
Procesele continuă să se îmbunătățească…mulțumită
tehnologiei Cloud

Schimbările mărunte pot deseori să aducă un impact considerabil în atingerea
succesului în afaceri. Comelf, o companie cotată la bursă, care de asemenea este una
dintre cele mai importante companii în domeniul ingineriei și în sectorul construcțiilor
de mașini și unelte, a decis încă din 2015 să folosească Sistemul modern de
Management al Documentelor în Cloud, DocuWare. În conformitate cu filosofia Kaisen,
compania urmărește în mod riguros modalități de a-și îmbunătăți procesele interne
pentru  stimularea competitivității.

COMELF S.A.
Case Study

 Localizată în orașul Bistrița, din România, compania
Comelf și-a început activitatea și este cunoscută ca fiind
unul dintre cei mai importanți producători români  în
domeniul fabricației de mașini si utilaje pentru lucrări
terasiere, pentru centrale energetice si protecția mediului,
echipamente pentru ridicat si transportat, inclusiv
subansamble ale acestora.” După căderea regimului
socialist al țării, compania a devenit membră fondatoare a
Bursei de Valori București în anul 1995. Sediul central și
zona de producție sunt localizate în Bistrița iar furnizarea
produselor se întâmplă la nivel global. În prezent
compania are peste 800 de angajați.

COMELF S.A.

Locația: Bistrita, Romania

Industria: Constructii metalice de mari dimensiuni

Departamente: Achiziții

Domenii de aplicare: Achiziții și Gestionarea
Comenzilor/ Solicitări / Achiziții și costuri de
aprovizionare
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Cerințe și Condiții Generale
Înaintea introducerii unui sistem de management al
documentelor (DMS), departamentul de Achiziții își
desfășura activitatea lucrând cu documente din hârtie ceea
ce implica o parte însemnată de documente nou create,
editate, listate și arhivate săptămânal. Cu procese tot mai
limitate ca timp, departamentele si persoanele cu atribuții
de aprobare foloseau emailul ca modalitate de
comunicare.

Această abundență a hârtiilor și email-urilor a avut un efect
nefavorabil asupra fluxurilor proceselor din companie, de
exemplu pentru achiziții. "Dacă un departament avea
nevoie de un produs specific în trecut, acest lucru
declanșa un proces oarecum complicat și un lanț de
documente," specifică Alexandru Capătă, coordonator
îmbunătățiri procese FCT. Inițial, Departamentul de
Achiziții era informat prin email despre produsul cerut.
Angajații trebuiau apoi să caute documentele relevante de
achiziție în arhiva lor fizică de hârtie, să contacteze
furnizorii activi și să compare termenele cu proiectele
precedente. Cea mai mare parte a documentelor lipsă era
– de exemplu, din cauza emailurilor dispărute din lanțul de
comunicare -  iar de cele mai multe ori acest întreg proces
consuma foarte mult timp.

"Utilizarea în paralel a hârtiei fizice și a email-ului ca un
proces de stocare descentralizată făcea totul mai puțin
transparent și mai anevoios", explică Alexandru. Dacă un
coleg dorea să găsească, de exemplu, care componente
erau achiziționate de la un anumit furnizor la finalul anului,
el trebuia să verifice în sistemul informatic de gestiune
componentele, proveniența si  perioada în care s-au
achiziționat. Această analiză reprezintă un proces 
important. Până la urmă, achiziția are un impact direct
asupra bugetului nostru. Oricum, abordarea noastră a fost pur și simplu prea complicată și consuma mult din timpul
colegilor, care aveau sarcini mult mai importante," după spusele dlui Capătă. Procesul de autorizare care urma după
această etapă, nu a fost deloc ușor: ei trebuiau să-i “vâneze” pe colegi pentru semnături, în special când aceștia
călătoreau sau nu erau în birou din diverse motive. Confuzia despre detalii mărunte putea întârzia întregul proces de
achiziție.

Scopul proiectului:

Platformă digitală centralizată a diferitelor tipuri
de documente

Transformarea digitală a proceselor de
aprobare în mai multe etape

Sistem intuitiv și cu o utilizare flexibilă
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Soluția
"Ne gândeam să utilizăm un sistem de management al
documentelor, electronic, de mult timp. Am amânat decizia
deoarece ne gândeam că acest lucru ar presupune mult
efort și nu eram siguri despre cât de repede ar putea
angajații noștri să se adapteze unui nou sistem. Din
ambele puncte de vedere, sistemul DocuWare Cloud,
extrem de ușor de utilizat, ne-a convins de la început, "
explică Alexandru Capătă.

