Jak zapewnić
efektywny model pracy zdalnej
przez długi czas
- wskazówki dla zakupowców

08/04/2021 g. 15.00
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Dlaczego uważamy, że mamy się czym dzielić z Wami

10 lat

Łącznie narzędzi IT z metodyką

Ponad 500 zespołów

95% wdrozenia i know how
22% ROI/9 mcy

Misja: zapewniać liderom business services optymalny sposób angażowania zespołu
w poprawę wyników
*
**

Dzielimy się naszym najlepszym, sprawdzonym na ten moment, doświadczeniem i ciągle dopasowujemy/ rewidujemy nasze podejście.
Możesz skorzystać z całości lub części lub stwierdzić, że w Twojej konkretnej sytuacji te doświadczenia nie mają zastosowania
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Rozwiązanie wykorzystywane na 5 kontynentach
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Jak zapewnić Efektywny model pracy zdalnej
przez długi czas?
Droga, która pokazuje jak uzyskać istotne zwiększenie produktywności
i poprawę morale zespołu
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Kto jest z nami dzisiaj?

1. Menedżerowie zarządzający obszarem zakupów oraz zaopatrzenia (procurement/
purchasing) – „dyrektor”, ”team leader”, „kierownik zespołu”, „koordynator”….

2. Kupcy Wiodący/ Menedżerowie Kategorii, którzy współpracują blisko w zespołach crossfunkcjonalnych na styku z Klientami Wewnętrznymi
3. Specjaliści zaangażowani w proces zakupowy na poziomie operacyjnym – procure 2 pay

4. Osoby odpowiedzialne w swoich firmach za obszar doświadczenia dostawców, klientów,
optymalizacji, automatyzacji….
5. Reprezentanci działu HR, który szuka rozwiązań wspierających zespoły i biznes.
6. Każda inna osoba, która uznała, że temat webinaru jest dla niej kluczowy!
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Nasze procesy zakupowe w pełni zdalne ale na ile efektywne?

CZYNNOŚCI REALIZOWANE
W RAMACH ETAPÓW

ETAPY
PROCESU

CELE POZIOMÓW
PROCESU

Poziom Strategiczny

Poziom Taktyczny

• Realizowanie funkcji zakupowych spójnych ze strategią
korporacyjną spółki i jej celami
• Opracowywanie podstaw do efektywnego przebiegu
procesu zakupowego na każdym z poziomów i właściwego
gospodarowania dostępnymi zasobami

Budżetowanie
i planowanie

Analizy rynku
i strategie zakupowe

Zarządzanie
relacjami
z dostawcami

• Wybór dostawcy odpowiadającego możliwie najwyższej
jakości świadczenia przy danym ograniczeniu budżetu
• Zapewnienie transparentnego procesu i klarownych
kryteriów wyboru
• Negocjacje i zawarcie umowy

Specyfikacja

• Identyfikacja

• Analiza trendów na • Prowadzenie baz

• Opracowanie

potrzeb i ich
agregowanie w
ramach planów
zamówień
• Weryfikacja
zasadności
Szacowanie
wpływu zmian
popytu wewn.
i trendów
rynkowych
na budżet
• Praca nad nowymi
produktami/
usługami

rynkach dostaw i
zmian potencjału
dostawców,
aktualizacja baz
danych
• Budowanie
strategii
zakupowych w
oparciu o analizy
wewnętrzne, cele
strategiczne i
sytuację rynkową
• ”Dialog
techniczny”

szczegółowych
specyfikacji przy
ścisłej współpracy
z klientem
wewnętrznym –
rola
„challengująca”
• Dobór kryteriów
wyboru
dostawców
• Dobór metod
kalkulacji
oszczędności
zakupowych

dostawców
i ocena
współpracy
• Budowanie
zróżnicowanych
strategii
współpracy
zależnie od
przyjętej
segmentacji
dostawców
• Ciągła komunikacja
z rynkiem

