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Pewnie nieraz słyszałe(a)ś o KPI, czyli
Kluczowych Wskaźnikach Efektywności.
Wprowadzenie ich do firmy, w odpowiedni
sposób, często rozpoczyna proces jej
przyspieszonego wzrostu. Dlaczego? Bo jeśli
są wdrożone w zgodzie ze strategią
przedsiębiorstwa, pozwalają na skupienie się
na najważniejszych jej aspektach. Czym
zatem są kluczowe wskaźniki efektywności,
czasem nazywane również kluczowymi
wskaźnikami wydajności lub działania? Są to
takie miary, które definiuje przedsiębiorstwo
lub jeden z jej działów po to, aby monitorować
i analizować postępy w wyznaczonych celach.
Jak sama nazwa wskazuje, KPI to wskaźniki
kluczowe, czyli takie, które mają największe
znaczenie lub najlepiej ukazują progres w
realizacji postawionych zadań i strategii firmy.
Kiedy moim celem jest schudnięcie do wagi
72 kg do dnia 28 lutego, to miernikiem są
kilogramy. W tej materii sprawa jest prosta. W
biznesie zidentyfikowanie najważniejszych
miar jest już bardziej skomplikowane.
Po co liczyć KPI?
Chociaż KPI bywają czasami obiektem drwin
ze strony pracowników, są niezbędne do tego,
aby firma działa i rozwijała się w sposób
prawidłowy. Oto kilka powodów, dla których
warto je mierzyć.
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1. Aby znać kondycję firmy
Dzięki wskaźnikom wiesz, czy Twoja firma
działa optymalnie i czy idzie w dobrym
kierunku.. Warunkiem jest tu odpowiednie
dobranie mierników i uzyskiwanie rzetelnych
danych,       a także dostęp do nich w łatwy i
szybki sposób.
To tak jak z podróżą samochodem na
wymarzone wakacje. Załóżmy, że Twoim
celem jest dojazd do Barcelony. Jadąc z
Katowic masz do pokonania 2175 km i zgodnie
z Google Maps powinieneś przejechać ten
dystans w ok 22 godziny ciągłej jazdy.
Włączając mapę w smartfonie możesz śledzić,
czy zbliżasz się do celu czy może błądzisz,
jadąc w stronę Kijowa. Wyznaczyliśmy więc
dosyć daleki cel, ale do jego realizacji jeszcze
długa droga, w czasie której będziesz
musiał(a) podjąć szereg decyzji i w tym
również pomogą Ci KPI.
 
2. Żeby podjąć trafną decyzję
Decyzje oparte o dane podejmuje się szybciej     
i są częściej trafne. Wydaje się to oczywiste,     
a mimo to wielu właścicieli firm i menedżerów
wciąż w dużej mierze opiera się na intuicji.
Dane mogą pokazać na przykład pewne
trendy, z których można skorzystać przy
podejmowaniu decyzji. Mając wskaźniki,
łatwiej będzie również sprawdzić, czy nasze
postanowienie, aby realizować dany projekt
było właściwe.
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bezpieczny dojazd wszystkich osób na
miejsce
dojazd o wyznaczonej porze
dojazd z ustalonym spalaniem i w
założonym koszcie paliwa

Wracając do naszej wycieczki do Barcelony.
Obserwując np:
średni czas pokonania 100 km
średnie spalanie samochodu
postępy na Google Maps
korki i opóźnienia na trasie
możesz podejmować świadome i najlepsze
decyzje o Twoich kolejnych krokach w
podróży. Możesz poprosić o pomoc innego
kierowcę, zmienić trasę, przyspieszyć, zwolnić,
zmienić samochód etc. KPI są właśnie po to,
abyś mógł robić to samo w swojej firmie.
 
