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Andrzej Partyka*

Ryzyko w projektach wdrożeniowych systemów klasy
ERP z perspektywy organizacji procesowej
„Jeśli znasz wroga i znasz siebie,
nie musisz obawiaæ się wyniku setki bitew”.
Sun-Tzu, Sztuka wojny

Streszczenie
Artykuł stanowi omówienie i analizę źródeł ryzyka, wpływających na skuteczną realizację projektu wdrażania systemów klasy ERP do organizacji zarządzanych procesowo. Przedstawiony model kategoryzacji ryzyk oraz lista czynników ryzyka są dostosowane do projektów mających na celu wdrożenie systemów ERP. Uwzględnione kategorie ryzyk pozwalają na procesowe spojrzenie na całość prowadzonej analizy. Dodatkowo przedstawiony został rozkład wpływu czynników ryzyka na poszczególne fazy wdrożenia. Razem tworząc praktyczny materiał, który może zostać wykorzystany przez kierowników
projektów jako istotny wkład, w zarządzanie ryzykiem projektu, a szczególnie w jego
pierwszą fazę wymagającą identyfikacji ryzyk projektowych.

Wprowadzenie
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – ze szczególnym uwzględnieniem integracji usług informacyjnych – stanowią niezbędne minimum informatyzacji we współczesnych organizacjach (Zaskórski, 2005), jednak udane wdrożenie, to wciąż trudny do osiągnięcia cel dla wielu przedsiębiorstw. Pomimo ponad 50-letniej historii systemów klasy
Enterprise Resource Planning (ERP) (Orlicky, 1975), problemy związane z procesem
wdrożenia są wciąż wyzwaniem i mimo dużej liczby dostępnych rozwiązań (Patterson,
Neailey, 2002: 365–374), nieudane wdrożenie są wciąż na porządku dziennym. Według
statystyk firmy badawczej Partner (2007):
• 25% projektów wdrożeniowych kończy się porażką,
• 50% nie spełnia oczekiwań klienta (z perspektywy jakości i/lub realizacji celów
biznesowych),
• 50–80% projektów przekroczyło zakładany czas i budżet o 25%–190%.
*

Mgr, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
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Biorąc pod uwagę koszt wdrożenia systemu, który jest znaczącą pozycją w budżetach
rozwojowych wielu firm – według raportu publikowanego przez FEI średni koszt wdrożenia systemu klasy ERP wynosi około miliona dolarów, a w przypadku większych firm
dochodzi on do 3% przychodów (Boltin, 2007). Niepowodzenie projektu tej skali w skrajnych przypadkach, może prowadzić do zachwiania sytuacją finansową przedsiębiorstwa.
Jednym z przykładów jest nieudany projekt wdrożenia realizowany w latach 90. XX w.
dla FoxMeyer Drug, firma zbankrutowała, został także skierowany pozew na 500 milionów dolarów, przeciwko dostawcy systemu ERP i firmie wdrożeniowej (Tiazkun, 1998:
42–44). Konieczne jest więc kompleksowe spojrzenie na czynniki wpływające na powodzenie projektu wdrożenia. Czynniki sukcesu omówione są w wielu publikacjach (Botta-Genoulaz, 2005: 510–522; Ehie, Madsen, 2005: 545–557; Holland, Light, 1999: 30–
36; Hong, Kim, 2002: 25–40; Phelan Pat, 2007; Komers, Nelson, 2004: 257–278; Stoehr,
2002). Jednym z istotnych czynników przedstawionym w literaturze jest konieczność
identyfikacji wszystkich źródeł ryzyka, które mogą wpłynąć na pomyślną realizację projektu (Tiazkun, 1998: 42–44). Właściwa identyfikacja ryzyk jest kluczem do wdrożenia
efektywnego procesu zarządzania ryzykiem projektu, który jest postrzegany jako kluczowy element sukcesu projektu (Hong, Kim, 2002: 25–40), jest również wymagany przez
większość metodyk związanych z zarządzaniem projektami, takich jak PMBOK
(A. Guide …, 2004).
W niniejszym artykule rozważone zostaną główne źródła ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację projektu wdrożeniowego. W pierwszej części przedstawiono przegląd literatury i proponowanych w niej modeli oraz kategoryzacji, w dalszej części zostanie zaproponowany uproszczony model specyficzny dla organizacji zarządzanych poprzez procesy, który w oparciu o przykłady praktyczne zapewni wybór najistotniejszych z tej perspektywy ryzyk.
Zaproponowane zostaną również metody, które oprócz głównych wskazanych źródeł
ryzyka umożliwią kierownikom projektów identyfikację czynników ryzyka specyficznych dla organizacji, w której projekt jest realizowany.

