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Pojęcia podstawowe

Niniejszy dokument Pojęcia podstawowe jest skróconą
wersją artykułu „Building the Cognitive Enterprise: Nine
Action Areas, Deep Dive” (Budowa przedsiębiorstwa
kognitywnego: dziewięć obszarów działań – pogłębione
omówienie), który zawiera również szczegółowe analizy
przypadków i wdrożeń.

Wprowadzenie
Jesteśmy w momencie zwrotnym, w którym siła oddziaływania technologii
na sferę biznesową prowadzi do transformacji całego dotychczasowego
sposobu prowadzenia działalności. Konwergencja nowych, wykładniczo
rozwijających się technologii – takich jak sztuczna inteligencja (AI),
automatyzacja, internet rzeczy (IoT), łańcuch bloków czy 5G – może
zrewolucjonizować modele biznesowe, przeobrazić procesy i odmienić
sposób, w jaki wszyscy pracujemy. Dokładnie tak, jak wcześniej uczyniły
to systemy mainframe, komputery PC czy Internet. Nazywamy to zjawisko
narodzinami przedsiębiorstwa kognitywnego – Cognitive EnterpriseTM.
W IBM widzimy, że przedsiębiorstwa stawiają
na tworzenie platform biznesowych, które
umacniają ich przewagę nad konkurencją
i podkreślają wyjątkowość na tle rynkowych
rywali. Platformy te wymagają cyfrowej
integracji ze światem zewnętrznym na masową
skalę, a jednocześnie stworzenia wewnętrznych
warunków dla modelu kognitywnego.
Te transformacje cyfrowe ukierunkowane
na relacje zewnętrzne zajmują nas od ponad
dekady. Zbliżamy organizacje, które nam zaufały,
do klientów i zewnętrznych interesariuszy,
wykorzystując możliwości Internetu na
potrzeby uniwersalnej łączności oraz integrując
„cyfrowość” tak, by stanowiła nieodłączną część
prowadzonej działalności. W miarę uwalniania
potencjału danych z pomocą wykładniczo
rozwijających się nowych technologii powyższy
trend stopniowo rozszerza się o proces
„wewnętrznej” transformacji kognitywnej. Oba te
fenomeny – zewnętrzny i wewnętrzny – niosą za
sobą falę rewolucyjnych zmian, stawiając przed
organizacjami odmienione platformy biznesowe.
Wszystkie przedsiębiorstwa stają się
przedsiębiorstwami technologicznymi,
a ponadto przedsiębiorstwami „platformowymi”.
Tworzą nowe źródła przewagi konkurencyjnej
i działają w nowych, otwartych ekosystemach
nierzadko funkcjonujących ponad granicami

poszczególnych branż. Czas na coś więcej
niż transformacja środowisk brzegowych
organizacji czy nowe pole do eksperymentów
i weryfikacji koncepcji. Znaleźliśmy się
w punkcie przełomowym: zachodzące zmiany
są tak wielkie, że rdzenie naszych organizacji
– a więc newralgiczne procesy i tradycyjna
infrastruktura – wymagają gruntownej reformy
poprzez szerokie zastosowanie wspomnianych
wyżej technologii. Czas na odważne posunięcia!
Takie, na jakie decydują się nasi klienci. Na całym
świecie widzimy, że ich inicjatywy oraz platformy
biznesowe wykorzystują trzy główne czynniki
potencjalnej przewagi nad konkurencją:
— dane, które wciąż są w ich posiadaniu
i znajdują się za firewallami (to aż 80%
wszystkich danych!), często w połączeniu
z nowymi, zewnętrznymi źródłami
informacji;1
— innowacje tworzone w oparciu o technologie
skupione wokół kluczowych procesów, które
wyróżniają organizację na tle konkurencji;
— ciągle rozwijaną wiedzę specjalistyczną
osób, które potrafią pozyskiwać
spostrzeżenia z danych i modyfikować
na ich podstawie sposób pracy.
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Wprowadzenie

Spróbujmy zatem nakreślić obraz dobrze
skonstruowanego i funkcjonującego
przedsiębiorstwa kognitywnego. Wyłonią się
z niego trzy główne czynniki decydujące
o sukcesie (patrz ilustracja 1):
1. Biznesowe platformy animacji rynku
„Biznesowa platforma animacji rynku” to
fundamentalny komponent, bez którego cała
reszta przedsięwzięcia nie może się udać.
Pod tym pojęciem rozumiemy nowe wcielenie
strategii biznesowej organizacji, ukierunkowanie
priorytetów inwestycyjnych oraz inicjatywy
zmian wprowadzających przedsiębiorstwo
w przyszłość. Mówimy o „animacji rynku”,
ponieważ rolą takiej platformy jest wzmocnienie
pozycji konkurencyjnej firmy w jej sektorze
działalności, ukształtowanie nowej roli
organizacji w kontekście branżowym lub
kreowanie nowych szans w kontekście więcej
niż jednej branży.
Platforma animacji rynku musi być ściśle
ukierunkowana i rzeczywiście istotna dla
organizacji. Niekiedy rolę taką może przejąć
wewnętrzna sfera organizacji o dużym
znaczeniu strategicznym (na przykład obszar
kadr, finansów czy zarządzania ryzykiem). To
właśnie wybór platformy i poziom determinacji
w inwestycjach definiuje cel istnienia
i „opowieść” przedsiębiorstwa na przyszłość.
2. Inteligentne przepływy pracy
„Inteligentne przepływy pracy” to szeroko
zakrojone procesy – często sięgające od
zaplecza do frontowej części organizacji –
które poprzez intensywne wykorzystanie
technologii kreują doświadczenia klientów
i wyniki ekonomiczne na nowych platformach
biznesowych. Musimy zdefiniować najważniejsze
przepływy pracy i związane z nimi pule wartości
w obszarze frontowym, pośrednim i na zapleczu
organizacji, które staną się wyróżnikiem
przedsiębiorstwa lub całej branży.
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Do tak zdefiniowanych procesów możemy
zastosować właściwą kombinację technologii
wykładniczych i potencjału selektywnie
dobranych informacji, umożliwiając ich
realizację w oparciu o aplikacje nowej generacji
w infrastrukturze IT na nowo wymyślonej
chmury hybrydowej. W kolejnym kroku
można opracować architekturę istotnych
warstw funkcjonalności (patrz ilustracja 1)
i przebudować je lub zbudować tak, by służyły
inteligentnym przepływom pracy i platformom
biznesowym. Wspólnie warstwy te mają
ogromny potencjał optymalizacji kosztów
i kreowania wartości, a jednocześnie sprawiają,
że przedsiębiorstwo jest dobrze przygotowane
na przyszłe zmiany.
3. Doświadczenie korporacyjne i czynnik
ludzki
Być może prawdziwą esencją przedsiębiorstwa
kognitywnego jest koncepcja, którą nazywamy
„Doświadczeniem korporacyjnym i czynnikiem
ludzkim”. Choć nowy świat jest tak bardzo
skoncentrowany na technologii, o zdolności
do trwałego wyróżnienia się na rynku i tak
decydują ludzie, którzy korzystają z technologii
i są dla niej „interfejsem”.
Idea „doświadczenia” wychodzi dziś poza
sferę klientów i obejmuje również sferę
pracowników, którzy tych klientów obsługują,
przedsiębiorstwo jako całość oraz ekosystem,
w którym ono działa. W ten sposób kreuje jedno
środowisko mające swoją wartość i cel istnienia.
Ukierunkowanie na człowieka staje się coraz
ważniejszym aspektem platform biznesowych
i przepływów pracy, a także systemów, które są
podstawą ich funkcjonowania.
Dlatego przedsiębiorstwo kognitywne
potrzebować będzie nowego rodzaju liderów
– odważnie korzystających ze spostrzeżeń,
jakich dostarcza technologia – a także nowej
kultury i nowych umiejętności, które pozwolą
wykorzystać ten potencjał wykładniczego
wzrostu wartości. Być może największym
wyzwaniem, a zarazem największą szansą na
realizację tej wizji będzie dokonanie niezbędnych
zmian w zasobach wiedzy specjalistycznej,
mentalności i sposobach pracy.

Ilustracja 1:
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Większość organizacji, które próbują stać się
przedsiębiorstwami kognitywnymi, napotyka
trudności w trzech obszarach, którymi są:
(a) faktyczne wdrażanie potrzebnych inicjatyw
na skalę korporacyjną; (b) wybór środków
realizacji i finansowania; (c) koordynacja
skomplikowanych zmian.
W niniejszym raporcie przedstawiamy nasz
punkt widzenia na najważniejsze obszary
działań, w które – jak uczą doświadczenia
naszych klientów – wszystkie organizacje
będą musiały się zaangażować, by dokonać
istotnych postępów.