3. Aby motywować pracowników
Okazuje się, że KPI mogą być świetnym
sposobem na motywowanie pracowników. Z
jednej strony wskaźniki mogą posłużyć do
budowania motywacji zewnętrznej tzn. takiej,
w której premię dla pracownika uzależnia się
od poziomu danego KPI.
I tak podczas naszej podróży do Barcelony
możemy ustalić nagrodę dla samych siebie
np. za:
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Wszystko zależy od tego, co dla nas jako firmy
jest najważniejsze. Z naszych doświadczeń
najlepsza droga do skutecznej motywacji
zespołu wiedzie przez wspólne ustalenie celu
oraz mierników i wskaźników, które nas do
niego doprowadzą. Wtedy działa tzw. afekt
ojcowski. Oznacza to, że nasz zespół mocno
angażuje się w działanie i bierze
odpowiedzialność za dany cel, ponieważ brał
udział w jego wypracowaniu i określenie. A
tylko w takiej sytuacji praca jest przyjemna,
satysfakcjonująca i niesie ze sobą sobą nutkę
pozytywnego i inspirującego wyzwania. 
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Z pierwszego rozdziału wiesz, że wskaźniki
najlepiej dopasowywać do firmy opierając się
na strategii biznesowej. Na przykład: jeżeli
jesteś nową firmą, może zależeć Ci na
pozyskaniu jak największej liczby nowych
klientów miesięcznie. Jeżeli prowadzisz firmę
produkcyjną, pewnie chcesz produkować
więcej towaru na godzinę lub zminimalizować
liczbę wadliwych produktów. Warto dobrze
przemyśleć, jakie będą odpowiednie wskaźniki,
które najlepiej pokażą, czy idziesz w dobrą
stronę. Jest jednak kilka obszarów i ogólnych
wskaźników, które śmiało można i warto
śledzić praktycznie w każdym
przedsiębiorstwie. Jeżeli nie masz jeszcze
żadnych KPI w swojej firmie, możesz zacząć od
tych zaprezentowanych poniżej. Jeżeli już
wdrożyłe(a)ś system mierników, to sprawdź,
czy śledzisz wszystkie 4 obszary i
najważniejsze KPI. Dziś opiszę dwa pierwsze. 

Pieniądze
Pierwszym obszarem jest ten związany z
finansami Twojej firmy. Celem każdego
przedsiębiorstwa jest przynoszenie dochodów,
więc zaczniemy od tej sfery.
Najważniejszymi wskaźnikami dla obrazowania
sytuacji finansowej firmy są te związane z
rentownością firmy. Pierwszy z nich to
rentowność sprzedaży (ROS – return of sale),
czyli iloraz zysku netto osiągniętego przez
firmę i wartości ze sprzedaży. 
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Wskaźnik ten daje nam znać, jak bardzo
opłacalna jest sprzedaż naszych produktów.
ROS = (zysk netto / przychody ze sprzedaży)
x 100%
Przykładowo, jeżeli przedsiębiorstwo osiągnęło
przychody ze sprzedaży na poziomie 100 000
zł, a koszty działalności w tym okresie (stałe,
zmienne, podatki), wyniosły 70 000 zł, to zysk
netto wyniósł 30 000 zł, a zatem rentowność:
ROS – (30 000/100 000) x 100% = 30%.
Do podstawowych wskaźników rentowności
zaliczamy również: rentowność aktywów (ROA
– return on assets) oraz rentowność kapitału
(ROE – return on equity).
Ponadto warto śledzić takie kwestie
finansowe, jak ilość rezerw finansowych czy
kwota, jaką można przeznaczyć na inwestycję.
Ważnym wskaźnikiem, w tym obszarze, jest
wartość produktów znajdujących się w
magazynie. Istotne są również wskaźniki
monitorujące płynność finansową - ile winni
są klienci a także, jakie kwoty powinny zostać
wkrótce zapłacone.

Sprzedaż
Kolejny obszar to wskaźniki sprzedażowe.
Wśród nich najważniejszym jest poziom marży.
Warto pokazać również poziom sprzedaży,
liczbę nowych klientów w danym okresie,
liczbę zleceń oraz ich wartość. 
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Dzięki tym wskaźnikom firma jest w stanie
przewidzieć, jakie będą przychody w
najbliższych kilku czy kilkunastu tygodniach.
Pozwala to lepiej planować zarówno
produkcję jak i wydatki.
Kwestię wskaźników sprzedaży szczegółowo
opisałem w artykule KPI w sprzedaży – jak je
podnieść? Zachęcam do jego lektury.