1. Ryzyko w projekcie wdrożeniowym
Sukces projektu w znacznym stopniu zależy od tego, kto jest odpowiedzialny za jego określenie oraz kryteriów, które są stosowane (Aloin, Duhnin, Minimo, 2007: 547–
567; Wallace, Keil, Rai, 2004: 115–125). Klasycznie projekt zakończony sukcesem, to
projekt, który realizowany jest w założonym czasie i planowanym budżecie przy zachowaniu wysokiej jakości produktów, spełniających oczekiwania użytkownika końcowego
(Judgev, Muller, 2005).
Niepowodzenie projektu jest więc określane jako negacja w/w warunku, tj. przekroczenie przez realizowany projekt czasu, budżetu, lub niespełnieniu wymaganych kryteriów jakościowych. W tym kontekście źródłem ryzyka jest każde zdarzenie, które może
negatywnie wpłynąć na powodzenie projektu wdrożeniowego (por. Managing…, 1999),
z perspektywy jakości, kosztu lub czasu realizacji.
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2. Realizacja projektu wdrożeniowego
Projekt wdrożeniowy realizowany jest w trzech głównych fazach:
• Koncepcji – identyfikacja zapotrzebowania w organizacji na wdrożenie systemu
klasy ERP, decyzje strategiczne związane z wyborem oprogramowania oraz zakresu wdrożenia;
• Implementacji – instalacja oprogramowania, kastomizacja, testy (np. integracyjne, użytkownikami, akceptacyjne), wdrożenie produktywne;
• Post-Implementacji – utrzymanie i rozwój (instalacja uaktualnień, nowych wersji,
pakietów).
Modelowe ujęcie faz w cyklu życia projektu wdrożeniowego różni się w przykładach prezentowanych w literaturze. W zależności od metodyki wyróżnia się od trzech
(Deloitte Consulting) do sześciu faz (Rajagopal). W tabeli 1 zaprezentowane zostało zestawienie faz projektów preferowanych przez poszczególne metodyki.
Tabela 1. Metodyki prowadzenia projektów wdrożeniowych
Metodyka projektu

Liczba faz

Fazy

5

Projektowania
Implementacji
Stabilizacji
Ciągłego rozwoju
Transformacji

ASAP (Accelerated SAP)

5

Przygotowania projektu
Koncepcji biznesowej
Realizacji
Przygotowania startu produktywnego
Startu produktywnego i wspomagania