Ekosystem platform
biznesowych

ożywiane przez
inteligentne
przepływy pracy
5G

możliwe dzięki
technologiom
wykładniczym
zasilane przez dane

Aplikacje
cyfrowe

wykorzystujące
aplikacje nowej
generacji
w otwartej, bezpiecznej
hybrydowej architekturze
wielochmurowej
wzmacniane przez
kulturę zwinnej
innowacyjności
według metodyki
IBM Garage

Opisujemy całościowe zmiany w sferze
biznesu i technologii oraz zupełnie nowe
spojrzenie na newralgiczne komponenty
przedsiębiorstwa. Pomyślne przeprowadzenie
takich zmian wymagać będzie zaangażowania
wszystkich obszarów organizacji
i zawiązywania nowych „koalicji” najwyższego
kierownictwa z zespołami w różnych
jednostkach organizacyjnych. Nie obędzie
się również bez nawiązywania strategicznej
współpracy partnerskiej i budowania
szerokich, otwartych ekosystemów.
Zmiany wymagać będą nowego, bardziej
zwinnego podejścia do współtworzenia,
współrealizacji i współdziałania. Stoimy
u progu następnego etapu transformacji
biznesowej, możliwej dzięki technologii.
Wejdźmy w ten etap wspólnie.
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Suncor
Etapowa budowa przedsiębiorstwa kognitywnego

W maju 2019 r. czołowe kanadyjskie
przedsiębiorstwo energetyczne Suncor Energy
rozpoczęło projekt „Suncor 4.0”, czyli skupioną
wokół kadry, danych i technologii transformację
mającą usprawnić i zdigitalizować strategię
działania firmy,2 tak by do roku 2023 poziom
wolnych przepływów pieniężnych osiągnął
1,5 miliarda USD.3
Przedsiębiorstwo Suncor uruchomiło własne
biuro zarządzania transformacją – swoistą „wieżę
kontroli” przyspieszającą realizację działań –
i rozpoczęło budowę opartych na AI rozwiązań
usprawniających zaawansowane analizy
operacyjne. Rozwiązania te stały się kluczową
częścią inteligentnego przepływu zarządzania
produkcją w przedsiębiorstwie Suncor. Wcześniej
opracowanie planów produkcji wymagało wielu
godzin pracy, teraz to kwestia minut.
Suncor wykorzystuje sztuczną inteligencję do
budowy rozwiązań i inteligentnych przepływów
pracy, aby rewolucjonizować poziom wydajności
i transformować kulturę organizacyjną.
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Rezultaty
Utworzenie biura zarządzania
transformacją – wieży kontroli,
która usprawnia kompleksową
transformację całego
przedsiębiorstwa Suncor
Program Site Wide Lead (SWL)
Advisor analizuje dane z 87 000
czujników w 35 zakładach,
śledząc ponad 900 kluczowych
wskaźników

100 modeli AI posłużyło do

opracowania programu SWL Advisor,
który analizuje złożone operacje

Droga do przedsiębiorstwa kognitywnego

Nie ma jednego, uniwersalnego przepisu na
przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo
kognitywne, ponieważ każda organizacja
rozpoczyna swoją drogę z innego punktu
początkowego i znajduje się na innym etapie.
Ale to nie oznacza, że nie dostrzegamy
pewnych schematów udanych działań,
z których wyłania się mapa istotnych obszarów.
Kolejność wdrażania inicjatyw w konkretnej
organizacji zależeć będzie od jej imperatywów
biznesowych, kontekstu działania i innych
czynników. Uważamy jednak, że niezależnie od
punktu początkowego dla powodzenia
i tempa realizacji całego przedsięwzięcia ważne
jest przemyślenie i zaplanowanie dziewięciu
obszarów działania, które omawiamy w dalszej
części artykułu (patrz ilustracja 2).

Dziewięć skoordynowanych obszarów
działań pomaga organizacjom
w przejściu od stanu obecnego
do kognitywnej przyszłości.

Ilustracja 2:
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Niewątpliwie ważnym warunkiem wstępnym
jest wybranie platformy (lub platform)
animacji rynku, wokół której budowana
będzie w przyszłości przewaga organizacji
nad konkurentami. Może się jednak zdarzyć,
że organizacja po jakimś czasie wróci do tego
wyboru i go zmieni, gdy okaże się, że jakieś
działania nieoczekiwanie przynoszą wyjątkowo
dobre efekty. Pojawiać się też będą nowe
strategie, będące pochodną eksploracji danych
i oryginalnych zastosowań technologii.
Jednak gdy decyzja już zapadnie,
determinacja w jej wdrażaniu będzie
miała zasadnicze znaczenie dla sukcesu
przedsięwzięcia. Dokonany wybór wpłynie
również na architekturę biznesową i model
działania organizacji, a także wymusi
wdrożenie ogólnej strategii transformacji
i nadzoru, która zapewni koordynację licznych
dynamicznych elementów przedsięwzięcia.

Sukces platform animacji rynku
zależy od jakości i oryginalności
inteligentnych przepływów pracy,
które są podstawą ich działania.
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Sukces platform animacji rynku zależy
od jakości i oryginalności inteligentnych
przepływów pracy, które są podstawą
ich działania.Droga do kognitywnego
przedsiębiorstwa może także rozpocząć
się od szansy istniejącej w konkretnym
przepływie pracy – szansy, w ślad za którą do
gry włączona zostanie określona platforma.
Z naszych doświadczeń wynika, że wybór
pul wartości i przepływów pracy, na których
ma skupić się transformacja, ma krytyczne
znaczenie. Te przepływy pracy muszą
w odpowiedni sposób i na odpowiednio dużą
skalę wykorzystywać technologie wykładnicze.
Wówczas możliwe jest właściwe ukierunkowanie
strategii danych w przepływie pracy i wybór
właściwych aplikacji oraz architektury chmury
hybrydowej. Mieliśmy do czynienia z sytuacjami,
w których organizacje rozpoczynały drogę
od obszernego środowiska danych o dużym
potencjale lub od strategii pełnej migracji do
chmury. Jednak po niedługim czasie okazywało
się, jak krytycznie ważny jest wybór celów,
którym mają służyć te dane i chmura.
Fundamentem platformy i transformacji
przepływów pracy musi być współpraca
człowiek–technologia, wykorzystanie nowych
umiejętności oraz nowa kultura. Im szybciej
wszystkie te elementy wkroczą do gry, tym
lepiej. Z drugiej strony – to właśnie te aspekty
najtrudniej jest trwale zmienić.

Ilustracja 3:

Przejście przedsiębiorstwa na nowy model działania
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Świadomość kierunku i celu podejmowanych
zmian ma zasadnicze znaczenie.Gdy priorytety
w dziedzinie platform i przepływów pracy
wykrystalizują się, a skala zmian w sferze
ludzkiej, zespołowej i kierowniczej będzie
coraz większa, można podejmować trudniejsze
i bardziej skomplikowane ingerencje.
Wiedząc, gdzie przebiegają newralgiczne
linie współpracy między ludźmi i maszynami,
można odpowiednio skoordynować zarządzanie
i rozwój kompetencji. Również zwinność
można rozwijać jako ogólną „fundamentalną”
funkcjonalność zespołów i ekosystemów,
znajdując kierunek i cel w kontekście innych
elementów składowych przedsiębiorstwa
kognitywnego (patrz ilustracja 3).

Świadomość kierunku i celu
podejmowanych zmian ma
zasadnicze znaczenie.
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Obszary działań na rzecz budowy
biznesowych platform animacji rynku
1. Determinacja w odważnych
posunięciach
Wybór biznesowych platform animacji rynku
ma dla organizacji znaczenie egzystencjalne:
to właśnie poprzez te platformy organizacje
kształtują rynki z korzyścią dla siebie. Nie
mówimy tutaj o działaniach eksperymentalnych
czy pilotażowych programach realizowanych
gdzieś na peryferiach firmy. Przeciwnie,
organizacje stawiają całą swoją przyszłość na te
nowe rynki i starają się wykorzystać ich potencjał
poprzez zastosowanie – na dużą skalę – danych,
technologii i nowej wiedzy specjalistycznej. Cele,
jakim służą te nowe platformy, są realizowane
przy wykorzystaniu rdzennego potencjału firmy:
tradycyjnych kanałów i źródeł przewagi nad
konkurencją, a także dostępu do unikalnych
informacji. Z czasem te własne możliwości
organizacji ewoluują i zwiększają się.
Dlatego w ślad za decyzją o wyborze
platformy muszą iść wyraźnie sformułowane
zamierzenia strategiczne odnoszące się do
całej organizacji. Zarząd i pozostałe szczeble
kierownictwa muszą sformułować atrakcyjną
misję i wizję, która umiejętnie powiąże
świeży kierunek zmian z dotychczasowymi
wartościami organizacji. W naszej pracy
spotykamy liderów, którzy odważnie
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wyruszyli w nowym kierunku i dokonują
znaczących inwestycji wspierających
realizowane zmiany. Wzmocnieniem dla
dokonanego wyboru bywają często fuzje,
przejęcia i decyzje o alokacji kapitału.
Co szczególnie ważne, również zewnętrzna
narracja przedsiębiorstwa musi
odzwierciedlać nowe priorytety i wartości
platform biznesowych, tak by stworzone
zostały warunki do wieloletniego, stabilnego
funkcjonowania i rozwoju. W przypadku
platform sięgających do otoczenia organizacji,
wiarygodność w oczach uczestników
ekosystemu oraz ich akceptacja dla zmian
stanowią niezbędny warunek powodzenia
przedsięwzięcia (patrz ilustracja 4).

Zarząd i pozostałe szczeble
kierownictwa muszą sformułować
nadrzędny cel organizacji, który
umiejętnie powiąże świeży kierunek
zmian z jej dotychczasowymi
wartościami.

Determinacja w odważnych posunięciach
Ilustracja 4:

Do zbudowania przewagi nad konkurencją niezbędna jest determinacja
w odważnych posunięciach
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W miarę jak firma zmienia się w przedsiębiorstwo
platformowe i technologiczne, ewoluują relacje
między kompetencjami technicznymi i strategią
biznesową, co z kolei wymusza przebudowę
planu rozwoju kompetencji i funkcjonalności.
Oznacza to konieczność zaangażowania
całego ekosystemu partnerów i podejmowania
wspólnych inicjatyw. Rzadko zdarza się, że nowa
platforma animacji rynku powstaje wyłącznie
z wewnętrznych komponentów organizacji.