Klient
Kolejnym obszarem jest ten dotyczący klienta.
Dla każdego pracownika Twojej firmy, to klient
powinien być najważniejszy. Dlaczego? Bo
zadowolony klient poleci naszą firmę i jak
będzie ponownie potrzebował sprzedawanego
czy produkowanego przez nas produktu, wróci.
Jakie mierniki bierzemy pod uwagę w tym
obszarze? Przede wszystkim jest to
satysfakcja klienta. Powinna być ona
mierzona w jak najprostszy sposób, gdyż
zapewnia to większą liczbę informacji zwrotnej
od kontrahentów. Może to być pytanie
dotyczące oceny transakcji na skali od 1 do
10. Jeżeli prowadzimy np. sklep internetowy
lub transakcji jest sporo, taki wskaźnik można
monitorować codziennie. Dzięki temu, szybko
dowiemy się, że coś się dzieje. W momencie,
kiedy pojawią się oceny negatywne, warto
lepiej im się przyjrzeć używając do tego
wywiadów czy ankiet pogłębiających. 
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Warto również przyjrzeć się temu, jak wygląda
praca w magazynie czy dziale obsługi klienta.
W tej sferze można mierzyć również koszty
reklamacji, a także czas odpowiedzi na
zapytania klientów. Te ostatnie dane można w
stosunkowo prosty sposób ściągać z
serwerów pocztowych, przez co zbieranie ich
nie zajmie zbyt czasu.
Zachęcamy również do pomiarów
dotyczących nowych kontaktów w naszej
bazie danych (czy w CRM) oraz liczby
Klientów, którzy pojawiają się dzięki
rekomendacjom naszych zadowolonych
Klientów lub partnerów z którymi
współpracujemy. Dzięki tym wskaźnikom
widzimy jak nasza obecna dobra praca
wpływa na przyszłość naszej firmy, jej
kondycję i możliwy rozwój.
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Cechy dobrych wskaźników
W poprzednim rozdziale napisałem przykłady
kilku wskaźników, które warto śledzić w firmie.
W internecie (w tym na naszych stronach
www.leantowin.pl oraz
www.kokpitzarzadzania.pl) znajdziesz sporo
przykładów innych KPI. Śmiało możesz
wykorzystać je we własnej firmie. Czasem
zdarza się jednak taka sytuacja, że
potrzebujemy skonstruować własny wskaźnik.
Ale jak zrobić to dobrze?
Tak jak pisałem we wcześniejszych
wiadomościach, dobre wskaźniki powinny być
dostosowane do modelu biznesowego i do
wartości i wizji , które reprezentuje firma. Jeżeli
zależy Ci na produkcji wysokiej jakości
samochodów, dobry wskaźnik np. z obszaru
jakości powinien wziąć pod uwagę ilość awarii
samochodów podczas trwania okresu
gwarancji. Jeżeli dostarczasz długopisy do
hurtowni papierniczej, gdzie jedynym
kryterium przetargu jest cena, skup się na
niskich kosztach surowców i wysokiej
efektywności produkcji.

Wybierając wskaźnik, dobrze byłoby, żeby miał
on charakter porównawczy , czyli pozwalający
na porównanie jego wartości np. z innymi
okresami lub z konkurencją.
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Natomiast po wprowadzaniu zmiany w
organizacji, taki miernik pozwoli na
stwierdzenie skuteczności tej zmiany.
Przykładem wskaźnika porównawczego może
być liczba awarii maszyny w danym miesiącu
lub liczba wyprodukowanego towaru dziennie.

Dobrą praktyką jest wyrażanie wskaźnika w
formie stosunku liczbowego lub stopy, np.
liczba wytworzonych towarów podzielona
przez liczbę pracowników lub długość trwania
przestoju w stosunku do czasu pracy. Takie
miary mają z natury charakter porównawczy,
a ponadto biorą pod uwagę różne, zależne od
siebie czynniki, dzięki czemu minimalizujemy
ilość wskaźników przy jednoczesnym
zwiększeniu ich znaczenia dla zarządzania
firmą.
 
Wskaźnik powinien być również zrozumiały,
dzięki temu łatwiej będzie go zapamiętać i o
nim rozmawiać z pracownikami na różnych
szczeblach. Zrozumiałe wskaźniki są też
źródłem obiektywnej informacji zwrotnej dla
pracowników i stają się częścią kultury
organizacji nastawionej na zmiany.
Rekomendujemy również, podawanie danych
w przystępnej formie komunikacyjnej,
zrozumiałej dla wszystkich zainteresowanych
np.: 8 na 10 produktów dostarczamy na czas,
albo 9 na 10 klientów kupuje od nas więcej niż
jeden raz.

