gą pełnić dwie role, które często 
są mylone ze sobą. Pierwszą jest 
wspomniane wsparcie dla funk
cjonujących w firmie procesów 
biznesowych. Takimi dokumenta
mi mogą być faktury, billingi, ko
respondencja z klientem itp. 
W dzisiejszych czasach dokumen
ty te często są wytworzone już 
w postaci elektronicznej, jednak 
czasem np. korespondencja może 
mieć formę papierowego doku
mentu, zajdzie więc konieczność 
zeskanowania go. 
Druga rola systemu obiegu do
kumentów to funkcja cyfrowego 
archiwum. Trafiają tam doku
menty, których nie dotyczy już ża
den trwający proces biznesowy. 
Dokumenty (zarówno te wytwo
rzone elektroniczne, jak i zarchi
wizowane) są opatrzone wieloma 
dodatkowymi informacjami, tak
że historycznymi, związanymi 
z dotyczącym ich procesem. Mu
si być jednak zachowana możli
wość wydrukowania każdego do-
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kumentu w jego pierwotnej, 
niezmienionej postaci. 

Siła w oprogramowaniu 

Ważną rolę w systemie obiegu 
dokumentów pełni sprzęt -
skanery dokumentowe z au
tomatycznym podajnikiem 
dokumentów (większość mo
deli skanuje obustronnie kil
kadziesiąt stron na minu
tę) i drukarki (często 
zachodzi konieczność wy
drukowania dokumentu 
z systemu). Ich wydajność 
należy dobrać na podsta
wie wcześniej przeprowa
dzonej analizy procesów 
biznesowych. Może zda
rzyć się, że na początku, 
gdy będziemy digitalizo-
wać istniejące papierowe 
archiwum, będziemy po
trzebowali jednego wydaj
niejszego skanera, a po 
jego powstaniu na biur
kach kilku pracowników 
powinny stanąć mniejsze 
skanery, umożliwiające 
bieżące uzupełnianie do
kumentami funkcjonują
cego systemu. 
Natomiast znacznie waż
niejsze od sprzętu jest 
oprogramowanie. Jest ono 
odpowiedzialne za wprowa
dzenie danych do systemu 
i późniejsze zarządzanie nimi. 
Programy skanujące z reguły 
są dołączane do skanerów, 
natomiast oprogramowanie 
do zarządzania wdrażane jest 
oddzielnie. 

Po zeskanowaniu dokumen
tów najczęściej następuje roz
poznanie tekstu z wykorzysta
niem techniki OCR (Optical 
Character Recognition) lub 
rozpoznanie pisma ręcznego -
ICR (Intelligent Character Re
cognition). Do takiego doku
mentu mogą być dołączane 
komentarze, podpisy, zatwier
dzenia lub odnośniki do in
nych dokumentów. 
Oprogramowanie do obiegu 
dokumentów musi umożliwiać 
integrację z wdrożonym syste

mem zarządzania procesami 
biznesowymi, niekiedy także 
samo zawiera proste, ale wy
starczające dla wielu firm, funk
cjonalności zarządzania proce
sami. Podobnie jest z archiwum 
- tworzona baza dokumentów 
musi mieć swoją logiczną struk
turę, dokumenty powinny być 
poindeksowane i pogrupowane 
w zakresy tematyczne. Grupo-

W ciągu 
kilkudziesięciu lat 
życia dokumentu 

w archiwum 
potrzebujemy 

dostęp do 5 proc. 
dokumentów, 

do każdego raz 
na 20 lat. 

wanie tematyczne jest koniecz
ne ze względu na brak możli
wości wyszukania dokumentów, 
dla których nie można przepro
wadzić rozpoznania tekstu. 
Czasami można wyróżnić też 
trzeci rodzaj dokumentów 
w firmie, które nie wspierają 
procesów biznesowych, ale ko
nieczny jest do nich ciągły do
stęp większości lub wszystkich 
pracowników. Są to takie 
dokumenty, jak regulaminy, 
książka telefoniczna pracowni
ków czy różne słowniki lub in
strukcje obsługi. Nikt na ich 
podstawie nie podejmuje de
cyzji, ale bez nich trudno wy
obrazić sobie funkcjonowanie 
większych firm. 

W zależności od celu tworze
nia naszej bazy danych, różne 
mogą być sposoby wydobywa

nia z niej informacji. Najczę
ściej, korzystając z systemu in
deksowania, będziemy szukali 
obrazu danego dokumentu. 
Ale oprogramowanie do elek
tronicznego przetwarzania do
kumentów może pomóc nam 
także w odpowiednim ich 
opracowaniu statystycznym. 
Zarówno obrazy dokumen
tów, jak i ca\ą bazę danych 

należy odpowiednio zabez
pieczyć. Tu z pomocą przy
chodzi cały ogromny dział 
pamięci masowych - wiel
kość zastosowanych roz
wiązań bezpośrednio zale
ży od rozmiarów naszej 
bazy danych i planów jej 
rozwoju. Gdy prawdopodo
bieństwo częstego wyko
rzystania przechowywa
nych dokumentów spada, 
można dokonać dalszej ich 
archiwizacji, migrując je 
na tańsze nośniki (np. 
w systemach Hierarchical 
Storage Management). 
Odpowiednie systemy ofe
rują dostawcy rozwiązań 
pamięci masowych. 