Cele, jakim służą te nowe platformy,
są realizowane przy wykorzystaniu
rdzennego potencjału firmy.
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Obszary działań na rzecz budowy
biznesowych platform animacji rynku
2. Nowy projekt przedsiębiorstwa
Platformy animacji rynku istnieją ponad
podziałami w organizacji. Odzwierciedlają
kompleksową zmianę charakteru pracy oraz
relacji między obszarami działalności
i partnerami. Dlatego muszą przynieść
świeże spojrzenie na docelowy model
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dla
osiągnięcia pożądanych wyników niezbędna
jest korelacja i synchronizacja wszystkich
elementów przedsiębiorstwa z architekturą
platformy. Dotyczy to zarówno oryginalnych
platform biznesowych na pierwszej linii
działalności, jak i interakcji z platformami
wspierającymi realizację przyjętej wizji.
Istniejące role funkcjonalne znajdą się
w nowych miejscach; zmienią się również
sposoby i miejsce podejmowania decyzji.
Ten nowy projekt przedsiębiorstwa obejmuje
docelowy model funkcjonowania, środowisko
podejmowania decyzji, kulturę i kompetencje,
role i obowiązki, a także sposoby współpracy
między ludźmi i funkcjami sztucznej inteligencji
w kontekście platformy biznesowej. Projekt
pomaga identyfikować i realizować priorytety
strategiczne, przewidywać skutki zmian dla całej
organizacji, a także dokonywać odpowiedniej
realokacji zasobów (patrz ilustracja 5).

10

Konieczne jest zdefiniowanie architektury
biznesowej, która będzie kształtować
inne, wspierające ją architektury, w tym
architektury procesów, technologii i danych.
Platformy biznesowe muszą być bardzo
aktywne i wpływać na architektury. Z kolei
architektury stanowić będą ramy dla rozwoju
innowacji i zwinnego współtworzenia.
Kolejną ważną zasadą jest projektowanie
architektur „otwartych”. Wszystkie platformy
i przepływy pracy muszą być gotowe do
bezproblemowej łączności ze światem
zewnętrznym. Przystępując do budowy
platform, czy to własnych, wewnętrznych, czy
na poziomie całej branży, organizacja nie zna
jeszcze ostatecznego potencjału rozbudowy
lub modularności.
Organizacja potrzebuje zbioru „podstawowych
reguł” decydujących o fundamentalnym podziale
odpowiedzialności i obowiązków w strukturach
organizacji. Takie koncepcje jak „swoboda
w ramach zdefiniowanego środowiska” muszą
być jednoznacznie sformułowane w dwóch
wymiarach: decyzji, które uczestnicy mogą
podejmować samodzielnie, i ograniczeń
narzuconych przez środowisko zdefiniowane
przez kogoś innego.4 Technologie wykładnicze,
w powiązaniu z rosnącą zależnością od decyzji
opartych na danych i od automatyzacji, będą
musiały uwzględniać takie reguły poprzez swoją
logikę biznesową i algorytmy.

Nowy projekt przedsiębiorstwa
Ilustracja 5:

Architektura biznesowa definiuje ramy dla projektu przedsiębiorstwa kognitywnego
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Nowe platformy biznesowe będą również
podlegać ciągłemu doskonaleniu w pętlach
sprzężenia zwrotnego – w ramach inteligentnych
przepływów pracy. W rezultacie naruszona
zostanie tradycyjna hierarchia podejmowania
decyzji i przepływu informacji ku górze i ku
dołowi schematu organizacyjnego. Procesy
nadzoru, podział obowiązków i modele
odbywania zebrań, decydujące o tym, gdzie, jak
i przez kogo są podejmowane decyzje, trzeba
zaadaptować do nowej rzeczywistości. Taka
adaptacja będzie częścią szeroko zakrojonej
transformacji kultury i systemów zarządzania.

Organizacja potrzebuje zbioru
„podstawowych reguł” decydujących
o fundamentalnym podziale
odpowiedzialności i obowiązków
w strukturach organizacji.
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Obszary działań na rzecz budowy
biznesowych platform animacji rynku
3. Koordynacja najważniejszych zmian
Opisujemy tutaj kompleksowe zmiany na
wielu poziomach, od strategii biznesowej
poprzez budowę podstawowych platform
i inteligentnych przepływów pracy aż po
wdrażanie technologii na dużą skalę. Takie
przedsięwzięcie wymaga zarządzania zmianami
„silną ręką”. Można spotkać się z opinią, że
w tej dziedzinie zarządzania panuje zastój. Tak
czy inaczej, tradycyjne techniki nie sprawdzą się
w warunkach przedsiębiorstwa kognitywnego.
Dynamika zmian, wykładnicze tempo uczenia
się, złożoność i fragmentacja komponentów
rozwiązania w połączeniu z fundamentalnymi
koncepcjami pracy zwinnej (takimi jak zespoły
zadaniowe, scrumy i sprinty) – wszytko to
wymaga najwyższego poziomu koordynacji.
W świecie niezliczonych czujników, botów,
algorytmów, mikrousług i interfejsów API –
które funkcjonują w korporacyjnym środowisku
nowych i przebudowanych przepływów
pracy – orientacja w bieżącym stanie zmian
stanowi poważne wyzwanie. Równie trudne
bywają rzetelna analiza wyników organizacji
i prognozowanie – w czasie rzeczywistym –
przyszłych wyzwań i szans.
Opracowaliśmy model „wieży
kontrolnej”, który przenosi tradycyjne
„zarządzanie programami” i „kokpity
menedżerskie” na nowy, wyższy poziom.
To innowacyjne podejście obficie czerpie
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z możliwości technologicznych, w tym ze
zautomatyzowanych kanałów danych oraz
analiz. Wieża kontrolna w czasie rzeczywistym
monitoruje otoczenie, poprawiając widoczność
i efektywność komunikacji, a jednocześnie
umożliwia szybkie, inteligentne reagowanie.
Generuje alerty i śledzi ruchome elementy
realizowanych programów transformacji,
a także fundamentalne wskaźniki i wyniki
biznesowe. Nasz model uwzględnia
dynamiczną i szybkozmienną naturę
opisywanej tutaj transformacji. Jako jeden
z fundamentów nowego przedsiębiorstwa
kognitywnego, w istocie staje się jego
„mózgiem” (patrz ilustracja 6).
W naszym modelu wieża kontrolna funkcjonuje
na wielu poziomach organizacji, od całościowych
wyników aż po najważniejsze platformy
biznesowe, inteligentne przepływy pracy
i platformy technologiczne. Swoim zasięgiem
obejmuje ludzi, procesy i działania systemowe.
Wieże kontrolne są tylko jednym z aspektów
sprawniejszego zarządzania zmianami,
jakiego oczekujemy. Organizacja nieprzerwanie
chłonie nowe możliwości, a do wykorzystania
ich niezbędne jest nieustanne zdobywanie
nowych kompetencji.

Koordynacja najważniejszych zmian
Ilustracja 6:

Wieża kontrolna zapewnia lepszą widoczność i koordynację

Wieża
kontrolna

Budowanie biznesowych platform animacji rynku
Projektowanie inteligentnych przepływów pracy
Lepsze doświadczenie korporacyjne i czynnik ludzki
Dane, sztuczna inteligencja, interfejsy API,
mikrousługi, chmury, kontenery

Zbiór metodyk stosowanych w IT, w dziedzinie
DevSecOps, trzeba wdrożyć w szerszym
kontekście biznesowym. Dzięki odpowiednio
przeskalowanym i zaadaptowanym technikom
zwinnym i „garażowym” – stosowanym
dotąd do szybkiego rozwijania innowacji
interdyscyplinarnych – organizacja może
lepiej poradzić sobie ze stale zmieniającym
się krajobrazem codziennej działalności.
Jednak prawdziwie newralgiczne znaczenie
będzie miało połączenie tych wszystkich
metod i technik z ewolucją umiejętności,
kultury, przywództwa oraz mentalności.

W naszym modelu wieża kontrolna
funkcjonuje na wielu poziomach
organizacji, od całościowych wyników
aż po najważniejsze platformy
biznesowe, inteligentne przepływy
pracy i platformy technologiczne.
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Yara
Wysokowydajna platforma, która stymuluje wzrost

Yara to jeden z największych na świecie
producentów nawozów i dostawców
ekologicznych rozwiązań. Przedsiębiorstwo
stworzyło branżową platformę biznesową,
która łączy niezależnych rolników i zapewnia
im nowe możliwości.5 Platforma będzie
wykorzystywać czujniki internetu rzeczy,
sztuczną inteligencję i rozwiązania TWC do
opracowywania ściśle lokalnych prognoz
pogody, przewidywania szkód w uprawach
i udzielania wskazówek w czasie rzeczywistym.6
Rozwiązanie to – pobrane już przez ponad
1 300 000 rolników – odmienia dotychczasowe
relacje z dostawcami i podnosi ich wartość.
Przedsiębiorstwo Yara zbudowało cyfrową
platformę rolną łączącą niezależnych
rolników i zapewniającą im nowe możliwości.
Dzięki niej rozwija swój oryginalny model
biznesowy i zyskuje status jedynego takiego
przedsiębiorstwa w branży.
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Rezultaty
Platforma ma w zamierzeniu
objąć zasięgiem 7 procent
wszystkich gruntów uprawnych
i udostępnia dwie podstawowe
usługi: dane meteorologiczne i
informacje o zbiorach upraw
To także duży krok na drodze
ku innym zaawansowanym
technologiom, takim jak
łańcuch bloków, które zapewnią
konsumentom kompletne
informacje o pochodzeniu
kupowanych produktów