3. JAK KONSTRUOWAĆ
WSKAŹNIKI? 

www.leantowin.pl

https://leantowin.pl/


Natomiast po wprowadzaniu zmiany w
organizacji, taki miernik pozwoli na
stwierdzenie skuteczności tej zmiany.
Przykładem wskaźnika porównawczego może
być liczba awarii maszyny w danym miesiącu
lub liczba wyprodukowanego towaru dziennie.

Dobrą praktyką jest wyrażanie wskaźnika w
formie stosunku liczbowego lub stopy, np.
liczba wytworzonych towarów podzielona
przez liczbę pracowników lub długość trwania
przestoju w stosunku do czasu pracy. Takie
miary mają z natury charakter porównawczy,
a ponadto biorą pod uwagę różne, zależne od
siebie czynniki, dzięki czemu minimalizujemy
ilość wskaźników przy jednoczesnym
zwiększeniu ich znaczenia dla zarządzania
firmą.
 
Wskaźnik powinien być również zrozumiały,
dzięki temu łatwiej będzie go zapamiętać i o
nim rozmawiać z pracownikami na różnych
szczeblach. Zrozumiałe wskaźniki są też
źródłem obiektywnej informacji zwrotnej dla
pracowników i stają się częścią kultury
organizacji nastawionej na zmiany.
Rekomendujemy również, podawanie danych
w przystępnej formie komunikacyjnej,
zrozumiałej dla wszystkich zainteresowanych
np.: 8 na 10 produktów dostarczamy na czas,
albo 9 na 10 klientów kupuje od nas więcej niż
jeden raz.

3. JAK KONSTRUOWAĆ
WSKAŹNIKI? 

www.leantowin.pl

https://leantowin.pl/


Jakich wskaźników unikać?
Przede wszystkim tak zwanych wskaźników
próżności. Na czym one polegają? To takie
mierniki, które pokazują sukces, chociaż
niekoniecznie przekładają się na zyski firmy i
poprawę jej efektywności. Przykładem może
być wskaźnik pokazujący narastającą liczbę
wyprodukowanych produktów od początku
istnienia firmy. Jednak jeśli nie będzie on
odniesiony do przychodów, marży lub kosztów,
to nie pokaże on faktycznego przełożenia na
wynik finansowy. Tym samym nie zobaczymy,
czy firma zrobiła finansowy progres, czy
jednak zmierza ku upadłości.
Nie najlepszym rozwiązaniem jest też
wybieranie takich wskaźników, na które
pracownicy nie mają wpływu i łączenie ich z
systemem motywacyjnym. Na przykład,
uzależnienie premii pracownika na linii
produkcyjnej od poziomu sprzedaży, nie
przyniesie oczekiwanych rezultatów, a może
nawet zniechęcić załogę do kierownictwa i do
wydajnej pracy.
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Skąd opór u pracowników?
Podczas wdrażania wskaźników w firmach
zauważyłem, że wielu pracowników odczuwa
niepokój związany z ich wprowadzeniem.
Czego się boją? Że od poziomu wskaźników
będzie zależało ich wynagrodzenie, że będą
rozliczani i będą musieli się tłumaczyć z
każdego spadku wskaźnika - a przecież nie na
wszystko mają wpływ. Ponadto obawy
związane są z tym, że będą musieli
wykonywać dodatkową pracę. Ta niepewność
jest zrozumiała. Wprowadzenie wskaźników to
zmiana, a same zmiany u wielu osób mogą
powodować nieprzyjemne uczucia i obawy. 