Deloitte Consulting

3

Koncepcji
Integracji
Post-implementacyjna

6

Inicjacji
Wyboru
Adaptacji
Akceptacji
Wykorzystywania
Infuzji

Ross&Vitale

Rajagopal

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej części artykułu przyjmuje się pięciofazową metodykę ASAP. Jest to metodyka dostawcy firmy SAP AG, szeroko wykorzystywana w przedsiębiorstwach przy
implementacji systemu SAP R/3 tej firmy, według publikowanych raportów SAP AG jest
dominującym dostawca na rynku systemów ERP. Metodyka ASAP stosowana przy wdrożeniach uwzględnia i rozgranicza główne fazy w trakcie wdrożenia projektu oraz wstępnego wsparcia po przekazaniu do eksploatacji.
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3. Identyfikacja ryzyka
Identyfikacja ryzyka jest pierwszym i najważniejszym etapem przy większości metodyk zarządzania ryzykiem projektowym (Elkington, Smallman, 2002: 49–57). W zależności od literatury stosowane są różne konwencje nazewnictwa dla określenia podobnego zestawu działań takich, jak identyfikacja czynników ryzyka, kluczowych czynników
sukcesu, określenie czynników niepewności (Aloin, Duhnin, Minimo, 2007: 547–567).
Przeprowadzenie tego zestawu działań wspierane jest przez różne narzędzia dostępne dla
kierowników projektów. Podstawowymi narzędziami są listy najczęstszych typów ryzyka dla projektów wdrożeniowych. Kluczowym elementem umożliwiającym używanie
tych list jest kategoryzacja ryzyka projektowego, która pozwoli na przypisanie do poszczególnych obszarów i faz projektu (Hillson, 2002). Rezultatem jest stworzenie Risk
Breakdown Structure (RBS), definiowanej jako „zorientowana na źródła kategoryzacja
ryzyka projektowego, definiująca całkowitą ekspozycję ryzyka w projekcie. Każdy kolejny poziom w drzewie reprezentuje większy poziom informacji, zawęża źródło ryzyka
(Leopoulos, Kirytopoulos, Voulgaridau, 2006). Doświadczenia praktyczne pokazują, że
istotne jest ograniczenie listy do najistotniejszych czynników ryzyka, zapewniających
maksymalne pokrycie ekspozycji. W rezultacie wejście do kolejnych faz procesu zarządzania ryzykiem takich jak estymacja i walidacja ryzyka, zostanie znacznie zredukowane i umożliwi praktyczne przeprowadzenie procesu.
Poniżej przedstawione zostały wybrane listy typów ryzyka wdrożeniowego oraz lista wymiarów ryzyka, w których były one analizowane.
Tabela 2. Zestawienie list czynników ryzyka i wymiarów analizy
Literatura

Wymiary analizy

Liczba typów
ryzyka

Leopoulos, K. Kirytopoulos,
D. Voulgaridou

Techniczne, Finansowe, Zarządcze, Prawne, Strategiczne

75

Wallace, Keil, Rai

Zespół, Organizacja, Wymagania, Planowanie i kontrola,
Użytkownik, Złożoność

46

Sumner

Organizacja, Kwalifikacje, Struktura i strategia zarządzania,
Projekt systemu, Wdrożenie użytkowników, Technologia