Lepsza dostępność, 
większa świadomość... 

Już od paru lat kupno ska
nera dokumentowego do fir
my nie stanowi wydarzenia 
miesiąca. Ceny skanerów spa
dły z kilkunastu do kilku tysięcy 
złotych, często także można 
spotkać automatyczny podaj
nik dokumentów w zwykłych 
skanerach płaskich. 
Świadomość dostępności 

i możliwości wykorzystania ca
łego systemu obiegu dokumen
tów zintegrowanego z procesa
mi biznesowymi rośnie z roku 
na rok. Z założenia, w firmie 
musi być w obrocie wystarcza
jąco duża liczba dokumentów, 
aby takie wdrożenie miało 
sens, jednak coraz częściej ta
kie systemy są wdrażane przez 
mniejsze firmy. Te jednak mu
szą dokładnie sprecyzować, ja
kim celom system ten ma słu
żyć. Rozwiązanie cyfrowego 

" 

TOMASZ PARADOWSKI 
dyrektor Dziaiu Systemów 

Audiowizualnych w Veracomp 

Firma integratorska, która chce 
sprzedawać rozwiązania do zarządzania 

obiegiem dokumentów, powinna mieć 
przynajmniej podstawowe doświadczenie 

w integracji systemów, np. 
finansowo-księgowych. Oczywiście, 

dodatkowo powinna także dysponować 
pewną wiedzą techniczną w zakresie 

serwerów i pamięci masowych. Dla nas 
ważne jest, aby była to firma aktywna na 

rynku, szukająca dla siebie nowych 
możliwości i nie oczekująca, że klient sam 

zgłosi się do niej. Musi to być firma 
odważna, która nie boi się dzisiejszych 

czasów i związanych z nimi wyzwań. 
Dodatkowo konieczne jest, aby taka 

firma opanowała umiejętność 
edukowania klienta końcowego, 

współpracowania z nim nad rozwojem 
sprzedawanego oprogramowania, a także 

rozpoznawania celów biznesowych 
i kultury organizacyjnej klienta, bo tylko 
w ten sposób jest w stanie odpowiedzieć 

na jego potrzeby. 
Integratorzy, którzy mają w ofercie 

dystrybuowane przez nas 
oprogramowanie eDokumenty firmy 
BetaSoft, mogą zarabiać głównie na 

marżach sprzedawanych licencji, 
a następnie na ich odnowieniach, 

uprawniających do kolejnych aktualizacji. 
Jako dystrybutor z wartością dodaną, 

dostarczamy partnerom wiedzę, 
dokumentację, wsparcie, mamy gotowe 

scenariusze wdrożeniowe i oferty, a także 
całą koncepcję, w jaki sposób należy 

sprzedawać systemy DMS. Oczywiście, 
oprócz zysków ze sprzedaży licencji, nasi 

partnerzy osiągają też przychody 
z wdrożenia systemu oraz związanych 

z nim skanerów dokumentowych, 
serwerów i pamięci masowych. Ale 

najważniejsze jest to, że taki wdrożony 
system oznacza budowanie 

długoterminowych relacji z klientem. 
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JOANNA ZDRZAŁKA-ZALEWSKA 
Departament Druku i Przetwarzania 
Obrazu w HP Polska 

W zakresie archiwizacji dokumentów 
naszych klientów możemy wyróżnić dwa 
główne obszary. Jednym z nich jest 
digitalizacja papierowych dokumentów, 
jakie w swoich archiwach do tej pory 
zgromadził klient - w takim przypadku 
projekt opiera się na wysokowydajnych 
skanerach, oprogramowaniu, jak 
również zapewnieniu odpowiednich 
zasobów przestrzeni dyskowych. 
Drugim obszarem natomiast jest 
bieżące skanowanie dokumentów 
napływających z zewnątrz bądź 
tworzonych wewnątrz firmy klienta 
i zazwyczaj realizowane jest przy 
wykorzystaniu departamentowych 
urządzeń wielofunkcyjnych dostępnych 
pracownikom. 
Osobną grupę stanowią projekty do 
zarządzania cyklem obiegu 
dokumentów i ich funkcjonowanie 
w ramach procesów biznesowych 
w przedsiębiorstwie. To są, oczywiście, 
znacznie trudniejsze wdrożenia, gdzie 
musimy pomóc klientom przy opisaniu 
obecnego procesu i jego modelowaniu, 
a także analizie zakresu zawartości 
szablonów dokumentów. 
Kontrakty na systemy obiegu 
dokumentów realizujemy bezpośrednio, 
jak również współpracujemy z naszymi 
partnerami, zapewniając wsparcie 
u klientów przez nich obsługiwanych. 
Przy takiej współpracy stawiamy 
czytelne granice, które obszary są 
realizowane przez nas, a które przez 
partnera. W takiej sytuacji podpisujemy 
umowę o współpracy, gdzie albo my, 
albo partner jest podwykonawcą 
jakiegoś obszaru projektowego. 