Wykorzystanie technologii wykładniczych

Obszary działań związane z tworzeniem
inteligentnych przepływów pracy
1. Wykorzystanie technologii
wykładniczych
Ważnymi elementami składowymi nowych
platform animacji rynku – oraz samego
przedsiębiorstwa kognitywnego – są inteligentne
przepływy pracy. Wsparte technologiami
wykładniczymi mogą radykalnie zmienić sposób
wykonywania pracy i generowania wartości
(patrz ilustracja 7).
Inteligentne przepływy pracy należy rozpoznać
i przypisać im priorytety, biorąc pod uwagę
cel istnienia platformy biznesowej, a także to,
w jakim stopniu każdy z nich może wyróżnić
organizację na tle rynku i konkurentów. Powinno
się je zdefiniować w sposób całościowy, tak
aby uzyskać korzyści wszędzie, od zaplecza po

frontowy obszar obsługi klienta. Inteligentne
przepływy pracy przekraczają granice obszarów
funkcjonalnych i są zdefiniowane szerzej niż
tradycyjne procesy, które niejednokrotnie
pozostawały niezależne od siebie nawzajem.
Stymulują je oczekiwania klientów
(wewnętrznych i zewnętrznych), a ich wyniki
należą zarówno do dziedziny gospodarczej,
jak i do sfery doświadczeń.
Technologie wykładnicze, takie jak sztuczna
inteligencja, internet rzeczy, automatyzacja,
łańcuch bloków i 5G, można dziś stosować na
dużą skalę i łącznie, w różnych kombinacjach,
głęboko zmieniając charakter przepływów
pracy, by działać o wiele skuteczniej i wydajniej.
Dlatego trzeba szukać takich sposobów i miejsc
wykorzystania technologii, które pozwolą na
osiągnięcie maksimum korzyści i efektów.

Ilustracja 7:

Technologie wykładnicze zaszczepiają inteligencję w przepływach pracy

Personel i kompetencje
Łańcuch bloków

Klienci

5G

Wyniki

Inteligentny przepływ pracy
Internet rzeczy

Automatyzacja

Dane wewnętrzne

Sztuczna inteligencja
Dane zewnętrzne
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Wykorzystanie technologii wykładniczych

Przyglądając się istotnym dla organizacji
przepływom pracy, można eksperymentować
i szukać różnych nowych pul wartości oraz
ujawniać istotne problemy. Specjalistyczne
metodyki zwinne, takie jak IBM Garage,
stwarzają warunki do eksperymentów,
pozwalając na skorelowanie ich rytmu
z wdrażaniem technologii w celu wykorzystania
szans i rozwiązania problemów. Różne kręgi
eksperckie i pule wiedzy biznesowej oraz
technicznej, dostępne zarówno wewnątrz
organizacji jak i u partnerów, są źródłem
sprawdzonych procedur, uniwersalnych
zasobów i najnowszych analiz przynoszących
cenne odpowiedzi.
Pule wartości i problemy biznesowe
wyznaczają kierunki i priorytety dalszej
analizy danych. W świecie, w którym
funkcjonowanie technologii wykładniczych
zależy od „surowca”, jakim są dane,
dostępność i jakość informacji mają
zasadnicze znaczenie dla inteligentnych
przepływów pracy. Czym innym jest aktywne
polowanie na właściwe dane potrzebne
w procesie, a czym innym bierne czekanie,
aż kiedyś, być może, jakaś analiza przyniesie
cenne spostrzeżenie. Uświadomienie sobie
tej różnicy pozwoli uniknąć pracochłonnego
porządkowania i czyszczenia danych, które
nie wnoszą żadnej wartości dodanej.
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Innym ważnym aspektem wdrażania technologii
wykładniczych jest ich względny wpływ na
personel i kompetencje w przepływach pracy.
Niekiedy to właśnie przywrócenie równowagi
w powyższych dziedzinach okaże się pulą
wartości, którą warto wykorzystać, lub
wyeliminuje wąskie gardło.
W organizacji powinna zaistnieć świadomość
wpływu połączonych technologii na skalę
i złożoność „niezautomatyzowanych” czynności
wykonywanych przez ludzi. Zrozumienie
tego wpływu pozwoli opracować plan
podnoszenia i przekształcania kompetencji
potrzebnych do implementacji na pełną skalę.
Z przeprowadzonej przez IBM analizy ponad
200 implementacji inteligentnych przepływów
pracy wynika, że efektywne działanie wsparte
sztuczną inteligencją i innymi technologiami
wykładniczymi zwykle przynosi trzykrotnie
więcej korzyści niż efektywne działanie
metodami tradycyjnymi.

Technologie wykładnicze, takie
jak sztuczna inteligencja, internet
rzeczy, automatyzacja, łańcuch
bloków i 5G, można dziś stosować
na dużą skalę i łącznie, w różnych
kombinacjach, głęboko zmieniając
charakter przepływów pracy, by
działać o wiele skuteczniej i wydajniej.

Wykorzystanie technologii wykładniczych
Ilustracja 8:

Projekt inteligentnego przepływu pracy definiuje najważniejsze dziedziny budowy
przedsiębiorstwa kognitywnego
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Efektem wszystkich tych działań jest projekt
inteligentnego przepływu pracy (patrz ilustracja
8). Projekt stanowi uzasadnienie biznesowe,
wyznacza priorytety i służy jako narzędzie
planistyczne, pomagające wykorzystać szanse
istniejące w danym przepływie pracy. Można
za jego pomocą zdefiniować sekwencję
komponentów wartości i konstrukcję „modułów”
inteligentnego przepływu pracy, tak by były
otwarte, rozszerzalne, skalowalne i przenośne.

–
–
–
–

Wartość dla
przedsiębiorstwa

Wpływ/wartość
Kolejność
Architektura
Wymagania
dotyczące
danych

Problemy
biznesowe

Takie elementy składowe można łatwo wdrożyć
w różnorodnych środowiskach i w chmurze bez
wprowadzania żadnych modyfikacji. Myślenie
w kategoriach inteligentnych przepływów
jest dobrym uzasadnieniem dla wdrożenia
nowoczesnych aplikacji korporacyjnych, takich
jak SAP S/4HANA, Salesforce i Workday,
ponieważ nadaje nowy kontekst atrakcyjności,
oryginalności i wartości funkcji tego
oprogramowania.
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Obszary działań związane z tworzeniem
inteligentnych przepływów pracy
2. Wydobywanie wartości z danych
Dane są „surowcem” dla przedsiębiorstwa
kognitywnego. Wyznaczają kierunek
funkcjonowania platform animacji rynku
i umożliwiają realizację inteligentnych
przepływów pracy o newralgicznym znaczeniu.
To własne, wewnętrzne zasoby danych mogą
być tym, co wyróżni przedsiębiorstwo na rynku
i nada mu oryginalność. Zwłaszcza jeśli dane te
wykorzysta się w powiązaniu z zewnętrznymi
lub partnerskimi specjalistycznymi źródłami
danych, które mogą wywierać przemożny
wpływ na modele biznesowe i wartość.
Jednak dane danym nie są równe – i nie
wszystkie dane mają taką samą wartość.
Newralgiczne znaczenie ma dobranie
właściwych danych do właściwego
przeznaczenia. Istnieje zatem wzajemna
zależność między decyzjami dotyczącymi
platform animacji rynku i inteligentnych
przepływów pracy a danymi potrzebnymi
do ożywienia tych platform i przepływów.
Uznanie tej zależności pomoże
w ukierunkowaniu na właściwe rodzaje i źródła
danych oraz ujawni szanse na wykorzystanie
dostępnych zasobów informacyjnych.
Organizacja potrzebuje architektury
informacyjnej, na której opierać się będą jej
architektury biznesowe i przepływy pracy.
Warunkiem zaistnienia wartości danych jest
ich gotowość, rozumiana jako bezbłędność,
oczyszczenie, zgodność ze standardami,
otwartość i uprawnienia do korzystania.
Spełnienie tego warunku w odniesieniu do
wszystkich danych w organizacji nie jest łatwe,
tym bardziej, że objętość i granulacja dostępnych
danych stale rośnie. Wprawdzie takie narzędzia,
jak sztuczna inteligencja, pomagają dostrzec
całość obrazu, ale wciąż ważne jest prawidłowe
ukierunkowanie prac nad jakością danych.
Szacuje się, że aż 80 procent wysiłku związanego
z wdrożeniem sztucznej inteligencji przypada na
przygotowanie danych do użycia (patrz
ilustracja 9).7
18

Ważną cechą przedsiębiorstwa kognitywnego
jest kultura zaufania do danych. Nasze niedawne
badanie wykazało, że organizacje, które mogą
i potrafią zaufać swoim danym, osiągają lepsze
wyniki biznesowe.8 Oczywiście uzależnienie
ważnych procesów, decyzji oraz interakcji
z klientami i interesariuszami od automatyzacji
i algorytmów podnosi poprzeczkę wymagań co
do wiarygodności danych. Dlatego dostrzegamy
rosnące zainteresowanie wykrywaniem
i eliminowaniem stronniczości w źródłach
danych, algorytmach i procesach decyzyjnych
z udziałem ludzi. Ponieważ bez wiarygodności
danych nie sposób wdrażać na większą skalę
technologii, które z nich czerpią.
Przedmiotem uwagi są również dane
pochodzące z zewnątrz, zwłaszcza od klientów,
ponieważ właśnie takie dane są podstawą
licznych udoskonaleń platform biznesowych
i inteligentnych przepływów pracy. Nasze
badanie wykazało, że zasady transparentności,
wzajemności (tj. otrzymywania wartości
w zamian za udostępnione dane)
i odpowiedzialności mają istotne znaczenie przy
tworzeniu nowych modeli platform biznesowych.
Według naszego raportu Global C-suite
Study 82% czołowych przedsiębiorstw na
rynku – wydobywających największą wartość
z danych – prowadzi konkretne działania
związane z wykorzystaniem
i ochroną danych w celu zwiększenia zaufania
klientów.9 Organizacje, które nadużywają
zaufania interesariuszy poprzez niewłaściwe
wykorzystanie danych, są coraz bardziej
narażone na interwencje organów nadzoru.
W skrajnych przypadkach ryzykują nawet
utratę prawa do prowadzenia działalności.