Czy pracownicy muszą wiedzieć, że coś
mierzymy?
Mogłe(a)ś pomyśleć, że skoro dla
pracowników wdrożenie KPI jest pewną
trudnością, to może w ogóle im o tym nie
mówić. Nie jest to dobre rozwiązanie z kilku
względów. Po pierwsze to często pracownicy
zbierają dane do raportów i mierników,
czasem muszą faktycznie wykonać niewielką
pracę, aby wpisać odpowiednie dane w
przeznaczone do tego miejsce. Po drugie,
prędzej czy później, taka informacja
przedostanie się do załogi. Być może sam(a)
zdradzisz taką informację przy okazji
chwalenia pracowników, za wyniki. 
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A to doprowadzić może do wzbudzenia
nieufności do Ciebie czy kadry zarządzającej.
Po trzecie, nie uzyskasz pomocy od
pracowników w ustalaniu tych wskaźników i
nie będziesz mógł(a) się do nich odnieść,
chcąc wprowadzić zmiany w organizacji. 

Jak dobrze wprowadzić wskaźniki?
Należy pamiętać, że aby powstał wskaźnik
potrzebne są dane. Te dane zbierają
pracownicy. Ważne jest zatem dokładne
wytłumaczenie pracownikom, czego dotyczą
wskaźniki i jaki jest ich cel w firmie. Jest to
istotna kwestia z dwóch powodów. Pierwszy to
właśnie niwelowanie strachu. Jeżeli osoby nie
będą w stanie dobrze pojąć znaczenia
mierników, powstaną teorie spiskowe
mówiące na przykład o tym, że od poziomu
wskaźników będzie zależeć premia. Drugi
powód dotyczy jakości danych. Zespół
rozumiejący KPI, chętniej będzie przekazywał
potrzebne dane, dbał o ich jakość oraz
terminowość.
Wdrożenie wskaźników w firmie powinno być
poprzedzone szkoleniami i warsztatami,
podczas których, to pracownicy pomogą
ustalić najważniejsze wskaźniki w ich działach.
Ponadto w trakcie spotkań może zostać
ustalone, czy i które wskaźniki wpłyną na
premię pracownika. 
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Nie powinny one wpływać na wynagrodzenie,
które już otrzymują, ale stworzenie nowego
rodzaju premii, zależnej od wskaźników jest jak
najbardziej dobrym rozwiązaniem. 

Mów o KPI nowym pracownikom
Nie można również zapomnieć o
pracownikach, którzy dopiero mają rozpocząć
pracę w naszej firmie. Kluczowe jest, aby
nowa osoba wiedziała, z czego wynikają dane
wskaźniki, co ma na nie wpływ, jakie wnioski
na ich podstawie są wyciągamy. Jest to
istotny element wdrożenia, który powinien być
starannie zaplanowany. Inaczej KPI staną się
tylko liczbami, pozbawionymi sensu. Stąd już
blisko do kpin, wyśmiewania, a także do ich
bagatelizowania oraz nie przykładania się do
ich raportowania. Nowi pracownicy mogą też
mieć wcześniejsze doświadczenia z
poprzednich firm, w których wskaźniki były
lepiej lub gorzej wykorzystywane. Czasem jest
tak, że kluczowy wskaźnik nazwany dokładnie
w ten sam sposób w nowej firmie, liczymy
inaczej i służy on innym celom. To kolejny
powód, aby dobrze przedstawić temat już w
pierwszych dniach pracy. 
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W jaki sposób to zrobić? Oprócz prezentacji,
przedstawionej na przykład przez głównego
przełożonego, dobrze jest przygotować łatwo
dostępną bazę wiedzy z tymi zagadnieniami.
Pomoże to też osobom, które dopiero
rozpoczynają pracę w organizacji. Pierwsze
dni w nowej organizacji, to często trudny czas,
z dużą ilością informacji. Zdarza się więc, że
nie są one dobrze zapamiętane przez
pracownika w pierwszej chwili. Warto więc
mieć przygotowaną bazę podstawowych
informacji i standardów, do której nowo
zatrudniony pracownik zawsze może
samodzielnie zajrzeć w razie wątpliwości.

Ponadto warto również zaproponować, żeby to
sami pracownicy ustalili, jakie wskaźniki warto
mierzyć. Dzięki temu poznamy ich sposób
myślenia, dowiemy się, co dla nich jest ważne.
Samodzielnie stworzone wskaźniki będą
traktowane z większą uwagą, a pracownikom
będzie zależeć na ich poprawie. Oczywiście
może się zdarzyć, że część mierników nie
będzie miała znaczenia dla strategii firmy.
Dlatego warto poprosić o utworzenie kilku KPI,
spośród których będzie można wybrać
najlepsze. 

