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Technologia i transformacja cyfrowa to kluczowe super trendy 
w obecnej gospodarce. Obszary zmian dotyczą wdrożenia:

• sztucznej inteligencji (AI)

• automatyzacji procesów

• robotyki

Trendy cyfrowe
w gospodarce przedsiębiorstw



Wykorzystanie platform cyfrowych opartych na systemach 
wielofunkcyjnych, znacząco zmieniło strategię tworzenia treści 
w sektorze usług finansowych, ochrony zdrowia, administracji 
publicznej, handlu elektronicznym i telekomunikacji

Połączenie przetwarzania danych w chmurze 
z business inteligence, AI, robotyzacja i automatyzacja 
procesów zyskują coraz większą popularność i stają się coraz 
bardziej powszechne



Wyzwania w transformacji 
cyfrowej przedsiębiorstw 

Jak problemy IT wpływają na działania przedsiębiorstw

• 41% zmarnowanego czasu na rozwiązywanie problemów

• 37% niższa wydajność pracowników

• 35% niespodziewane koszty rozwiązywania problemów

• 30% niższa jakość pracy



• Większa elastyczność sprzedażowa

• Niższe koszty pracy

• Wyższa jakość dostarczanych produktów

• Oszczędność zasobów

Potrzeby biznesowe 
przedsiębiorstw



Jakie decyzje podejmują 
przedsiębiorcy

Decyzja

Redukcja kosztów 

Upraszczanie procesów 
i struktury poprzez 

digitalizacje 



Definicja inwestycji

Myśląc o inwestycji kadra zarządzająca bierze pod uwagę 
4 czynniki:

• budżet jakim dysponuje

• korzyści jakie przyniesie: 
wymierne finansowe i niewymierne np. społeczne

• bezpieczeństwo inwestycji

• czas zwrotu.

– w ujęciu ekonomicznym nakład finansowy 

poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie 
kapitału.



Jak mierzyć efektywność inwestycji informatycznych?

Czy inwestycje prowadzone wewnątrz organizacji 
to usprawnienia procesów czy racjonalne decyzje 
biznesowe?

W jaki sposób interpretować wdrożenia IT pod kątem 
mierzenia efektywności pracy?



Rodzaje inwestycji

Czy każda z tych inwestycji ma sens? 
Żeby się o tym przekonać należy policzyć zwrot z inwestycji



Złożoność decyzji inwestycyjnych

Konkurencyjność firmy
Nowoczesność w podejściu do klienta 

Zwiększenie przychodów

Skrócenie czasu pracy 
Zmniejszenie kosztów 
Zwiększenie produkcji 

NARZĘDZIA
Zarządzanie projektami 

System do obiegu dokumentów (ERP) 
Robotyzacja procesów (RPA)

Cyberbezpieczeństwo

NARZĘDZIA
Platforma E-commerce

Customer Relationship Management 
(CRM) Robotyzacja procesów (RPA)

Zbieranie i analiza danych (BI) 

EKOSYSTEM ROZWIAZAŃ IT



ROI (zwrot z inwestycji) to podstawowy wskaźnik mierzenia 
rentowności, wykorzystywany do określenia efektywności danej 
inwestycji czy działania.

ROI % = (Przychód – Koszt inwestycji) / koszt inwestycji x 100

Jak policzyć zwrot z inwestycji



Przykład 1



Założenia:

5 sklepów stacjonarnych / 3 pracowników w 
sklepie

Koszty miesięczne: 18 500 PLN

Lokal (15m2): 5 000 PLN

Personel: 3 x 4 000 PLN

Media: 1 500 PLN

Roczny koszt 222 000 PLN (jeden sklep)

ROI dla platformy e-commerce - drogeria

E-commerce sklep koszty

Wykonanie platformy 20 000 PLN

Miesięczne koszty: 28 500 PLN

Obsługa marketing user.com/edrone 6 000 PLN

Personel (3 osoby) = 3 x 6 000 PLN

Kampanie social media = 4 000 PLN

Media = 500 PLN

Koszty Rok (1): 342 000 PLN + 20 000 PLN / Koszty Rok (2): 
342 000 PLN

ROI (2 rok) = (1 110 000 PLN - 342 000 PLN) 
/ 342 000 PLN x 100 = 224%



Przykład 2



Założenia:

• Czas przygotowania raportu ze sprzedaży - ok 1 dzień w miesiącu.

• Jeżeli firma zatrudnia 20 handlowców to 20 roboczodni (160 godzin).

• Średni koszt roboczogodziny wynosi ok 45 PLN.

Koszt obsługi raportów 7 200 PLN miesięcznie / rocznie 86 400 PLN.

• Koszt wdrożenia systemu CRM Qompana do raportowania sprzedaży 
wynosi na rynku ok 45 000 PLN.

ROI dla systemu raportowania sprzedaży



oznacza, że zwrot z inwestycji wyniósł 
prawie 2 razy tylko w pierwszym roku.

W praktyce oznacza to ze firma zaczęła 
generować oszczędności 

spowodowane wdrożeniem systemu 
i uwolniła zasoby sprzedawców do 

zwiększania sprzedaży.



Przykład 3



Założenia: 

Koszt pracownika 6 000 PLN miesięcznie, czyli rocznie koszty wyniosą 72 000 PLN

+ wyposażenie pracownika: ok 10 000 PLN rocznie + urlop + zwolnienie

Całkowity roczny koszt ok 90 000 PLN

Robotyzacja procesu z obszaru księgowości wynosi ok 100 000 PLN

Updgrade systemu w kolejnym roku 20 000 PLN

ROI dla robotyzacji procesów



Przykład 4



Net profit = 353 000 PLN - 160 000 PLN = 193 000 PLN

Inwestycja (migracja) 50 000 PLN

ROI = 386%

Przykład ROI dla migracji do chmury



ROI liczymy zawsze wtedy, gdy możemy zdefiniować twarde, mierzalne 
efekty wdrożenia systemu IT.

Przykłady łatwo mierzalnych efektów inwestycji:

• oszczędność czasu pracowników dzięki zmniejszeniu liczby 
roboczogodzin spędzonych nad danym zadaniem,

• oszczędność czasu wynikająca ze zmniejszenia liczby błędów 
popełnianych przez pracowników lub maszyny,

• oszczędność czasu wynikająca ze zwiększenia produktywności (np. 
mniejsze przestoje maszyn, lepsza organizacja czasu pracy)

Kiedy warto mierzyć ROI



Mamy wiele sytuacji, gdzie dane finansowe nie dają właściwego 
obrazu sytuacji i wartościowej informacji.  Są to sytuacje, gdy to 
niemierzalne czynniki i korzyści są miarą podejmowania decyzji.

Przykłady trudno mierzalnych efektów inwestycji:

• wymiana zepsutego sprzętu IT na nowy

• usprawnienia w komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej

• czynniki statutowe i społeczne

• wzrost satysfakcji klientów, przez zaoferowanie im lepszej 
obsługi indywidualnej

Kiedy ROI nie ma znaczenia
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Q&A



Dziękujemy 
i zapraszamy do kontaktu

Dyrektor Sprzedaży Engave
Tel.: +48 733 014 072
Email: bozena.jamka-czyz@engave.pl

Digital Transformation and Strategy Consultant
Tel.: +48 600 330 377
Email: monika.ledzion@engave.pl