Wydobywanie wartości z danych
Ilustracja 9:

Wartość technologii wykładniczych wynika z dostępności i jakości bazowych danych
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AI | IoT | Łańcuch bloków

Nadzór nad danymi

Zaufanie | Dostęp | Istotność

Typy danych

Własne zastrzeżone| Na licencji | Publiczne

Otwartość, jedna z naczelnych zasad
przedsiębiorstwa kognitywnego, obowiązuje
także w odniesieniu do danych. W przypadku
wielu platform biznesowych i inteligentnych
przepływów pracy większą korzyść przyniesie
dzielenie się danymi z partnerami
w ekosystemie niż zachowywanie ich na
własny użytek organizacji. Dzielenie się
danymi może podnieść ich wartość i wywołać
efekt zwielokrotnienia. Traktując dane jako
źródło wartości, organizacje powinny jednak
uważać, aby w sposób niezamierzony nie
oddać innym podmiotom kontroli nad różnymi
punktami łańcucha wartości. Ponadto dane
pozyskane od innych podmiotów nie mogą
pod względem jakości i wiarygodności
ustępować tym pochodzącym ze źródeł
wewnętrznych.

Jednak dane danym nie są równe –
i nie wszystkie dane mają taką samą
wartość. Newralgiczne znaczenie
ma dobranie właściwych danych do
właściwego przeznaczenia.
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Obszary działań związane z tworzeniem
inteligentnych przepływów pracy
3. Wdrożenie w hybrydowym
środowisku wielochmurowym
Aplikacje i infrastruktura wielochmurowego
środowiska hybrydowego zapewniają
przedsiębiorstwom kognitywnym – z ich
platformami biznesowymi i inteligentnymi
przepływami pracy – techniczną zdolność do
działania. Chmura jest wprost stworzona dla
nowych modeli biznesowych. Takie spojrzenie
różni się od podejścia skupionego wyłącznie
na architekturze technicznej, które widzimy
w niektórych organizacjach zdecydowanych
na migrację do chmury za wszelką cenę.
Architektury chmur hybrydowych łączą trzy
światy: systemów lokalnych (np. komputerów
mainframe), chmur prywatnych i chmur
publicznych. W wielu organizacjach modernizacja
starszych komponentów technologicznych
(patrz ilustracja 10) doprowadziła już do
funkcjonowania więcej niż jednego środowiska.
Do tej pory jednak takie zmiany były względnie
fragmentaryczne i ograniczone.
Konieczność stworzenia warunków do
uruchomienia inteligentnych przepływów
pracy, na dużą skalę, jest głównym
czynnikiem wymuszającym bardziej
kompleksową zmianę architektury. Według
naszych oszacowań strategia hybrydowa
przynosi nawet dwuipółkrotnie większą
wartość niż strategia oparta wyłącznie na
chmurze publicznej. 10 Wartość ta wynika
z całej gamy możliwości, m.in. migracji
większej liczby aplikacji, usunięcia
zduplikowanych procesów, wzmocnienia
cyberzabezpieczeń i ograniczenia ryzyka
związanego z niezgodnością z przepisami.
Inteligentne przepływy pracy działać będą
w oparciu o szereg aplikacji korporacyjnych,
różne implementacje technologii wykładniczych
i zmieniające się potrzeby w dziedzinie
architektury danych. Warunki techniczne dla
każdego z tych obszarów mogą stwarzać różne
komponenty środowiska chmury hybrydowej.
Dlatego dla powodzenia zmian o newralgicznym
znaczeniu w przedsiębiorstwie istotne jest
zastosowanie architektury chmurowej ściśle
dostosowanej do potrzeb technologicznych
przepływów pracy.
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Zasięgi platform biznesowych będą ewoluowały,
obejmując coraz to nowych partnerów,
a inteligentne przepływy pracy będą te zasięgi
zwiększać. Dlatego tak ważne jest trzymanie
się zasad otwartości i elastyczności przy
wyborze i wdrażaniu architektur aplikacyjnych
i infrastrukturalnych. Rozwiązania typu Open
Source i technologie kontenerowe (takie jak
Red Hat OpenShift) umożliwią podłączanie na
bieżąco przyszłych modułów funkcjonalnych
i komponentów ekosystemu. Co więcej, stosując
podejście „zbuduj raz i wdrażaj w dowolnym
miejscu”, można istotnie zniwelować ryzyko
związane z decyzjami dotyczącymi architektury.
Jedną z najpoważniejszych przeszkód
w tworzeniu przedsiębiorstwa kognitywnego
są starsze systemy i ich złożoność.
Architektury chmury hybrydowej mogą uwolnić
wartość „uwięzionych” danych i funkcji,
jednocześnie ułatwiając migrację od nowych
do starych aplikacji. Częścią rozwiązania
będzie opracowanie warstw abstrakcji, które
pomogą odseparować wymyślone na nowo
przepływy pracy od starego, zawikłanego
kodu. Jednak organizacje w sposób
nieunikniony wkraczają w świat, w którym dla
realizacji inteligentnych przepływów pracy
konieczne będzie kompleksowe przepisanie
wybranych systemów podstawowych.
W sytuacji, w której wszystkie przedsiębiorstwa
stają się przedsiębiorstwami technologicznymi,
zmienia się znaczenie technologii i działów
IT w stwarzaniu warunków dla działalności
biznesowej. Na bardzo podstawowym poziomie
IT i biznes zbliżają się dzięki bardziej zwinnym
i rozbudowanym modelom współpracy,
a wewnątrz zespołów IT i poza nimi powstają
nowe centra doskonałości wspierające
technologie wykładnicze.

Wdrożenie w hybrydowym środowisku wielochmurowym
Ilustracja 10:

Dynamiczna koordynacja w hybrydowym środowisku wielochmurowym sprzyja
elastyczności i szybkości
Inteligentny przepływ pracy
Nowa generacja aplikacji

Warunki stwarzane przez hybrydową architekturę wielochmurową
Zarządzanie środowiskiem wielochmurowym
Automatyzacja | Konsumpcja | DevSecOps | Eksploatacja AI | Nadzór

Otwarta hybrydowa platforma wielochmurowa
Modele usług
IaaS | PaaS | CaaS | FaaS | SaaS

Architektura sieciowa

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Starsze | Obsługujące API | Mikrousługi | Stworzone dla chmury | SaaS

Publiczna IBM | AWS | Azure | GCP | Brzegowe | Prywatne | Systemy

Model platform biznesowych i inteligentnych
przepływów pracy może pomóc w organizowaniu
takiej współpracy i ustanowieniu modeli nadzoru
lepiej dopasowanych do potrzeb. Już dziś
widzimy w zarządach firm nowe koalicje służące
realizacji takich inicjatyw. Jednak w miarę jak
sfera IT jako „technologia pomocnicza” zbliża
się do koncepcji „technologii jako działalności
biznesowej”, konieczne jest kreowanie zupełnie
nowych modeli, a ton takim zmianom musi
nadawać najwyższe kierownictwo.

Jedną z najpoważniejszych przeszkód
w tworzeniu przedsiębiorstwa
kognitywnego będą starsze systemy
i ich złożoność.
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Crédit Mutuel
Technologia AI pomaga doradcom dbać
o satysfakcję klientów

Crédit Mutuel, jeden z największych francuskich
banków, realizuje odważną strategię zakładającą
implementację sztucznej inteligencji we
wszystkich obszarach działalności. W ten
sposób będzie wyznaczać jakość bankowości
relacyjnej w cyfrowym świecie.11
Bank Crédit Mutuel prowadzi ponad
5000 oddziałów, które każdego dnia odbierają
przeszło 350 000 zapytań online. Aby umocnić
się na pozycji numer 1 pod względem jakości
relacji z klientami, bank wykorzystał sztuczną
inteligencję do odciążenia doradców klientów
i udoskonalenia ich pracy.12
Bank Crédit Mutuel zainicjował szereg projektów
opartych na AI, m.in. projekt analizatora
wiadomości e-mail służącego do zarządzania
ogromną ilością korespondencji elektronicznej,
i wirtualnego asystenta, dzięki któremu klienci
krócej czekają na odpowiedź doradcy. Ponadto
bank Crédit Mutuel stworzył kognitywną „fabrykę”
służącą jako środowisko do identyfikowania,
budowania i wdrażania nowych rozwiązań AI.
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Rezultaty
Bank Crédit Mutuel uruchomił
15 asystentów kognitywnych
w różnych sektorach, z których
jeden może udzielić 15 000
różnych odpowiedzi
Kognitywne rozwiązanie do
obsługi poczty e-mail pozwala
bankowi odzyskać 200 000 dni
roboczych rocznie i przeznaczyć
ten czas na szkolenia
Bank zamierza objąć rozwiązaniami
kognitywnymi 100 procent
swojej działalności

Wyższy poziom relacji człowiek–technologia

Obszary działań ukierunkowanych na lepsze
doświadczenie korporacyjne i czynnik ludzki
1. Wyższy poziom relacji
człowiek–technologia
Przedsiębiorstwo kognitywne – funkcjonujące
w oparciu o inteligentne platformy biznesowe
i przepływy pracy – jest szeroko otwarte
na technologię. Jednak pomimo wszystkich
korzyści, jakie niesie za sobą technologia,
okazuje się, że największe sukcesy odniosą
te organizacje, które potencjał technologii
powiążą z lepszymi wynikami pracy ludzi
i lepszym doświadczeniem korporacyjnym
(patrz ilustracja 11).
Wiedza specjalistyczna to kluczowy czynnik
stymulujący działania platform animacji
rynku, które organizacja wybrała jako swój

środek zdobywania przewagi konkurencyjnej.
Organizacja może wykorzystać posiadaną
już wiedzę, a jednocześnie pomnażać
ją i adaptować do nowo kreowanych
rynków. Obecne przepływy pracy angażują
wielu wykwalifikowanych ekspertów –
przenikniętych kulturą organizacyjną – oraz
kadrę, której liczebność i poziom kompetencji
ulegają dynamicznym zmianom. W miarę
tworzenia inteligentnych przepływów pracy
z wykorzystaniem technologii wykładniczych
pełnione role i stanowiska będą ewoluować.
Jednocześnie relacje z technologią będą miały
ogromne znaczenie przy kreowaniu nowych
wcieleń procesów funkcjonujących organizacji.