4.JAK PRZEKONAĆ
PRACOWNIKÓW DO
MIERZENIA KPI?

www.leantowin.pl

https://leantowin.pl/


Dobrym sposobem jest też przeprowadzenie
warsztatów podczas których wskaźniki
zostaną opracowane przy współpracy zespołu
wdrożeniowego i operacyjnego. Wdrażanie
pracowników do wskaźników to ważny
element całego procesu. Koniecznie należy o
nim pamiętać i potraktować go bardzo
poważnie. Bez tego, dane mogą nie być
wiarygodne, a dodatkowo pracownicy mogą
stracić motywację. 

4.JAK PRZEKONAĆ
PRACOWNIKÓW DO
MIERZENIA KPI?

www.leantowin.pl

https://leantowin.pl/


Wielu właścicieli i menedżerów firm, z którymi
współpracuje pyta mnie, skąd właściwie mają
wziąć te wszystkie liczby, do obliczania KPI.
Rozumieją, że mierniki są im potrzebne, ale nie
mają pojęcia, co zrobić, żeby je obliczyć.
Zatem gdzie szukać danych? Jak się okazuje,
najczęściej trzeba pójść na kilka wycieczek.

1. Przejdź się do księgowości
To dział, który siedzi w liczbach (i przepisach
prawa, ale te są nam mniej potrzebne w tym
momencie). To tam znajdziesz wiele
potrzebnych Ci danych dotyczących finansów
Twojej firmy. Systemy ERP, z których
codziennie korzystają księgowe i księgowi, są
pełne liczb. Same systemy często pozwalają
na wyliczenie setek wskaźników, chociaż
większość z nich nie będzie Ci potrzebna. To
co warto zrobić, to powiedzieć, jakie dane
będą Ci potrzebne i poprosić pracownika
działu o ich wysyłanie w określonej
częstotliwości (np. raz w miesiącu lub raz
tygodniu). Bardzo często oprogramowanie
daje możliwość automatycznego wysyłania
określonych wskaźników czy wyników
finansowych – to tylko kwestia ustawienia.
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2. Ustaw kurs na dział sprzedaży
Dobry szef działu sprzedaży powinien
monitorować najważniejsze wskaźniki i
przekazać Ci ich wyniki, jeśli potrzebujesz.
Jednak jeżeli nie masz dobrego szefa działu
handlowego lub jeśli dopiero go budujesz, to z
pewnością powinienne(a)ś zacząć od
wdrożenia systemu zarządzania sprzedażą,
czyli CRM. Dostępnych programów i aplikacji
jest całkiem sporo i większość z nich jest w
stanie generować najważniejsze liczby: marżę,
liczbę nowych klientów, sprzedaż w danym
dniu, tygodniu, miesiącu. System sprzedaży
podobnie jak systemy ERP to kopalnia liczb.
Znajdziesz ich tam bardzo dużo, ale pamiętaj,
że nie wszystkie warte są wydobywania.
Pamiętaj o swoich celach i strategii, a dużo
łatwiej będziesz mógł(a) zdecydować, które z
nich faktycznie pokażą Ci drogę i ułatwią
podejmowanie decyzji.
 
3. Odwiedź jaskinię informatyków, wejdź
do dżungli marketingu
U firmowego komputerowca również
znajdziesz sporo danych. Chociażby te
dotyczące szybkości odpowiadania na maile
przez Biuro Obsługi Klienta. Jeśli chodzi o
kompetencje marketerów, to mocno zmieniły
się one w ciągu ostatniej dekady. 
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Teraz poza wysoką kreatywnością liczą się
również zdolności analityczne i umiejętność
zadawania odpowiednich pytań. Dział ten
analizuje, co dzieje się na stronie internetowej
firmy, ale jest w stanie stworzyć również szybki
test do badania satysfakcji czy lojalności
klienta.

