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Bevezetés
Az ezredforduló évei nagy kihívást jelentenek a társadalmak és a gazdasági élet számára. A
folyamatosan változó körülmények, feltételek, az egyre nagyobb mértékű globalizáció új versenyhelyzetet teremt, felgyorsulnak az események, alkalmazkodni kell a folyamatosan változó
körülményekhez, nő a vállalkozások fenyegetettsége, kritikussá válnak a hagyományos, változtatásra nem képes üzleti folyamatok. Ebben a helyzetben új dimenziók kerülnek előtérbe,
így az értékrendet tükröző missziók és víziók hangsúlyozása, a stratégiák megvalósításának
jelentősége, fontos szerepet kap a vállalati kultúra és a stratégia szoros kapcsolatának kialakítása [Antal-Mokos et al., 1997], A globalizációval felerősödik a vertikális dezintegráció folyamata [Könczöl, 1998], az információtechnológia rohamos fejlődése, az informatikai ipar
erősödése mellett agresszívan követeli a diagonális szövetségek, a horizontális és vertikális
szövetségek kialakulását [Tari, 1998], egyre nagyobb számban jönnek létre az alkalmazkodóképességet, rugalmasságot növelő kooperációs szerveződések, a virtuális vállalatok [Jelen,
1998], Az IT meghatározó szerepet tölt be az üzleti folyamatokban, fontos versenytényező,
amely szinte már szétválaszthatatlanul épül be a stratégiai célok realizálásába [Bakacsi, 1996],
és állíthatjuk, hogy korszerű elemeinek alkalmazása a túlélés sürgető feltétele, nélküle a versenyben maradás nem lehetséges [Raffai, 1999/1].
A menedzsment előtt könnyűnek egyáltalán nem mondható feladatok, kihívások állnak, új
szemléletre, irányítási és szervezeti filozófiára van szükség. Számos megválaszolandó kérdés
merül fel: Mit tegyen a vezetés a túlélés érdekében? Hogyan növelje versenyképességét? Milyen kapcsolatban legyen partnereivel, versenytársaival? Hogyan alakítsa ki és valósítsa meg
stratégiai elképzeléseit? Melyek az üzleti célok realizálásának leghatékonyabb módszerei és
eszközei? stb. A jelenlegi nemzetközi és hazai körülményeket és lehetőségeket elemezve
ezekre a kérdésekre kerestem a választ, és kutatásomat a hazai viszonyok feltárására és elemzésére, valamint napjaink haladó szellemű kutatóinak a témában megjelent publikációira alapoztam.
A kutatás célkitűzése, körülményei, háttere, folyamata - Történeti visszatekintés
Alkalmazott matematikus közgazdászként vállalati információrendszerek elemzésével, a
vállalati folyamatokat számítógéppel támogató rendszerek fejlesztésével foglalkozva [Raffai,
1972-1989] mindig az a cél motivált, hogy az általában nagy befektetéssel járó informatikai
fejlesztések valóban hatékonyabbá tegyék a vezetési és operatív feladatok végzését, és mérhető eredményt produkáljanak. Doktori disszertációm is egy gyártó-szerelő típusú vállalat matematikai optimalizálást is megvalósító, számítógéppel támogatott szükséglettervezési és
készletgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányult [Raffai, 1975]. A 90-es évek elején a Közép-Kelet Európai országokban és így hazánkban is bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások új helyzetet teremtettek. Ez azonban nemcsak a vállalati vezetés számára jelentett komoly kihívást, hanem mindazok számára, akik a hatékony működés elősegítésére, támogatására kötelezték el magukat [Veress, 1992], [Antal-Mokos, Balaton, Kovács, Mészáros, Szentes,
Veress, 1998], valamint K O R N A I Jánosnak az átalakulással kapcsolatban megjelent szakkönyvei és a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkei].