Ilustracja 11:

Relacje człowiek–technologia usprawnią pracę kadry
Potencjał

Człowiek
Kreatywność
Empatia
Zaangażowanie

Relacje człowiek –
technologia
Personalizacja
Przewidywanie
Szybsze tempo

Technologia
Sztuczna inteligencja
Internet rzeczy
Łańcuch bloków
Skalowalność
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Wyższy poziom relacji człowiek–technologia

Automatyzacja przejmie na siebie wykonywanie
powtarzalnych zadań. Sztuczna inteligencja
zajmie się błyskawicznymi analizami. Internet
rzeczy i sieci 5G umożliwią organizacjom
zdalne gromadzenie informacji. Technologia
łańcucha bloków usprawni administrację
i wyeliminuje konieczność ręcznego
kontrolowania procesów.
Wszystko to odmieni dotychczasowy podział
ról i zadań w organizacji. Nowe platformy
i przepływy pracy pomogą dostrzec
nieodkryte dotąd obszary analiz, stworzą
pracownikom więcej szans na wnoszenie
wartości dodanej oraz będą nadal wymagać
empatii, umiejętności współpracy i innych
kompetencji miękkich pozwalających
wykorzystać ich maksymalny potencjał.
Rozwój koncepcji doświadczenia
korporacyjnego następuje równie szybko, co
ewolucja „twardych” – czy też technologicznych
– składowych przedsiębiorstwa kognitywnego.
„Doświadczenie klienta” to wciąż główny
czynnik zmian. Tyle że w coraz większym
stopniu zależy ono od „doświadczenia
pracownika”, który tego klienta obsługuje.
W organizacjach obecna jest świadomość tego,
że codzienne doświadczenia interesariuszy
w relacjach z przedsiębiorstwem są
pochodną wartości i zachowań. Ponadto
w świecie zdominowanym przez ekosystemy
i sieci organizacje dostrzegają konieczność
zapewnienia spójności doświadczeń także
poza granicami przedsiębiorstwa.
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Doświadczenia kreowane przez
przedsiębiorstwo kognitywne będą owocem
współpracy ludzi i technologii. Wdrożenie
lepszych narzędzi usprawni pracę kadry,
a większa intuicyjność obsługi technologii
przełoży się na wyższy wskaźnik jej
implementacji. Nowe rozwiązania
technologiczne oraz ich zastosowanie na
potrzeby platform i przepływów pracy
pozwolą stale podnosić poprzeczkę
korzystającym z nich profesjonalistom,
sprzyjając rozwijaniu i zdobywaniu
umiejętności. Z drugiej strony kadra będzie
oczekiwać od narzędzi jeszcze większej
wygody użytkowania i funkcjonalności.
Metoda design thinking, uczenie się przez
doświadczenie, modele współtworzenia
przewidujące regularne informacje zwrotne,
a także ciągłe uczenie się i doskonalenie – oto,
czym będzie musiało się charakteryzować
przedsiębiorstwo kognitywne. Umożliwi to
nieprzerwaną ewolucję platform biznesowych
i inteligentnych przepływów pracy. Strategie
tworzenia ukierunkowane na człowieka
– skłaniające wielu interesariuszy do
przemyślenia i weryfikacji swoich potrzeb
i oczekiwań – będą punktem wyjścia do
takich transformacji.

Wdrożenie lepszych narzędzi
usprawni pracę kadry, a większa
intuicyjność obsługi technologii
przełoży się na wyższy wskaźnik jej
implementacji.

Wyższy poziom relacji człowiek–technologia
Ilustracja 12:

Doświadczenie klienta: stanowi wypadkową różnych doświadczeń,
jest zdefiniowane poprzez cel i ukierunkowane poprzez wartości.

Cel i dążenia

Doświadczenia
klienta

Doświadczenia
pracowników

Doświadczenia
korporacyjne

Doświadczenia
z ekosystemem

Wartości, umiejętności i metody pracy

Cel i dążenia organizacji będą również ważnymi
czynnikami stymulującymi rozwój relacji
człowiek – technologia w przedsiębiorstwie
kognitywnym (patrz ilustracja 12). Kwestie
etycznego zastosowania technologii do
wartościowych celów oraz transparentności
pozytywnego oddziaływania organizacji na
różnych interesariuszy stopniowo zyskują na
znaczeniu. Nie należy zapominać o sprawach,
takich jak zrównoważony rozwój, integracja
czy zaufanie. To, jak ludzie zaadaptują się do
możliwości technologicznych towarzyszących
nowym modelom i strategiom, będzie
w równej mierze – o ile nie bardziej – istotne,
co sam potencjał technologiczny.
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Obszary działań ukierunkowanych na lepsze
doświadczenie korporacyjne i czynnik ludzki
2. Inteligentne przywództwo,
kompetencje i kultura organizacyjna
Z powodu oczekiwań stawianych zarówno wobec
kompetencji liderów, jak i strategii przywódczych,
rola liderów w przedsiębiorstwach kognitywnych
jest wyjątkowa. Coraz więcej przedsiębiorstw to
przedsiębiorstwa technologiczne, a technologie
wykładnicze otwierają nowe pola manewru –
jednocześnie narażając też na nowe zagrożenia
– dlatego liderom biznesowym nie wystarczy
już po prostu swoboda w posługiwaniu się
technologiami.
Liderzy, którzy planują oprzeć działalność
przedsiębiorstwa na nowych platformach
biznesowych, szeroko otwartych na technologie,
muszą poznać całą gamę tych technologii,
ich przewidywany potencjał i możliwe drogi
rozwoju w przyszłości. To wymaga pogłębionej
znajomości rozbudowanego ekosystemu szybko
ewoluujących koncepcji i rozwiązań, a także
umiejętności spożytkowania tej wiedzy zarówno
w sposób ofensywny (wykorzystywanie szans
biznesowych), jak i defensywny (eliminowanie
zakłóceń).
Platformy biznesowe działają ponad granicami
branż. Dlatego liderzy muszą spoglądać poza
tradycyjne sieci, tak by pozyskiwać nowe
spostrzeżenia, budować relacje
w różnych sektorach i znajdować nowe sposoby
monetyzacji pomysłów. Zakłada to również
uczestnictwo w sferze działania organizacji
technologicznych i start-upów oraz poszukiwanie
sposobów stworzenia innowacyjnych środowisk
współpracy w organizacji.
Dobrego przywódcę nadal powinny
cechować odwaga, jasno postawiony cel
i przejrzystość działań. Jednak natura szeroko
zakrojonych przedsięwzięć, zakładająca
opuszczanie dotychczasowych obszarów
i wkraczanie na nowe terytoria, sprawia,
że zdolność do ukierunkowywania działań
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oraz jednoznacznego określenia planów
i zamierzeń organizacji odgrywa jeszcze
większą rolę. Liderzy odpowiadają za
wytyczanie drogi dla całej organizacji oraz
wskazywanie platform i przepływów pracy,
które należy traktować priorytetowo.
Jednak oprócz transparentności i środowisk
organizacje muszą zapewniać większą
swobodę działania, w miarę jak innowacje
obejmujące platformy i przepływy pracy
sięgają obszarów brzegowych. Wtedy też
należycie przygotowane i sprawnie działające
zespoły mogą wspólnie eksploatować dane,
znajdować nowe zastosowania dla technologii
i udoskonalać kluczowe doświadczenia.
Warto także pamiętać, że osiągnięcie znaczących
postępów w tych nowych obszarach będzie
wymagało zawarcia nowych „sojuszy” przez
personel zarządzający. Kierownicy, dyrektorzy
ds. informatycznych, dyrektorzy ds. cyfrowych,
dyrektorzy ds. transformacji i osoby na
pozostałych stanowiskach menedżerskich
muszą współdziałać z myślą o transformacji
platformy i przepływów pracy – wymieniając się
przy tym odpowiednimi metrykami i wzajemnie
motywując do pracy.
Zmiana kultury organizacyjnej
w przedsiębiorstwie kognitywnym to
poważne wyzwanie, którego podjęcie się
wymaga rezygnacji z tradycyjnych strategii.
Częściowo problem ten można rozwiązać,
promując w organizacji pomysły i możliwości,
jakie niosą za sobą nowe technologie
i koncepcje. Podobne skutki pozwala odnieść
model uczenia się poprzez działanie.
Ostatecznie jednak zmiana kultury
organizacyjnej wymaga bardziej proaktywnych
działań. Kolejni pracownicy, którzy coraz lepiej
rozumieją i wykorzystują nowe technologie,
stopniowo stają się orędownikami zmian.
W konsekwencji najważniejszym zadaniem
staje się wtedy zapewnienie możliwości rozwoju
i zdobywania umiejętności na dużą skalę.