Au început sa folosească DMS în departamentul de
Achiziții, inițial ca un experiment și cu un oarecare
scepticism: "Departamentul nostru de Achiziții este format
din colegi care s-au obișnuit să lucreze cu documentele
fizice din hârtie de peste 30 de ani. Implementarea DMS la
Achiziții pentru noi era considerată o probă de foc: noi
chiar am dorit să aflăm dacă angajații noștri ar putea utiliza
o arhivă digitală de documente." Alexandru râde și spune:
"Ne-am gândit la acest aspect astfel: dacă îl putem face
funcțional aici, îl putem implementa oriunde în cadrul
companiei."
 
Proiectul pilot a fost un succes și așteptările lui Alexandru
au fost rapid depășite: "În mod surprinzător, angajații au
venit la noi după câtva timp cu sugestii de îmbunătățire
privind setarea sistemului. Ei au dorit să obțină mai mult de la soluția DocuWare – aceasta reprezintă în mod cert o
poveste de succes. "

Astăzi la Comelf, fluxul documentelor aferente procesului de achiziții este  complet digitizat. Un total de 15 angajați
lucrează cu DMS zilnic. În Achiziții, de exemplu, referenții de achiziții alocați pe tipuri de materiale, trimit cererile lor de
achiziții prin formulare electronice, care sunt apoi stocate în arhiva electronică centralizată de documente. Apoi, aceștia
utilizează diferiți termeni de căutare pentru a apela la procesele anterioare de achiziții în mod rapid, pentru a compara
actualele oferte și condiții. Un motor de căutare full-text face ca părți individuale din document să fie ușor de găsit, ceea
ce elimină scanarea manuală a unei cantități mari de documente. Chiar și procesul de aprobări în mai multe etape este
acum complet digital, mulțumită unui workflow integrat. Supervizorii semnează ordinele de cumpărare foarte simplu,
folosind ștampila electronica – chiar dacă aceștia sunt în timpul unei deplasări.

Sistem utilizat:

DocuWare Cloud

Beneficiile
Astăzi, multe procese sunt mai eficiente la Comelf.
Stocarea centralizată a unor documente elimină, de
exemplu, căutări multiple – precum a fost în trecut cu
depozitele descentralizate de hârtie și comunicarea pe
email. Alexandru concluzionează: "Per total, am reușit să
creștem în mod semnificativ calitatea proceselor noastre:
procesele de aprobare sunt acum mult mai rapide; nu este
necesară fuga prin companie pentru găsirea a ceea ce
este nevoie. Accesul ușor la achiziții sau la documentele
de proiect ajută de asemenea la accelerarea proceselor
noastre interne. Astăzi pot filtra tot ceea ce este important
din arhiva digitală în 30 de secunde – asta obișnuia să ia o
jumătate de oră în trecut. Eliminarea acestor procese de
căutare obositoare are în mod cert un efect pozitiv asupra
motivației angajaților."

Beneficiile:

Procese de aprobare mult mai rapide în
departamentul de achiziții

Creșterea semnificativă a calității când se
compară ofertele furnizorilor

Transparența proiectelor

Comunicare fără probleme între
departamentele: achiziții, vânzări
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Conclusion
Alexandru Capătă conduce implementarea DocuWare prin pași mici, dar hotărâți. "Imbunatatirea continua și tehnologia
cloud se potrivesc perfect pentru noi. Pe de o parte, avem posibilitatea de a aduce îmbunătățiri în mod continuu, în timp
ce pe de altă parte, putem reduce efortul echipei de IT din cadrul companiei prin soluția bazată pe cloud." Pasul
următor este acela de a permite accesul la documentele electronice la nivelul producției. În cazul unor neclarități,
angajații din producție pot să găsească răspunsurile direct din arhiva electronică având acolo întreaga documentație, în
loc să aștepte răspunsurile de la departamentele tehnice. Aceste îmbunătățiri mici din întregul proces pot avea un efect
insemnat pentru compania în ansamblu. Importanța acestui lucru este exprimată de către Alexandru:

"Într-un segment de piață in care termenele sunt tot mai stranse , compania
noastră trebuie să continue să se dezvolte: vrem să fim mai rapizi și mai buni.
Utilizarea arhivei centralizate de documente ne ajută să facem pași decisivi în
fiecare zi. "

Alexandru Capătă, Coordonator îmbunătățiri procese Comelf-FCT, Comelf

This document can also be found here:

http://pub.docuware.com/ro/comelf-sa

For more information please visit our website at: 

www.docuware.com
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