4. Zahacz o HRy
To ten dział odpowiada za informacje
dotyczące pracowników. Ma dane potrzebne
do obliczenia wskaźnika rotacji, powinien
przeprowadzać roczne oceny pracowników
lub przynajmniej brać w nich udział.
Członkowie tego działu często używają
programów, które dają możliwość
generowania potrzebnych danych, które
mogą posłużyć do obliczania bardziej
złożonych wskaźników. 
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Jak się okazuje można mieć dane, można
liczyć wskaźniki, ale zupełnie z nich nie
korzystać. Dlaczego? Bo tak naprawdę, to co
najbardziej pomaga, w podejmowaniu decyzji,
analizowaniu biznesu, to wizualizacja tych
danych. Jakie programy można do tego
wykorzystać?
1. ERP – tak jak pisałem we wcześniejszym
mailu, wiele danych można znaleźć w
programach do planowania zasobów
przedsiębiorstwa. Znajdziesz tam dane z wielu
działów, od logistyki po księgowość. Do Ciebie
będzie należał wybór, jakie wskaźniki wybrać,
jak często raportować wyniki. Mimo, że w
systemach ERP jest bez liku informacji, to dużą
ich wadą jest właśnie ich ograniczenie. W
takich systemach nie znajdziesz danych z
działu marketingu, który pracuje w Google
Analytics czy aplikacjach do monitorowania
mediów. Nie znajdziesz tam danych działu
informatyki czy działu kadr o wynikach ankiet i
ocen rocznych. A ponieważ czasem trzeba
zobaczyć zależności między poszczególnymi
wskaźnikami i tak część danych trzeba
przenieść do innego oprogramowania.
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2. Arkusz kalkulacyjny to narzędzie, które
zrewolucjonizowało dokonywanie obliczeń i
korzystanie z danych na całym świecie.
Większość tego typu programów (w tym excel
i jego googlowski odpowiednik) potrafią
wykonywać dobrze wyglądające wykresy, a
dla tych co znają oprogramowanie VBA praca
w nim staje się jeszcze łatwiejsza i szybsza. W
arkuszu kalkulacyjnym zdecydowanie da się
zrobić funkcjonalny dashboard, ze wszystkimi
wskaźnikami. Dane z innych programów
można łatwo wkleić, bo najczęściej dają one
możliwość eksportu do plików excelowskich,
czy tych bardziej uniwersalnych – z
rozszerzeniem .csv.
Jednak wadą arkusza kalkulacyjnego jest to,
że wiele czynności trzeba wykonać ręcznie -
wkleić dane w odpowiednie komórki, a to
zajmuje sporo czasu i można popełnić błąd. 

3. Kokpit Zarządzania Biznesem
Chyba jeszcze lepszym narzędziem jest takie,
którego głównym celem jest generowanie
dashboardu - tablicy, na której znajdą się
wszystkie kluczowe wskaźnik. Mogą one być
zwizualizowane jako wykresy lub tabele, tak
żeby łatwo można było je odczytać. 
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Dodatkowo, taka tablica pozwoli na
porównywanie wyników w czasie - będziesz
mógł(a) zobaczyć, jak zmieniał się wskaźnik w
ciągu roku lub porównać ze sobą konkretne
przedziały czasowe. Takim narzędziem jest
Kokpit Zarządzania Biznesem. Logując się do
niego, od razu zobaczysz, jak radzi sobie
Twoja firma, które elementy warto i należy
poprawić. Zobaczysz zależności między
konkretnymi działami, jak dane działanie
przekłada się na KPI. Dzięki możliwości
integracji, Kokpit Zarządzania Biznesem sam
ściąga dane z innych systemów. A jego
wdrożenie jest rozsądne cenowo i co
najważniejsze szybkie! 
Kokpit Zarządzania Biznesem powstał dzięki
pracy konsultantów lean i specjalistów od
wskaźników, którzy pracując w wielu firmach
zauważyli pewne powtarzające się problemy.
Jeżeli chciałby(a)ś dowiedzieć się więcej o
Kokpicie Zarządzania Biznesem, zapraszam do
kontaktu lub na stronę
https://www.kokpitzarzadzania.pl/ 
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Dobrze wdrożony system wskaźników to
potężne narzędzie dla firm. Mam nadzieję, że
w ten e-book zachęci Cię do wdrożenia KPI w
swojej firmie. 
Gdybyś miał(a) pytania odnośnie mierników,
wdrażania i najlepszych narzędzi, napisz do
mnie śmiało. 
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