Inteligentne przywództwo, kompetencje i kultura organizacyjna
Ilustracja 13:

Należycie przygotowaną kadrę do działania motywuje inspirujące przywództwo
i kultura ciągłego uczenia się
Wartość
wysoka

Wartość bazowa

Inspirujące
przywództwo

Warunki do działania
kadry

Tradycyjne
umiejętności

Nowe umiejętności

Krótkofalowo

W miarę tworzenia nowych platform
biznesowych i opracowywania inteligentnych
przepływów pracy konieczność transformacji
kwalifikacji kadry jest coraz bardziej widoczna.
Przedsiębiorstwa mogą prześcignąć
konkurencję, podejmując przemyślane
działania na rzecz społeczności dotkniętych
przez zmiany. Inteligentne przepływy pracy
i oparta na sztucznej inteligencji automatyzacja
sprawiają, że w ciągu najbliższych trzech lat
ponad 120 milionów pracowników
z 12 największych światowych gospodarek
może wymagać przekwalifikowania lub
ponownego przeszkolenia.13
To prawie tak, jak gdyby przedsiębiorstwa we
wszystkich sektorach musiały wzorować się
na firmach z branży usług specjalistycznych,
rozwijając wyspecjalizowane „praktyki” lub
„pracownie”. Umożliwi to przyspieszony
rozwój określonych zestawów umiejętności,
podnoszenie kwalifikacji wybranych

Długofalowo

społeczności, a z czasem – wygaszanie
umiejętności, na które zapotrzebowanie
maleje. Z naszych obserwacji wynika, że
pracownicy bardziej skupiają się na planach
zakładających przemyślane, proaktywne
działania stanowiące odpowiedź na szanse
stwarzane przez technologię. Natomiast
mniejszą wagę przywiązują do potencjalnych
skutków oddziaływania technologii.
Cykl życia wielu umiejętności i ich znaczenie
z czasem maleje. Przedsiębiorstwo kognitywne
musi wypracować zestaw strategii i kulturę
ciągłego uczenia się – taką, która chęć nauki
i kompetencje miękkie (takie jak umiejętność
współpracy) ceni bardziej niż konkretne
umiejętności techniczne czy biznesowe.
W ramach szeroko zakrojonych działań na
rzecz doskonalenia doświadczeń pracowników
przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują
sztuczną inteligencję i inne narzędzia do
ukierunkowywania i wspierania strategii ciągłego
uczenia się na każdym etapie zarządzania
zasobami ludzkimi (patrz ilustracja 13).
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CEMEX
Cyfrowa akademia dla nowego pokolenia
innowatorów

CEMEX (Meksyk) to jeden z największych na
świecie dostawców materiałów budowlanych.
W ciągu ostatnich trzech lat przedsiębiorstwo
przeszło transformację, aby skuteczniej
konkurować na rynku i lepiej dostosowywać
ofertę do potrzeb klientów B2B i partnerów
swojego ekosystemu.
Zarząd przedsiębiorstwa zdawał sobie sprawę,
że transformację należy rozpocząć od liderów.
Dlatego pod szyldem kampanii „Being Digital”,
w którą zaangażowano 80 menedżerów
najwyższego szczebla, opracowano
zaawansowany program rozwoju zawodowego.
Przedsiębiorstwo CEMEX założyło cyfrową
akademię oraz platformę uczenia się i rozwoju,
które pozwalają kadrze zdobywać i poszerzać
wiedzę na temat obowiązującej nomenklatury,
zasobów i kanałów dostaw.
W 2019 r. firma CEMEX rozszerzyła platformę
o inicjatywę „Digital Foundations Program”,
w ramach której starsi liderzy, menedżerowie
i szeregowi pracownicy poznają sposoby
rozwoju, doskonalą umiejętności przywódcze
i uczą się pracować wydajniej.14
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Rezultaty
Przedsiębiorstwo CEMEX stworzyło
nowatorski program rozwoju
zawodowego i środowisko
edukacyjne pod okiem 80 menedżerów
najwyższego szczebla
Przedsiębiorstwo uruchomiło
centrum Monterrey Digital Hub, czyli

innowacyjny ekosystem
łączący firmę CEMEX z innymi
przedsiębiorcami
Prezentuje liderom nowe

koncepcje i kwalifikacje,

w tym innowacyjne modele
biznesowe i przełomowe technologie

Lepsze wyniki dzięki ukierunkowanym metodykom zwinnym

Obszary działań ukierunkowanych na lepsze
doświadczenie korporacyjne i czynnik ludzki
3. Lepsza wydajność dzięki
ukierunkowanym metodykom zwinnym
Na świecie upowszechnia się koncepcja
zwinnego (agile) działania. Większość organizacji
pracuje nad stworzeniem zwinnych zespołów
i wdrażaniem takich metodyk, jak sprint, scrum
czy stand-up. To podejście jest znakomite, jeśli
chodzi o otwieranie silosów organizacyjnych,
pokonywanie przeszkód, rozmrażanie organizacji
i oddolne stymulowanie innowacji. Towarzyszy
mu jednak pewna trudność, a mianowicie –
problem z przewidzeniem konkretnych wyników
i skutków. Zdarza się, że w efekcie działań
zwinnych powstaje chaos.
Zwinne metodyki pracy są niezwykle
wartościowe, ale by przynosiły większe
korzyści i oszczędności, muszą być lepiej
ukierunkowane. Środowisko przedsiębiorstwa
kognitywnego – zorientowane na platformy
biznesowe i inteligentne przepływy pracy
– stawia konkretne warunki i wytyczne
dotyczące implementacji i skalowania
wszystkich tych innowacji.

Integracja wewnętrznych i zewnętrznych
zespołów organizacji i synchronizacja ich
z głównym zadaniem platformy bądź przepływu
pracy pozwala organizacjom ograniczać ryzyko
nieskoordynowanych działań i koncentrować
wysiłki wokół wyraźniej zarysowanych celów.
W miarę jak w wyniku sprintów zespołu
powstają kolejne komponenty składowe
platform lub moduły udoskonalające przepływy
pracy, można tak pokierować innowacyjnymi
pomysłami, by zoptymalizować zarówno ich
opłacalność, jak i spójność z obraną strategią.
Tym samym przedsiębiorstwo kognitywne
pełni rolę „dojrzałego” opiekuna zwinnych
metodyk pracy. Szybciej alokuje dla nich
zasoby kapitałowe i podejmuje decyzje
dotyczące uzasadnień biznesowych,
a jednocześnie stymuluje osiąganie postępów
i wyników w bliskiej perspektywie.

Zwinne metodyki pracy mogą być
niezwykle wartościowe, ale muszą
być bardziej ukierunkowane. To
wymaga synchronizacji zespołów
z głównym zadaniem platformy
biznesowej bądź przepływu pracy.
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Lepsze wyniki dzięki ukierunkowanym metodykom zwinnym
Ilustracja 14:

Ukierunkowane metodyki zwinne stymulują skoordynowane zespoły do działania
na rzecz jasno określonych wyników

Ukierunkowana zwinność

Wynik

Chaos

Cel inteligentnego przepływu
pracy lub platformy

Ponadto takie podejście – ukierunkowane
metodyki zwinne – pomaga określać architekturę
biznesową i podejmować pomniejsze, ale nie
mniej ważne decyzje w zakresie architektury.
Oznacza to, że nowy pomysł uznany za „gotowy
do realizacji” powinien być w większym stopniu
natychmiastowo skalowalny. Jednym
z największych wyzwań związanych ze zwinnymi
innowacjami jest przepaść między wdrożeniem
pilotażowym a implementacją na dużą skalę.
Ukierunkowane metodyki zwinne niwelują ryzyko
towarzyszące temu działaniu (patrz ilustracja 14).
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Podejście to odgrywa również bardzo dużą
rolę w kontekście integracji sfer biznesowych
i IT podczas opracowywania rozwiązań.
Przyspiesza zacieranie granic miedzy tymi
sferami, bowiem technologia sama staje się
elementem działalności biznesowej. Podejście
takie – o ile realizowane zgodnie ze sztuką
– może też stanowić potężny bodziec dla
programu rozwoju nowych i dotychczasowych
kompetencji oraz przekształcania kultury
organizacyjnej. A to dlatego, że uczestnicy
zostają otoczeni możliwościami, jakie dają nowe
technologie, i mogą się uczyć poprzez praktykę.

Nowy sposób tworzenia: Garage
Firmy, które chcą stać się przedsiębiorstwami kognitywnymi, muszą
przeprowadzić transformację platform biznesowych i przebudować
przepływy pracy w taki sposób, aby zachować spójność i uniknąć
chaosu. Metodyka IBM Garage jest idealnym środkiem do zainicjowania,
wprowadzenia i umocnienia zmian.
Zwinność działania organizacji jest kluczowym
elementem, ale samo wdrożenie metodyk
zwinnych nie wystarczy, natomiast szybkie
i zdecentralizowane tworzenie kolejnych
iteracji może sprawić, że sytuacja wymknie się
spod kontroli. Aby ograniczyć ryzyko związane
z szybkimi zmianami, organizacja potrzebuje
metod, mentalności i technologii, które
pozwolą zebrać i uwolnić potencjał zespołów.
Właśnie do tego służy metodyka Garage:
śmiałe, pogłębione podejście do innowacji
i transformacji, oparte na współpracy
i skutecznej realizacji. Umożliwia ona
przedsiębiorstwom współtworzenie,
współrealizację i współdziałanie na platformach
biznesowych i w ramach inteligentnych
przepływów pracy (patrz ilustracja 15).
Metodyka Garage zakłada silne ukierunkowanie
na konkretny cel. Jesteśmy przekonani, że tylko
wyraźnie sformułowany i mierzalny cel pozwoli
organizacji wykorzystać jej własną kreatywność
i zdolność do sprawnego działania. Dlatego
zalecamy, aby metodyki Garage używać albo
do budowy konkretnej platformy biznesowej,
albo do projektowania nowego, ściśle
ukierunkowanego przepływu pracy.

