
Oszcz dza  mo na w rozmaity sposób. Trzeba sobie jednak zada  pytanie, czy warto i czy faktycznie oszcz dzanie
nam si  op aci? Nikt nie chce wyj  bowiem jak przys owiowy Zab ocki na mydle.

Zapotrzebowanie polskich przedsi biorców na oprogramowanie do firmy wolno, cho  systematycznie ewoluuje
w kierunku coraz bardziej skomplikowanych aplikacji. Jednak statystyki pokazuj , e wykorzystywanie programów
informatycznych w ma ych firmach sprowadza si  g ównie do stosowania aplikacji ksi gowych, do zarz dzania
sprzeda , kontroluj cych gospodark  magazynow  czy zarz dzaj cych rodkami pieni nymi w firmie. Coraz
wi kszym zainteresowaniem ciesz  si  tak e zaawansowane pakiety oprogramowania, wspomagaj ce kontakty
z klientami – CRM – czy pozwalaj ce kompleksowo zarz dza  przedsi biorstwem – ERP.
Barier  popytu bywaj  niestety koszty oprogramowania. By  mo e rozwi zaniem tego problemu (poza

wiadomieniem przedsi biorcy potrzeby stosowania tego typu aplikacji) by oby stworzenie mo liwo ci
finansowania jego zakupu na przyk ad poprzez leasing oprogramowania.
Spróbujmy spojrze  na program komputerowy jak na yw  osob  – pracownika naszej firmy. Na  pewno mamy
wi ksze do wiadczenie w kontaktach z lud mi oraz w okre laniu i  egzekwowaniu wymaga  w stosunku
do pracowników. Mamy wiadomo , jakie cechy b  po dane, a czego nie b dziemy tolerowa .

Spotkanie kwalifikacyjne

Naj atwiej sprawdzi  kompetencje kandydata, zapoznaj c si  z list  czynno ci, jakie jest w  stanie wykona . Jednak
sam spis wykonywanych funkcji – cho  dobrze okre la zakres jego umiej tno ci – cz sto jest zbyt ogólnikowy.
Warto, aby specjalista z danej dziedziny szczegó owo prze ledzi  ka dy jego element, zwracaj c szczególn  uwag
na specyfik  naszej firmy. Dobrze jest te  okre li  kilka podstawowych, najcz ciej wykonywanych u nas czynno ci
i sprawdzi  jak b dzie sobie z tym radzi . Z drugiej strony, zaskoczmy go pytaniem o mo liwo  wykonania czego
nietypowego. Na przyk ad: zestawienie, które jest nam potrzebne raz na kwarta  lub analiza przeprowadzana
wg zmiennych za . Nie zra ajmy si  jednak, gdy stwierdzimy, e nie ma on gotowych odpowiedzi na ka de
pytanie. Wa ne, aby w bardziej skomplikowanych sytuacjach mia  zdolno  wspó pracy, polegaj  na podawaniu
wyników cz stkowych, które pos  nam do  rozwi zania ca ci problemu.

Otwarcie na wspó prac

Wa nym elementem jest komunikatywno  naszego kandydata i zdolno  do wspó pracy. Aby si  o tym przekona

,

potrzeba czasu i kilku wspólnie rozwi zanych problemów. Poniewa  przy „kwalifikacji” nie zawsze mo emy
po wi ci  du o czasu, musimy liczy  na swoj  intuicj  i szybkie sposoby okre lania przydatno ci.
Tak te  nawet w najdoskonalszym programie znajdziemy rozwi zania, które pocz tkowo mog  by  dla nas
zaskakuj ce. Jednak maj  one g bokie uzasadnienie: wynikaj  z  wzajemnych powi za  i rygorów, jakim program
podlega (warunki prawne, wzajemne zale no ci mi dzy modu ami, mo liwo ci techniczne, itp.).
Na  pierwszy rzut oka mo emy oceni  konstrukcj  programu, czyli podstawowe funkcje oraz typowe czynno ci.
Pogodzenie wielofunkcyjno ci i du ego potencja u z  logik  i czytelno ci  jest zadaniem producenta. Teraz
my powinni my oceni , na  ile si  z niego wywi za . Je li przy pobie nym spojrzeniu na program, potrafimy okre li

,

gdzie znajduj  si  jego najwa niejsze funkcje, to mo emy mie  pewno , e bez trudu wykonamy bardziej
skomplikowane czynno ci. Z kolei je li zmuszeni jeste my przedziera  si  przez g szcz opcji, rozwijanych menu,
podmenu, to le wró y naszej dalszej wspó pracy.

Specjalizacja  czy optymalizacja

Cz stym b dem jest kategoryczne stwierdzenie, e potrzebny jest bardzo prosty program tylko do „tego i tego”.
Owszem, spe nia on pocz tkowe wymagania, ale jest to  kres jego mo liwo ci. Tymczasem my po wst pnym etapie

ytkowania stajemy si  bardziej wiadomym i wymagaj cym u ytkownikiem. Dlatego wybierzmy program, który
z zapasem spe nia nasze dzisiejsze oczekiwania.

Czy „taniej” znaczy faktycznie taniej

Zanim zdecydujemy si  na kupno oprogramowania do firmy zastanówmy si  nad cen . Przygl daj c si
wymaganiom p acowym naszych kandydatów, tak jak przegl daj c w  sklepie pude ka z programami, w pierwszym
odruchu zainteresujemy si  ta sz  ofert . Dopiero dok adne porównanie funkcji mo e nas ustrzec przed sytuacj

,

gdy po zakupie ta szego programu b dziemy musieli dokupi  drugi i trzeci element, aby uzyska  wszystkie
potrzebne nam funkcje. Warto wówczas pami ta , e mogli my kupi  od razu kompleksow , ale dro sz  ofert

.