obiegu dokumentów sprawdzi 
się głównie w firmach, w któ
rych potrzebny jest krótki czas 
dostępności do informacji. Ma
ły system archiwizacji przydat
ny może być także w firmach, 
które jednorazowo chcą zarchi
wizować swoje papierowe ar
chiwum. Czas zwrotu inwestycji 
oceniany jest na 3-5 lat. 
Można zaobserwować też ten
dencję, że firmy, które do tej 
pory wprowadzały do systemu 
dokumenty centralnie, mogą 
decentralizować swoje działa
nia. Dzięki temu, że proste 
skanery są coraz tańsze, może 
nastąpić pewna forma decen
tralizacji. Za wprowadzanie 
dokumentów do archiwum 
mogą być teraz odpowiedzial
ne oddziały firmy (sprawdza się 
to np. w firmach kurierskich), 
a nawet inne jednostki współ
pracujące, jak np. partnerzy. 

Gotowi na rewolucję? 
Może zdarzyć się, że w firmie, 
która zdecyduje się na wdroże
nie systemu cyfrowego obiegu 
dokumentów, dojdzie do pew
nej rewolucji związanej ze zmia
ną struktury obiegu informacji 
i automatyzacją procedur biz
nesowych. Taka reorganizacja 
powinna być zarządzana i koor
dynowana na szczeblu zarządu, 

bo bez jego zaangażowania 
żadna z firm nie ma szans na 
szybkie zakończenie i powodze
nie w takim projekcie. 
Wdrożenie systemu nie powin
no sprawić większych proble
mów tam, gdzie pewne proce
dury obiegu dokumentów już 
są, aczkolwiek w polskich 
przedsiębiorstwach to dość 
niespotykana sytuacja, nie tyl
ko ze strony organizacyjnej. 
Sprawnie wdrożony system 

pełna kontrola efektywności 
pracy, ich dni w firmie mogą 
być policzone. 
Wdrażanie systemów obiegu 
dokumentów może stać się 
świetnym biznesem dla firm in-
tegratorskich, które nabiorą 
w tym doświadczenia. Warto je 
zdobywać przy mniejszych wdro
żeniach, rozszerzając stopniowo 
jego zakres. Zresztą, w każdym 
przypadku do dyspozycji pozo
stają producenci i dystrybutorzy 

obiegu dokumentów to świet
ne narzędzie dla kadry kierow
niczej, aby kontrolować efek
tywność pracy i rozliczać jej 
wykonanie przez poszczególne 
osoby, tymczasem często poja
wiają się bariery psychologicz
ne u pracowników średniego 
szczebla, którzy w niektórych 
firmach nie pracują zbyt efek
tywnie i wiedzą, że gdy będzie 

tego typu systemów, świadomi, 
że takie wdrożenie może cha
rakteryzować się dużą liczbą 
niuansów, nie mówiąc o tym, że 
wcześniej powinno być poparte 
przeprowadzoną na szeroką 
skalę analizą środowiska bizne
sowego klienta. Z reguły nie sta
nowi też problemu przygotowa
nie instalacji demonstracyjnej 
czy pilotażowej. I 

ROMAN ROJ 
dyrektor sprzedaży usług zarządzania wydrukiem 

Lexmark International Polska 

Założeniem Lexmark jest rozwój produktów kompatybilnych 
z systemami zarządzania wydrukiem. Kładziemy nacisk na: 

bezpieczeństwo, komunikację (również tą proaktywną), 
personalizację zgodną z potrzebami użytkownika i środowiskiem 
IT firmy. Przykładem zwiększonego bezpieczeństwa jest funkcja 

skanowania do poczty e-mail w której załącznik typu pdf może bye 
dodatkowo zabezpieczony hasłem przez osobę wysyłającą. 

Podobnie jak to było w latach poprzednich zakładamy wzrost 
sprzedaży urządzeń wielofunkcyjnych, drukujących z prędkością 

powyżej 30 stron na minutę. Może 50 proc. wzrost brzmi 
optymistycznie, ale taką prognozę uważam za zupełnie realną. 
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