Taki konkretny cel pomoże zorganizować
pracę szerokiego grona uczestników i lepiej
ukierunkować poszukiwania problemów,
pul wartości i źródeł danych. Właściwe
sformułowanie celu sprawi również, że części
składowe nowych i udoskonalonych funkcji,
powstające w wyniku sprintów Garage,
wkomponują się w większą całość, ponieważ
każdy sprint lub każda faza działań będzie
bezpośrednio, w ustrukturyzowanych ramach,
wiązać się z potrzebami strategicznymi. To
podejście w powiązaniu z naczelnymi zasadami
orientacji na użytkownika i doświadczenie
człowieka, przyspieszy działania i podniesie ich
wartość, stanowiąc klucz do trwałego, istotnego
sukcesu.
Garage pozwala współtworzyć przyszłe
innowacje z wykorzystaniem potencjału całego
ekosystemu przedsiębiorstwa: klientów,
obywateli, projektantów, programistów,
architektów, partnerów, dostawców,
resellerów, organów nadzoru i wszelkich
innych interesariuszy. Garage przekracza
granice wewnątrzorganizacyjne, łącząc biznes,
technologię oraz wewnętrzne i zewnętrzne
źródła spostrzeżeń. Otwarte mechanizmy
współpracy w ramach zespołów zwinnych
skracają czas realizacji projektów i zdobywania
wiedzy, a przy tym wzmacniają zaangażowanie.
Metodyka Garage ułatwia przedsiębiorstwom
sprawne i mądre działanie, pozwala skorzystać
z kwalifikacji pracowników i zmienić zasady
budowania, kreowania i rozwijania rozwiązań –
w sposób mierzalny i iteracyjny.
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Frito-Lay
Smakowite innowacje

Rezultaty

Przedsiębiorstwo Frito-Lay musi dostarczać
właściwe produkty we właściwym miejscu
i czasie. Zarządza złożonym łańcuchem wartości
– obejmującym 25 000 pracowników pierwszej
linii, 300 000 klientów i 2500 produktów
(kodów SKU) – pokonując przy tym wyzwania
związane z logistyką, dystrybucją i sprzedażą.

Frito-Lay skraca średni czas
realizacji oczekiwań rynkowych
z 240 tygodni do mniej niż

Pracownicy IBM i Frito-Lay mają za sobą setki
godzin badań, rozmów i spotkań. Traktując
wartość jako główne kryterium tworzenia listy
oczekujących zadań, zarząd może szybciej
podejmować decyzje.

wdrażane co tydzień

Zespoły opracowały i przedstawiły dowód
poprawności koncepcji skupiony na wybranych
pionach i rynkach pilotażowych. Obecnie
Frito-Lay prowadzi ponad osiem ścieżek prac
w medotyce Garage i koncentruje się na ich
skalowaniu na pierwszej linii działalności
biznesowej.
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30 dni

Nowe rozwiązania
Przepływy zorientowane na
klientów stymulują

i przyspieszają
implementację15

Ilustracja 15:

Metodyka Garage stawia na kreatywność i możliwość praktycznej realizacji
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Inicjatywa Garage, jeśli ma służyć transformacji
przepływów pracy o newralgicznym znaczeniu
biznesowym, musi być ulokowana w samym
centrum firmy. Musi być widoczna, musi
mieć jednoznaczne poparcie kierownictwa
i musi być wpisana w system nadzoru oraz
alokacji środków finansowych w organizacji.
W ten sposób cykle innowacji mogą być
ukierunkowane na obszary o najwyższej
potencjalnej wartości, a w przypadku
powodzenia – ich wyniki mogą być szybko
i sensownie skalowane.
Garage funkcjonuje z wydzielonej fizycznej
„przestrzeni” w siedzibie klienta albo
w odrębnym ośrodku – to tam prowadzone
są zespołowe prace koncepcyjne, projektowe
i realizacyjne. Garage może służyć jako
widoczny symbol zmiany kulturowej
w przedsiębiorstwie kognitywnym. Nic nie
stoi na przeszkodzie, by uruchomić również
wirtualną przestrzeń Garage, która pozwoli
wykorzystać wiedzę specjalistyczną ponad
granicami geograficznymi.

Jednym z fundamentalnych założeń metodyki
Garage jest skalowanie w górę. Jesteśmy
przekonani, że starając się rozwiązać „duże”
problemy, angażując szerokie spektrum
interesariuszy i wpisując Garage w podstawowe
reguły rządzące architekturą przedsiębiorstwa,
można działać z szybkością start-upu na
skalę korporacyjną. Dzięki takiemu podejściu
organizacja nie utonie w tysiącach dowodów
poprawności koncepcji (POC) i produktów o
minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP).
Metodyka Garage czerpie nie tylko z potencjału
właściwie dobranych zespołów osób.
Wykorzystuje też pełne spektrum technologii
wykładniczych i rozwiązań składowych. Jest
pomyślana w taki sposób, by wytwarzać synergię
technologii, uniwersalnych komponentów
architektury oraz prac badawczo-rozwojowych
z korzyścią dla skuteczności i szybkości
transformacji. Dlatego może głęboko odmienić
takie programy, jak Digital Reinvention®, wymiana
systemów ERP, przeprojektowanie usług
wspólnych i transformacja outsourcingu.
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Garage zajmuje ważne, stałe miejsce w cyklu
zmian obejmującym etapy współtworzenia,
współrealizacji i współdziałania.16

Współtworzenie w celu wypracowania
wizji przyszłości:
To odkrywanie nowych możliwości
pojawiających się w otoczeniu biznesowym
i uzyskiwanie nowych ważnych informacji
o bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa.
W tworzeniu biorą udział wszyscy uczestnicy
ekosystemu lub niewielkie zespoły
zadaniowe, a ich celem jest skonstruowanie
wizjonerskiego, przekonującego, inspirującego
rozwiązania zgodnego z jasno określonymi
ramami architektonicznymi.

Współrealizacja w celu rozbudowy
i zmiany skali
To rozszerzenie zakresu prac i stworzenie
dodatkowych zespołów w celu przygotowania
się do realizacji wizji przyszłości. W tej
fazie tworzony jest produkt o minimalnej
koniecznej funkcjonalności i zostaje
przygotowana jego pierwsza wersja gotowa
do wdrożenia w środowisku produkcyjnym,
a następnie odbywa się pełne wdrożenie
produkcyjne. Równocześnie zespół musi
być gotowy do doskonalenia rozwiązania na
podstawie informacji przekazywanych przez
użytkowników i do szybkiego zwiększenia
skali z wykorzystaniem stabilnej architektury.

Współdziałanie w celu powtarzania
procesu i wprowadzania ciągłych
usprawnień
To doskonalenie narzędzi i architektury oraz
zwiększanie niezawodności połączone
z monitorowaniem i testowaniem umożliwiające
realizację procesu ciągłego usprawniania.
Budowane są procedury dostarczania ciągłego,
które stanowią kluczowy element transformacji
kultury organizacyjnej. Większość prac mogą
zrealizować rozproszone zespoły działające
w strukturze przedsiębiorstwa.
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Dzięki opisanym tutaj cechom metodyka
Garage jest idealnym środkiem do budowy
przedsiębiorstwa kognitywnego. Może pomóc
w zdefiniowaniu i zbudowaniu platform
biznesowych animacji rynku, wymyśleniu
i zaprojektowaniu nowych, inteligentnych
przepływów pracy, oraz w kreowaniu
doświadczenia korporacyjnego, poprzez które
czynnik ludzki w pełni wykorzysta potencjał
technologii wykładniczych.
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Odpowiedni partner w nowej
rzeczywistości
W IBM kładziemy nacisk na współpracę
z klientami. Analizy biznesowe,
zaawansowane badania naukowe oraz
rozwiązania technologiczne umożliwiają
im osiągnięcie przewagi nad konkurencją
niezbędnej w obecnym, szybko zmieniającym
się środowisku.

IBM Institute for Business Value
IBM Institute for Business Value, część działu
IBM Services, opracowuje oparte na faktach
raporty strategiczne dla dyrektorów wyższego
szczebla, dotyczące najważniejszych
zagadnień z sektora publicznego i prywatnego.

Więcej informacji
Dodatkowe informacje na temat niniejszego
raportu lub IBM Institute for Business Value
można uzyskać, wysyłając e-mail na adres
iibv@us.ibm.com. Zachęcamy do odwiedzenia
naszego profilu na Twitterze (@IBMIBV),
także naszej strony ibm.com/iibv, gdzie
można znaleźć pełny katalog naszych badań
i uzyskać możliwość subskrypcji naszego
comiesięcznego biuletynu.
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ewentualne straty poniesione przez jakąkolwiek organizację
lub osobę, która kieruje się niniejszą publikacją.
Dane wykorzystane w niniejszym raporcie mogą pochodzić
ze źródeł zewnętrznych, a IBM nie przeprowadza niezależnej
weryfikacji, zatwierdzenia ani audytu takich danych. Wyniki
oparte na takich danych są udostępniane w stanie, w jakim
się znajdują („as is”). IBM nie składa w związku z nimi żadnych
oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani domniemanych.
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