19

Aloin, Dulmin, Mininn

Brak – lista bazuje na przeglądzie literatury

19

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione listy typów ryzyka opracowane zostały dla projektów wdrożeniowych
systemów klasy ERP, z wyjątkiem modelu Wallace-Keil-Rai, który dotyczy dowolnych
projektów tworzenia oprogramowania. W przypadku trzeciej pozycji zostały porównane
źródła ryzyka dla oprogramowania typu Managament Information Systems (MIS) oraz
ERP, rezultatem porównania było zidentyfikowanie 9 czynników ryzyka typowych dla
wdrożeń systemów ERP.
W wyniku przeglądu literatury nasuwa się pytanie: jakie zmiany w proponowanych
listach ryzyk mogę zostać wprowadzone, aby lepiej dopasować je do organizacji proce-
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sowych? Istotne staje się rozszerzenie istniejących kategorii o typy ryzyka procesowego,
związane z procesami wewnątrz organizacji oraz procesami wdrożeniowymi. Poniżej
przedstawiony zostanie model RBS, który wykorzystuje cechy specyficzne dla organizacji o strukturze procesowej.
3.1. RBS dla organizacji procesowej
Typowe kategorie służące do identyfikacji zagrożeń dokonują podziału na dwa podstawowe typy zagrożeń (Hong, Bron, 2001):
• wewnętrzne – związane ze sposobem organizacji projektu i czynnikami ludzkimi,
• zewnętrzne – obejmujące globalne warunki, w których działa organizacja, w tym
regulacje i wymagania instytucji zewnętrznych.
Zagrożenia zewnętrzne w przypadku organizacji procesowych można bezpośrednio
połączyć ze spodziewanym negatywnym wpływem na realizację procesów. W organizacjach procesowych identyfikuje się:
• procesy podstawowe (główne), w ich wyniku powstaje produkt lub usługa w zakresie np. logistyki i sprzedaży; procesy te są odwzorowywane we wdrażanym systemie klasy ERP, w związku z tym z perspektywy wdrożenia kluczowym problemem jest dynamiczne wprowadzanie zmian,
• procesy pomocnicze (wspierające), procesy wewnątrz organizacji, nie wychodzące do klienta zewnętrznego, obejmujące zarządzanie kadrami, zaopatrzenie, które
również objęte są przez moduły ERP,
• procesy zarządzania, są to procesy związane z planowaniem i ustalaniem celów, raportowaniem zarządczym. Wspierane przez klasy Management Information Systems (MIS) oraz Business Warehouse (BW), częściowo również odwzorowane
w systemach ERP.
Określanie wpływu zagrożeń na procesy wewnątrz organizacji nie jest tematyką zupełnie nową dla organizacji biznesowych. Działania w tym zakresie prowadzone są, np.
w przypadku tworzenia planów ciągłości działania Business Continuity Plans (BCP), jedną z pierwszych faz w ich realizacji jest przeprowadzenie analizy zagrożeń Business Impact Analysis (BIA), która bezpośrednio wiąże źródła zagrożeń (szczególnie zewnętrzne)
z ich wpływem na procesy w organizacji.
W rezultacie proponuje się następujący podział na kategorie źródeł ryzyka:
• procesowe – źródła ryzyka powiązane z procesami wewnątrz organizacji, których
zmiana może wpłynąć na realizację projektu, procesy wewnątrz projektowe, planowanie, realizację zadań, budżetowanie i zarządzanie zasobami oraz zarządzanie
zmianą;
• ludzkie – interakcje w zespole projektowym, kompetencje zespołu, szkolenia użytkowników, opór użytkowników przed nowymi technologiami;
• technologiczne – współdziałanie między elementami infrastruktury informatycznej,
użyte narzędzia, dobór systemu, dopasowanie rozwiązania do procesów biznesowych;
• organizacyjne – uwzględnia zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa i w nim samym,
praca zespołów projektowych, zaangażowanie zarządu.
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Bazując na analizie najczęstszych problemów przy wdrażaniu systemów klasy ERP
oraz przeglądzie literatury, przygotowana została lista 22 kluczowych źródeł ryzyka dla
poszczególnych kategorii/wymiarów analizy, co zaprezentowano poniżej (rys. 1) dla rozpatrywanego modelu.
Przyjęta kategoryzacja i przedstawione czynniki ryzyka nakierowane są na praktyczne podejście do procesu wdrożenia. Prezentowane podejście, w którym rozdzielamy czynniki techniczne, ludzkie organizacyjne i procesowe umożliwia łatwiejsze przypisywanie