Poziom Operacyjny

Wybór dostawcy

• Realizowanie
trybów wyboru
dostawcy
przewidzianych w
procedurze
• Prowadzenie
zapytań o
informację (RFI)
• Realizowanie
negocjacji w
oparciu o warunki
handlowe i zapisy
umów

Kontraktacja

• Prowadzenie zakupów przedmiotu określonego w treści
umowy
• Bieżące monitorowanie poziomu realizacji kontraktów
• Ocena jakości współpracy z dostawcą

Realizacja
zamówienia

• Opracowywanie

• Zapewnienie

planu realizacji
i zarządzania
umową
• Zawieranie umów
w oparciu o
wewnętrzne
szablony
dokumentów
i warunków
ogólnych
• Agregowanie
zakupów w ramach
umów ramowych

zgodności
realizacji umów z
treścią kontraktu
• Dokonywanie
zamówień i
prowadzenie ich
rejestru
• Sporządzenie
protokołów
odbioru i
naliczanie kar
umownych

Zarządzanie
kontraktami

Płatność

• Śledzenie poziomu • Dokonywanie
realizacji umów

• Opracowywanie
aneksów umów

płatności za
świadczone usługi/
dostawy
• Weryfikacja
3-stronna w
oparciu o fakturę,
zamówienie
i protokół odbioru
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Praca zdalna i 3 kluczowe problemy

Proste przeniesienie starych metod pracy do nowego środowiska pracy zdalnej
powoduje najczęściej 3 główne problemy, które ujawniają się po pewnym czasie:

Problem #1 – Stres i wypalenie w długim terminie
Problem #2 – Mniejsza kontrola, ograniczona widoczność, niepewność

Problem #3 – Zmniejszenie współpracy, izolacja, stagnacja
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Jak osiągnąć szybką i trwałą poprawę?
●

W trakcie ostatnich 10 lat popełniliśmy dużo

błędów…była to droga pod górkę!
●

Ty możesz pójść prostszą drogą.

●

Eliminacja przyczyn źródłowych lub ich
znacząca mityzacja daje szybki i trwały efekt
poprawy!

●

Podzielę się prostą, sprawdzoną metodą
która umożliwia w miarę szybką eliminację
przyczyn braku efektywności w pracy zdalnej!
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1 strategia 3 taktyki

Strategiczne podejście

W pełni skorzystaj z nowych możliwości.
Stwórz NOWE ŚRODOWISKO PRACY

Taktyka #1 – Wdróż nowe nawyki indywidualne zapewniające SKUPIENIE
Taktyka #2 – Wdróż nowe nawyki zespołowe dające PEWNOŚĆ i JASNOŚĆ
Taktyka #3 – Wykorzystaj rozwiązania IT by wspierać WSPÓŁRACĘ i ROZWÓJ
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Strategiczne podejście
W pełni skorzystaj z nowych możliwości
Stwórz NOWE ŚRODOWISKO PRACY
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Gdy wieje wiatr zmian… jedni budują schrony, inni stawiają wiatraki.
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Gdy wieje wiatr zmian…
… jedni budują schrony…
• Szybko wdrażamy konieczne zmiany
• Czekamy (nie)cierpliwe na powrót do
„normalności”

• Nie podejmujemy wysiłku zmiany,
zbudowania NOWYCH trwałych rozwiązań,
które będą działały długoterminowo
i niezależnie od scenariuszy przyszłości.
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Gdy wieje wiatr zmian…
…wiatraki stawiają ci, którzy:
• Mają świadomość, że sytuacja będzie trwała
długo lub bardzo długo. Mogą być kolejne fale,
mutacje i pandemie
• Nastawiają się, że zmiana na pracę zdalną lub
mieszaną będzie trwała

• Chcą w pełni skorzystać z nowych szans i
możliwości.
By skorzystać z nowych możliwości koniecznej
jest wdrożenie NOWYCH metod zarządzania,
skutecznych w długim terminie.
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Nowy Paradygmat

• Środowisko pracy zdalnej może być LEPSZYM rozwiązaniem
niż praca w biurze.
• Po wdrożeniu odpowiednich zasad może być dla wielu także
idealnym i docelowym środowiskiem pracy.