A kutatás célkitűzése, háttere é s fázisai

Én magam is késztetést éreztem, hogy ebben az átalakulási folyamatban részt vegyek.
1995-ben korábbi kutatásaimra és fejlesztéseimre alapozva úgy éreztem, hogy megismerve és
elemezve a hazai vállalati és vállalkozói szféra tevékenységét, problémáit, a változásban betöltött helyét és szerepét, feltárva sikereinek illetve kudarcainak okát kifejleszthetek olyan,
információtechnológiával támogatott módszert, amely a fejlett országok (USA, EU) gazdaságaiban sikerrel alkalmazott megoldások hazai viszonyokra eredményesen alkalmazható,
adaptált változata.
1996-ban a JPTE Közgazdaságtudományi Kar Ph.D. Doktori Bizottsága elfogadta kutatási
témámat, amely első elképzelésben a hazai menedzsment munkájának, stratégiai elképzeléseinek, ezek megvalósításához alkalmazott módszereknek és eszközöknek a feltárására és elemzésére irányult. Két éves kemény munka eredménye két különböző megközelítésű, de azonos
célú felmérés volt: (1) az egyik oldalról 865 hazai vállalat vezetése körében készítettünk interjúkat, majd feldolgoztam és kiértékeltem a 8 oldalas kérdőív válaszait, (2) a másik megközelítésben pedig 1000 végzett hallgatónkhoz (közgazdász, közlekedés és informatika szakos hallgatók) küldtünk ki kérdőíveket. (A felmérő munkát rendszerszervező szakirányos hallgatóimmal közösen végeztük. A felmérés elemzési tanulmányának rövid összefoglaló kivonatát, a
lényegesebb elemzéseket az 1. sz. melléklet tartalmazza.). Az előkészítő munka 1997 végére
befejeződött, az empirikus elemzési eredményeket 1996-1998-ban konferenciákon [Raffai,
1996/2, 1996/5, 1996/6, 1997/5] és szakfolyóiratokban [1998/3, 1998/4] publikáltam.
Bár a kutatási téma meghatározásakor a hangsúly alapvetően a hazai mikroszféra teljesítményének, versenyképességének a feltérképezésén és analízisén volt, már kezdetben is szem
előtt tartottam a megoldási javaslat kidolgozásának gondolatát. Az interjúk, a beszélgetések
tapasztalatai, a hazai helyzet megismerése azonban nagy lökést adtak a kutatási programomnak, és nap mint nap erősítették bennem azt a meggyőződést, hogy egyszerű ajánlásoknál lényegesen többre van szükség. 1997-re kikristályosodott előttem az az egyre több vezető előtt
is világos meggyőződés, hogy csak azok a vállalatok tudnak váltani, az új, globális gazdaságba beilleszkedni, versenyben maradni, akik határozott üzleti célokkal rendelkeznek, és képesek megújulni. Ehhez azonban új szemléletre van szükség, olyan módszerre, amely a hazai
üzleti sajátosságokat és kultúrát is alapul véve támpontot nyújt a megújulni kívánó szervezetek innovációs törekvéseihez. Gondolataim helyességét később megjelent publikációkban is
igazolva láttam, több elemző is vallja, hogy jobb megoldás az „importált módszerek" szolgai
másolása helyett azoknak a hazai viszonyokhoz történő igazítása, a nemzeti kultúra figyelembe vétele [Csath, 1998]. Más anyagok arról győznek meg bennünket, hogy a liberális gazdaság- és társadalomelmélet kész receptjeit nem lehet egyszerűen „ráhúzni" a kelet-európai országok átalakulási folyamataira [Kovács, 1998].
Egy újjászervezési módszertan kidolgozása azonban nem nélkülözheti a világviszonylatban
többnyire sikerrel alkalmazott vezető módszertanok, valamint a hazai alkalmazások megismerését, elemzését, az alkalmazási eredményeket. A felmérési adatok kiértékelésére alapozott
tézisnek megfelelően tehát korábbi ezirányú kutatásaimat is felhasználva kritikai elemzésnek
vetettem alá a BPR módszertanokat és alkalmazásokat.
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A kutatómunka eredménye egy új, R T E B P újjászervezési módszertan, amelyet
-

a megváltozott társadalmi-gazdasági körülményekre,
a vezető BPR módszertanok kritikai analízisére,
az alkalmazások sikertényezőinek és kudarcelemeinek számbavételére, valamint
az általam végzett felmérés elemzési eredményeire