osób odpowiedzialnych za czynniki ryzyka / obszary ryzyka, do poszczególnych decydentów w organizacji. Wykorzystanie ich w początkowej fazie analizy ryzyka zapewni kompleksowe zaadresowanie głównych źródeł ryzyka wspólnych dla większości projektów.
Metody identyfikacji specyficznych uwarunkowań w ramach organizacji zostały opisane w dalszej części artykułu.
3.2. Metody identyfikacji i opisu źródeł ryzyka
Listy i kategorie źródeł ryzyka, opisane np. w tabeli 2, oraz prezentowany model RBS
są istotną podstawą procesu identyfikacji ryzyka prowadzony na początku procesu wdrażania systemu ERP. Niemniej jednak istotne jest także uwzględnienie innych typów ryzyka specyficznego dla poszczególnych organizacji. Standardy zarządzania projektami, takie jak np. PMBOK (A Guide…, 2004) podają następujące metody identyfikacji ryzyka:
• burza mózgów, wykorzystane zespołu do stworzenia listy potencjalnych zagrożeń,
struktury RBS takie jak opisana powyżej mogą zostać wykorzystane jako struktura, w ramach której identyfikowane będą nowe czynniki ryzyka,
• wywiady, skorzystanie z doświadczeń innych projektów, rozmowy z ekspertami
w dziedzinach objętych procesem wdrożenia,
• technika delficka, wykorzystanie wiedzy ekspertów, którzy przy pomocy np. kwestionariuszy ryzyka określają istotne ryzyka w projekcie,
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• analizy SWOT, zapewnia analizę ryzyka ze wszystkich czterech perspektyw: mocne / słabe strony, możliwości i zagrożenia,
• bazujące na diagramach przyczynowo skutkowych (np. Ishikawy),
• analiza procesów, przegląd procesów w organizacji oraz projekcie umożliwiający
identyfikację różnych typów ryzyka.
Po zakończeniu procesu identyfikacji źródeł ryzyka, konieczne jest właściwe jego
opisanie w dokumentacji projektowej lub bazie opisu poszczególnych typów ryzyka projektowego. Standardy dokumentacji ryzyka wymagają, co najmniej następujących informacji dotyczących czynników ryzyka (Patterson, Neailey, 2002: 365–374) z perspektywy kontekstu, w którym czynnik ryzyka występuje:
• obszar projektu, w którym ryzyko może się zmaterializować,
• numer identyfikacyjny i krótki opis ryzyka,
• wartość w rankingu ryzyka projektowego,
• faza projektu, w której należy przeanalizować wpływ ryzyka,
• zmiany statusu ryzyk, aktywacji / deaktywacji w bazie typów ryzyka.
3.3. Ryzyko w poszczególnych fazach projektu
W przypadku listy typów ryzyka konieczne jest więc określenie, w których fazach
projektu poszczególne ryzyka występują, zgodnie z metodyką ASAP opisaną w tabeli 2.
Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie wpływu źródeł ryzyka, w podziale na poszczególne fazy projektu według metodyki ASAP (tabela 3). Dla każdego ryzyka został
określony jego wpływ w poszczególnej fazie jako: Wysoki (W) / Średni (Ś) / Niski (N).
Wpływ został ustalony w oparciu o wagi przypisywane do poszczególnych czynników
w literaturze (Aloin, Duhnin, Mininno, 2007: 547567) przegląd wyników badań ankietowych dla ponad 100 wdrożeń systemów ERP firm Fortune 500 (Somers, Nelson, 2004:
257–278).
Analiza wpływu czynników ryzyka na poszczególne fazy projektu wskazuje na cztery główne czynniki ryzyka, które mają istotny wpływ na wszystkie fazy projektu. Jest to
planowanie strategiczne, kompetencje zespołu projektowego, komunikacja projektowa
i zaangażowanie zarządu. Doświadczenia praktyczne wskazują przede wszystkim na zarząd i planowanie strategiczne jako krytyczne czynniki sukcesu. Są to również czynniki,
które mają największy wpływ na budżet i czasową realizację projektu, ze względu na zaangażowanie kierownictwa firm w kluczowe procesy decyzyjne projektu. Kompetencje
zespołu projektowego pomimo istotności we wszystkich fazach projektu nie wiążą się
obecnie z bardzo znacznymi stratami finansowymi ze względu na zaangażowanie firm zewnętrznych i odpowiednie zabezpieczenie przed stratami i opóźnieniami w zapisach umowy wdrożeniowej.
Przedstawione wyniki są zgodne np. z rankingiem głównych czynników sukcesu zaprezentowanym np. przez Somersa i Nelson (2004), który na podstawie przeprowadzonych badań uznał je również za najistotniejsze czynniki sukcesu projektu.