14

Jakie wyzwania możemy napotkać?
Problem nr 1
W pracy zdalnej stres może być większy i grozi nam
wypalenie
•

Miejsce pracy

•

O wiele więcej rozpraszaczy

•

Znikają wcześniejsze nawyki przygotowujące nas do pracy
i do odpoczynku

•

Brak naturalnych granic między pracą a życiem prywatnym

•

Brak naturalnych przerw, brak naturalnego kontaktu

•

Brak ruchu

•

Robimy wiele rzeczy na raz, mamy pootwierane kilka
tematów na raz
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Taktyka #1
Wdróż nowe nawyki indywidualne zapewniające SKUPIENIE
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Dlaczego zaczynamy od SKUPIENIA
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Minimalne Zasady Higieny Pracy Zdalnej
•

Specjalne miejsce tylko do pracy i tylko w czasie pracy

•

Zapewnij ergonomiczne miejsce pracy <biurko, fotel, monitor(y), oświetlenie>

•

Stwórz nowe rytuały zaczynania i kończenia pracy

•

Zaplanuj cały dzień od nowa – zwłaszcza czas na przerwę (w kalendarzu)

•

Dodaj w trakcie dnia ruch, ćwiczenia, dłuższą przerwę

•

Nie łącz w jednym czasie pracy i innych działań

•

Po zakończeniu pracy fizycznie oddziel się od pracy (miejsce, narzędzia)

•

Zaplanuj czas poza ekranem

•

Ruch najlepszą metodą na „spalenie stresu” i realne wejście w odpoczynek

Stosujesz którąś
z tych zasad?
Jakie to daje
Ci korzyści?
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Optymalne Zasady Higieny Pracy (Zdalnej) – sprzyjające skupieniu
• Wyłącz wszelkie rozpraszacze/ powiadamiacze i włącz blokady.
• Rób w danym czasie tylko jedną (1) rzecz na raz, przechodź do
kolejnej jedynie po zakończeniu lub wstrzymaniu .

• Zapewnij że każdy pracownik dokładnie wie co ma do zrobienia i
może spokojnie skoncentrować się na danym zadaniu w danym
czasie nie myśląc o tym co ma robić dalej.
• Dopasuj (na ile to możliwe) zadania do indywidualnych preferencji
pracowników
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Dystrybucja i realizacja zadań która zapewnia skupienie i daje pewność

Przerwa
Nowe zadanie do pobrania

Przerwa - koniec
Zrobione

Nowe zadanie do pobrania

Zrobione

Nowe zadanie do pobrania

Zrobione

Do wykonania

Kompetencje
pracownika

Zakończone
Nowe zadanie do pobrania

Zrobione
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Sytuacyjne zarządzanie automatyczną dystrybucją zadań
Matryca kompetencji operacyjnych zespołu
i osobistych preferencji pracownika

Preferencje sytuacyjne
Brak zaległości
Spokojny czas

Duże zaległości
Spiętrzenie zadań

Zaawansowany
Ekspert

3

Ekspert wsparcie
Początkujący

2
Zaawansowany
Ekspert

Kompetencje

Zaawansowany
Podstawowy

1

Osobiste
preferencje
Rozwój
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Jakie wyzwania możemy napotkać?
Problem nr 2
Mniejsza kontrola, ograniczona widoczność, niepewność
• Komunikacja i monitorowanie pracy było realizowane poprzez wspólne
miejsce pracy oraz wspólny czas pracy
• Nadmiar spotkań i czasu poświęcanego na status zadań, organizację pracy
• Brak jasności co do zasad dotyczących godzin pracy, dostępności
pracownika
• W domu b. trudno określić ile czasu realnie zostało „przepracowane”,
na co poszedł ten czas…
• W nowej sytuacji a szczególnie w pracy w domu wielu pracowników nie
potrafi efektywnie zorganizować sobie dnia pracy
• Pracownicy mogą wybierać nie to, co najważniejsze lecz to, co najłatwiejsze
dla nich, zostawiając to co trudne i często kluczowe na potem