alapozva fejlesztettem ki. Természetesen a jelen értekezés nem tartalmaz minden, a kutatás
kapcsán feltárt részletet, minden apró mozzanatot, amely egy kisebb volumenű értekezésben
akár eredményként is elkönyvelhető lehetne [Balaton, 1998/B], Mivel a többévre visszanyúló
felmérési munka és analízis, a módszertani kutatások, az összehasonlító kritikai elemzések és
az új módszertan kidolgozása bizonyos iterativitást hordoz magában, a fejlesztés, a munkában
történő előrehaladás pedig -inkrementális módon ment végbe, ezért csupán a végső fázis leírására szorítkozom.
A módszertan iránt, amelyet több hazai és nemzetközi konferencián [1998/1, 1998/4,
1999/5] ismertettem és publikáltam, több fejlesztő, tanácsadó cég is komoly érdeklődést mutat
(Andersen Consulting, AAM Tanácsadó Kft., SunGuard Co., IQSoft, Controlling
Vállalkozástanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft., KFKI Isys Kft. Stb.). Jelenleg folyamatban
van néhány hazai, az R T E B P módszertan szerint dolgozó B P R fejlesztési projekt. Folyamatban van tpvábbá a hazai viszonyokra adaptált módszertani kézikönyv elkészítése és kiadása, a
könyv megjelenése 1999 év végére várható [Raffai, 1999/3]. Tekintettel azonban arra, hogy a
módszertan jól alkalmazható nemcsak hazai viszonylatban, hanem hasznos lehet Közép-Kelet
Európa hasonló átalakuláson átmenő országaiban is, a könyv angol nyelven is megjelenik.

B-L.

Ábra Az

RTEBP

módszertan bevezetésének ütemezése

A kutatás! munka fázisai
Disszertációm téziseinek igazolásaként szükségesnek tartom annak: a társadalmi-gazdasági
háttérnek a bemutatását, amely motiválta és egyben determinálta munkámat. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi társadalmi gazdasági szituáció alapos elemzése szervesen hozzátartozik
ahhoz a kutatási produktumhoz, az újjászervezési módszertan kifejlesztéséhez, amely végülis
munkám esszenciális eredményét képezi. A több évtizedes munkásságom kutatásaiból és fejlesztési tapasztalataimból táplálkozó, a Ph.D. kutatóidő alatt megírt, a Springer Kiadónál
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1997-ben megjelent, nagy érdeklődésre számot tartó (az 1. kiadás mára teljesen kifogyott)
szakkönyvem [Raf'fai, 1997/1] nemcsak történeti visszatekintést nyújt, hanem módszertani és
filozófiafejlődési kritikai elemzést is tartalmaz, kórképet rajzol, és fejlődési tendenciát prognosztizál, jövőbe tekint. A mű komoly kutatási bázisát képezi további munkámnak, hiszen a
környezet, az ezredvég megváltozott világát meghatározó tényezők és elemek magyarázzák és
egyben indokolják a témaválasztást és a kutatási fejlesztést.
A Ph.D. kutatás eredményének preopponált 1. verziója részletesen tartalmazza a jelenlegi,
az üzleti tevékenységet meghatározó környezet sajátosságainak leírását és analízisét, a jelen
anyagban azonban, figyelembe véve az előbírálati véleményeket és javaslatokat is, inkább a
módszertan bemutatására fókuszálva ennek csupán egy rövid, a dolgozat egységéhez szükséges mértékű, a kutatási munkát igazoló áttekintését adom. Az 1. fejezet tehát a kutatási háttér,
a körülmények bemutatását, a kutatást befolyásoló tényezőit, a kutatási munka előkészítésének leírását, a hazai mikroszférában végzett felmérésnek a hátterét és végső konklúzióit tartalmazza. Meggyőződésem, hogy a röviden bemutatott, de annál nagyobb munkát jelentő felkészülés (napjaink társadalmi-gazdasági jelenségei, motivációk, változáskésztetések elemzése,
az új modellek feltárása, vizsgálata, a felmérés megtervezése, az interjúk lebonyolítása a vezetőkkel, a feldolgozó és kiértékelő rendszer elkészítése, maga az elemző munka, az analízis
részeredményeinek publikálása) értékelés alapjául szolgált az érdemi kutatómunkához. A kutatásnak ebben a fázisában, tekintettel arra, hogy a világtendenciák, a hatásfaktorok elemzésén
kívül elsősorban az utolsó évtized posztszocialista országainak átalakulási sajátosságait elemeztem, alapvetően a hazai kutatók elméleti jellegű publikációit, empirikus felmérési elemzéseit, valamint akciókutatási eredményeit vettem alapul [Balaton, 1998], [Antal-Mokos, 1998],
[Huszty, 1998], [Dobák, 1998] stb.
Kutatásom egyik meghatározó fejezete a BPR módszertanok elméletének és gyakorlati alkalmazhatóságának a vizsgálata. A 2. fejezetben bemutatom a vállalati újjászervezési folyamatok jelentőségét, a végrehajtás feltételeit és fázisait, amelyeket összehasonlító kritikai
elemzésnek vetek alá. Gyakorlati alkalmazásra szánt módszertanokról lévén szó fontosnak
tartom analizálni a BPR fejlesztések motivációit, a hatékonyságot, a sikeres és sikertelen projekteket eredményező faktorokat. A hazai és nemzetközi esettanulmányok, elemzések alapos
vizsgálatával feltárom a sikertényezőket, és azokat a gátakat, kudarcelemeket, amelyek a sikertelenséghez vezettek. A siker- és kudarcfaktorokat összevetem a felmérési tapasztalatokkal
és eredményekkel, valamint a hazai kutatók e témában megjelent publikációival. Meg kell jegyezni, hogy a kutatásoknak ezt a fázisát, tekintettel arra, hogy hazánkban még kevés igazi
BPR projektet valósítottak meg, alapvetően a vezető nemzetközi módszertanokra, és a fejlett
országok alkalmazásainak tapasztalataira alapoztam [Davenport-Short, 1990], [HammerChampy, 1993], [Manganelli-Klein, 1994], [Rummier-Brache, 1995], [EBBP, 1998], [RBPS,
1997],. A hazai megoldások azért sem vethetők össze a fejlett országok klasszikus BPR projektjeivel, mert, mint azt több elemző is leszögezi, a hazai fejlesztések többnyire nem a BPR
klasszikus felfogása szerinti radikális újjászervezést, a tiszta lapról indulás elveit követik, hanem inkább valamilyen alrendszerre vonatkoznak, egy vagy néhány teljesítményfaktor javítását célozzák [Csath, 1998], [Klár, 1998], [Dobák, 1998].
Disszertációm magja, súlypontja az általam kifejlesztett BPR módszertan Ismertetése,
koncepciójának, fázisonkénti teendőinek részletes leírása, valamint a vizualizációt segítő, javasolt módszereknek, eszközöknek, technikáknak a bemutatása (3. fejezet). Tekintettel arra,
hogy a módszertan erősen támaszkodik az üzleti folyamatokkal egyre szorosabban összefonó-3-