101

Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja

2009-10-29

10:33

Strona 102

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 3/2009(11)

Tabela 3. Zestawienie istotności ryzyka w poszczególnych fazach wdrożenia
Kategoria

Czynnik ryzyka

Fazy wdrożenia
1

2

3

4

5

Procesowe

Nieadekwatna przebudowa procesów (BPR)

W

W

W

N

N

Procesowe

Dobór niewłaściwych technik, złe zarządzanie projektem

W

W

W

Ś

N

Procesowe

Nieadekwatne zarządzanie zmianą

N

W

W

W

N

Procesowe

Brak lub nieskuteczne planowanie strategiczne

W

W

W

W

W

Procesowe

Niejasne cele i oczekiwania stawiane przed wdrożeniem

W

W

W

N

W

Procesowe

Niewłaściwe zarządzanie finansowe

W

Ś

Ś

N

N

Procesowe

Niejasno zdefiniowane produkty

W

W

W

Ś

W

Ludzkie

Zbyt niskie kompetencje zespołu projektowego

W

W

W

W

W

Ludzkie

Słaba komunikacja projektowa

W

W

W

W

W

Ludzkie

Nieefektywne usługi doradcze

W

W

W

Ś

N

Ludzkie

Niewystarczający zakres szkoleń i instrukcji dla użytkowników

N

N

N

Ś

W

Ludzkie

Opór użytkowników końcowych

N

Ś

N

Ś

W

Techniczne

Wybór systemu ERP nieadekwatnego do wymagań

W

W

Ś

N

N

Techniczne

Złożona architektura techniczna rozwiązania

N

N

W

W

W

Techniczne

Duża liczba wdrażanych modułów

N

W

W

Ś

Ś

Techniczne

Brak wystarczającej dokumentacji zastępowanych systemów

W

W

W

N

N

Techniczne

Nieprecyzyjne wymagania funkcjonalne dla systemu

W

W

W

Ś

Ś

Techniczne

Brak uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i regulacji

Ś

W

W

Ś

N

Organizacyjne Zbyt małe zaangażowania zarządu

W

W

W

W

W

Organizacyjne Niewystarczające zaangażowania kluczowych użytkowników

W

W

W

Ś

N

Organizacyjne Niestabilna sytuacja biznesowa dostawcy

N

W

W

W

W

Organizacyjne Zmiany w organizacji w trakcie trwania projektu

Ś

W

W

Ś

N

gdzie:
Fazy projektu 1 – Przygotowania projektu, 2 – Koncepcji biznesowej, 3 – Realizacji, 4 – Przygotowania startu produktywnego, 5 – Startu produktywnego i wspomagania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Aloin, Duhnin, Mininno, 2007: 547–567.

Zakończenie
Przedstawiony model RBS stanowić może podstawę do systemowego ujęcia procesu zarządzania ryzykiem i identyfikacji pierwszej fazy tego procesu, przy projektach
wdrożeniowych systemów klasy ERP warunkujących wprowadzanie organizacji procesowych. Ze względu na ujęcie kategorii zagrożeń z perspektywy modelowego ujęcia procesu widać, że dobrze odzwierciedlona jest specyfika tego typu organizacji. Kierownicy
projektów mogą bazować na nim jako na podstawowej strukturze, w której identyfikowane będą poszczególne typy ryzyka. Wskazane jest jednak dalsze rozszerzanie listy czynników ryzyka o te, które są specyficzne dla środowiska i które będą warunkowane pro-
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cesami wdrożeniowymi. Mogą do tego służyć techniki opisane powyżej. Nie każde jednak zagrożenie w równym stopniu materializuje się w poszczególnych fazach wdrożenia
i dlatego przydatne jest zestawienie, które pokazuje wpływ na poszczególne fazy przedstawione w tabeli 3.
Kontynuacja prac bazować będzie na podanym modelu i dlatego istotne jest stworzenie metod, które umożliwią ewaluację i walidację czynników ryzyka, co pozwoli w efekcie na skuteczne i efektywne zarządzanie ryzykiem w trakcie całego projektu informatycznego.
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Risk Factors in ERP Implementation Projects for Process Oriented
Organizations
Summary
This paper present review and analysis of risk factors, which could affect successful
implementation of ERP system, for project performed in project oriented organizations.
Presented risk breakdown structure and the list of common risk factors, are well-suited
for ERP implementation projects. Considered risk categories allow for complex risk
analysis. Additionally, mapping of risk importance for particular implementation phases
is presented. Making presented model an important input for project risk management
process, especially for the beginning phases which require identification of risk factors.
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