• Powoduje to narastanie stresu kierowników i skupianie coraz większej
uwagi na planowaniu, organizowaniu zadań które są do zrobienia zamiast
koncentracji na realnym wspieraniu pracowników, rozwiązywaniu
ich problemów
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Taktyka #2
Wdróż nowe nawyki zespołowe dające PEWNOŚĆ i JASNOŚĆ
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Wprowadź nowe zasady w zespole
•

Podziel się z innymi swoim doświadczeniem, zadbaj o realizację zasad higieny pracy zdalnej
przez każdego członka Twojego zespołu

•

Wprowadź i spisz nowe zasady w zakresie godzin i czasu pracy
•

Minimalizacja sztywnych zobowiązań np. jedyny określony w czasie obowiązek to punktualne uczestnictwo
w spotkaniach

•

Dowolne godziny pracy – zachęta do uwzględnienia prywatnych potrzeb i elastycznego czasu pracy
np. w ramach tygodnia lub miesiąca

•

Opcja - zaznaczenie swojej niedostępności we współdzielonym kalendarzu i brak kontaktu z pracownikiem
w tym czasie/ szanowanie tego czasu

•

Wprowadź przyjazny i transparentny dla pracowników system pozwalający na rzetelne
monitorowanie czasu pracy/ czasu i statusu realizacji zadań.

•

Wprowadź/ zmodyfikuj strukturę i agendę regularnych spotkań zespołowych
•

Organizuj/ wspieraj spotkania towarzyskie oraz wspólne aktywności całego zespołu i poszczególnych pracowników

•

Spotkania 1 na 1 (minimum raz w tygodniu)

•

Spotkania operacyjne codzienne
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Zespół składa się z poszczególnych pracowników
– relacje 1 na 1
Spotkania 1-on-1 (One-on-One) to regularne spotkania
między menedżerem a bezpośrednio mu podległymi
pracownikami. Prowadzone są one indywidualnie
z każdym z pracowników.
Zasady:
Określona Agenda, zaplanowane w kalendarzu, Video
Co tydzień/ co 2 tygodnie , 30 minut
Otwarta rozmowa. Słuchanie i zrozumienie
przed mówieniem i ocenianiem ☺
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Spotkania operacyjne codzienne - korzyści

•

dzięki stałym punktom agendy skupiają energię zespołu wokół
najważniejszych zadań, spotkanie motywuje pracowników do działania
i wzajemnej pomocy oraz pozwala dobrze wykorzystać czas (spotkanie
trwa 10 -15 minut) lub w warunkach zdalnych dłużej!

•

codzienny, stały monitoring kluczowych KPIs pokazuje gdzie jako zespół
jesteśmy z realizacją naszych celów, pokazuje obszary w których mamy
problemy
oraz daje możliwość monitorowania statusu ich rozwiązywania

•

dedykowany czas na rozmowę na tematy bieżące

•

członkowie zespołu zaczynając pracę wiedzą dokładnie, co zostało zrobione
wczoraj i co jest do zrobienia na dziś

Porządkujemy chaotyczną rzeczywistość krok po kroku, jeden dzień po drugim.
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Warunki skuteczności spotkań w pracy zdalnej
• Zespół Europejski 1-2 osoby każda w
innym biurze
• Zlokalizowane w 9 krajach Europy
Zachodniej
• Wnioski:
•
•
•
•
•

Dyscyplina godziny startu
Pokój spotkań, zasady zabierania głosu
Wszyscy siebie widzą (video)
Wszyscy widzą dane
Dostęp do danych online na bieżąco dla
każdego

George
Bouamrirene
PEX Manager
Schneider Electric
„W naszym wirtualnym zespole wdrożenie
spotkań operacyjnych online w oparciu o
dane z HarmoDesku bardzo szybko
podniosło zaangażowanie poszczególnych
ekspertów w realizację wspólnych celów
oraz w realną wzajemną pomoc. Szybko
wyszliśmy na prostą z backlogu„
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Właściwe dane kluczem do dobrego spotkania.
Wizualizacja statusu i ilości zadań
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Wizualizacja statusu pracy wstrzymanej (problemy)
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Wizualizacja czasu pracy

30

Wizualizacja czasu pracy nad poszczególnymi zadaniami
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Jakie wyzwania możemy napotkać?
Wyzwanie nr 3
Zmniejszenie współpracy, izolacja, stagnacja
• Pracownicy mogą mieć większe tendencje do skupienia się
na sobie

• Efektem jest poczucie odpowiedzialności, czasem przytłoczenia
u niektórych pracowników, kierowników
• Problemy nie są tak widoczne i czas reakcji jest opóźniony
• Ujawniają się bardziej wady dotychczasowego modelu dystrybucji
pracy
• Wzrasta zróżnicowanie w zakresie obciążenia pracą
• Dodatkowo efekt pogłębia większa niż wcześniej zmienności
napływu pracy do realizacji oraz zmienność możliwości realizacji
zadań ze strony pracowników
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Taktyka #3
Wykorzystaj rozwiązania IT by wspierać WSPÓŁRACĘ i ROZWÓJ
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Wykorzystaj maksymalnie dostępne możliwości posiadanych
systemów IT
• Wykorzystanie opcji współdzielenia i pomiaru zadań – o ile są dostępne w systemach
transakcyjnych
• Współdzielona skrzynka pocztowa
• System ticketowy
• System workflow dostępny w organizacji
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W wielu firmach konieczne jest wdrożenie nowego rozwiązania
– przykład Asseco SSC
•

Wiele systemów (18 i więcej nowych w drodze)

•

Duża liczba zadań, różne rodzaje zadań

•

12 klientów z różnymi umowami gwarancji jakości i

Rafał Kozłowski
Wiceprezes, CFO
Asseco S.A.

terminowości świadczonych usług (SLA)
•

Zadania pochodzą z różnych miejsc, w tym wiadomości email

•

Prace zaplanowane w okresach miesięcznych, kwartalnych
i rocznych

•

Telefony przychodzące, zadania doraźne

•

Projekty, spotkania

„Potrzebowaliśmy rozwiązania - jednego
miejsca do zbierania i wizualizacji
wszystkich danych związanych z
zadaniami i narzędzia które umożliwi
optymalną dystrybucję zadań w zespole.
Szukaliśmy rozwiązania które jest gotowe
do użycia od zaraz, elastyczne i buduje
zaangażowanie pracowników i poczucie
sprawiedliwości wynikające z
równomiernego rozłożenia pracy „
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Równomierne rozłożenie pracy –
Narzędzie IT, które umożliwia i automatyzuje poziomowanie pracy
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Droga do uporządkowanego środowiska pracy

1. Procesy, zadania odpowiednio pogrupowane (typy zadań) i nazwane
2. Pomiar terminowości, jakości, produktywności dla kluczowych zadań
3. System zbierania danych i zarządzania zadaniami wstrzymanymi/
problemami jest wdrożony
4. Pracownicy mają jasność co do priorytetów w realizacji zadań
5. Rzetelne dane są podstawą do omawiania wyników, rozmowy o
problemach, do podejmowania decyzji o
•
•
•
•
•

Organizacja/alokacja pracy/zadań,
Zwiększaniu elastyczności poprzez rozszerzenie kompetencji członków zespołu,
Wspólnych celach dla zespołu – szczególnie w zakresie wspólnego lejka pracy
Rekrutacji i szybkości wdrażania nowych osób.
Wdrażaniu usprawnień itd.
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Dystrybucja zadań w trybie lejka

IMPORT DANYCH

POWTARZAJĄCE SIĘ ZADANIA

AUTOMATYCZNY KREATOR E-MAIL

INTEGRACJA POPRZEZ API

MANUALNE DODAWANIE ZADAŃ

Tworzenie zadań
Zasilanie lejka

Dystrybucja zadań
Praca i jej pomiar

Wizualizacja danych:
Rezultaty zespołowe i indywidualne
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Algorytm zapewniający optymalną dystrybucję pracy

PRIORYTET
KOMPETENCYJNY

PRIORYTET
BIZNESOWY

e
d

c
b
a
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Pewność, że kluczowe zadania będą zrealizowane na czas

Najczęściej stosowane kryteria, które określają kolejność zadań
do pobrania z lejka wg priorytetu biznesowego:

e
d

joker

joker

•
•
•
•
•
•
•

Najwyższy priorytet
Oczekiwany czas ukończenia (SLA)
Priorytet zadań (1 ›› 3)
Preferencje kompetencyjne
Ukończony na czas
Czy przeterminowane?
Czy sprawa jest w toku?

c
b
a
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Zaproszenie
• Limit 15 osób
• 15.04 godz 15:00
• 100 minut
Zobacz efekty
Doświadcz emocji
Sprawdź czy to dla Ciebie?

W trakcie symulacji wykorzystamy nasze narzędzie do dystrybucji, pomiaru i
wizualizacji zadań w zespołach business services. Będziesz mógł sam
sprawdzić czy dynamiczna dystrybucja i równomierna dystrybucja pracy jest
szansą dla Ciebie i Twojej organizacji do poprawy produktywności i morale
zespołu.
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Sesja pytań i odpowiedzi
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Jak to podejście sprawdza się w obszarach zakupowych?
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Jakie mogą być rezultaty?
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HarmoDesk: zbudowany na platformie Salesforce

wg Gartnera najlepsza na świecie platforma aplikacji SaaS

Sprawdzona jakość
bez ograniczeń

Bezpieczeństwo:
priorytet numer jeden

Positive Productivity
jest oficjalnym partnerem
Salesforce. Salesforce
zapewnia nieograniczoną
globalną skalowalność
HarmoDesk.

Salesforce liderem wśród
PaaS o wysokiej wydajności
i zaufaniu, Gartnera (2019).

Dostępny wszędzie,
na dowolnym
narzędziu
Dostęp poprzez chmurę,
umożliwia korzystanie
z narzędzia z dowolnego
narzędzia i miejsca
na Świecie!

Wszechstronna
integracja
Sprawdzone zdolności
integracyjne. Gartner
pokazuje, że Salesforce
zajmuje najwyższą pozycję
w kwadracie, jeśli chodzi
o możliwość integracji
z innymi narzędziami.
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Wdrożenie to…
•

Długi proces i … ciągnący się proces…

•

Najczęściej „wyskakuje” wiele problemów

•

Angażuje nasze kluczowe zasoby

•

Wdrożenie tego zdalnie musi być bardzo trudne

•

Nie mamy czasu – jesteśmy „zarobieni”

Katarzyna Fita
Dyrektor ds.
Rachunkowości
RASP -Ringier Axel
Springer Polska
„Absolutnie nie wierzyłam w zapewnienia,
że wdrożenie będzie szybkie, zajmie
jedynie 2-3 dni czasu moich kierowników
oraz że obędzie się bez problemów IT.
Byłam bardzo zdziwiona jak po 2
tygodniach od startu działaliśmy po
nowemu i do tego pracownicy od razu
widzieli korzyści „
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Zaproszenie
• Limit 15 osób
• 15.04 godz 15:00
• 100 minut
Zobacz efekty
Doświadcz emocji
Sprawdź czy to dla Ciebie?

W trakcie symulacji wykorzystamy nasze narzędzie do dystrybucji, pomiaru i
wizualizacji zadań w zespołach business services. Będziesz mógł sam
sprawdzić czy dynamiczna dystrybucja i równomierna dystrybucja pracy jest
szansą dla Ciebie i Twojej organizacji do poprawy produktywności i morale
zespołu.
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Kontakt:

Krzysztof Pimpicki
CEO Positive Productivity®
krzysztof.pimpicki@positiveproductivity.eu
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