A k u t a t á s c é l k i t ű z é s e , h á t t e r e é s fázisai

dó információtechnológiai vívmányokra [Dobay, 1997], és az egész fejlesztési életciklust egy
újfajta, objektumszemléletű megközelítésben végzi, ezért szükségesnek tartottam az objektumorientált paradigma kissé részletesebb kifejtését is. Bár ez az elemzés alapvetően saját
kutatási eredményeimből (felmérés, analízis, következtetések, rendszerfejlesztési munkám
során szerzett tapasztalatok, BPR módszertani kutatások, kritikai elemzések, benchmarking,
alkalmazási tapasztalatok -sikerek, kudarcok- feltárása, új módszer kifejlesztése stb.) táplálkozik, ezért az irodalmi anyag is elsősorban ennek összegzése [Raffai, 1972-89, 1996-1999.
között végzett fejlesztések, cikkek, előadások, tan- és szakkönyvek]. Tekintettel azonban arra,
hogy az OT paradigma-kutatás nem szorosan a disszertációhoz tartozó tézis, ezért csupán egy
ajánlott fejlesztési paradigma, ezért a disszertációmban csak a szükséges mértékben foglalkozom vele. A disszertáció és a módszertani leírás teljessége érdekében azonban a 4. mellékletben egy áttekintő jellemzést adok az objektumorientált filozófia lényegéről.
Végül a tézisek jelentőségének igazolásaként megfogalmazom azokat a várható következményeket, amelyek a módszertan alkalmazásának eredményeként, hasznosításaként születnek.

B-2. Ábra A kutatási munka folyamata és fázisai
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A több mint három éves kutatómunka során, amely csaknem két évtizedes szakmai munkám eredményein és tapasztalatain alapul, sok olyan kollégának, munkatársnak, cégeknek és
nem utolsósorban családomnak: férjemnek és három gyermekemnek tartozom köszönettel,
akik részben szakmai tanácsaikkal, javaslataikkal, építő kritikájukkal, részben pedig megértésükkel járultak hozzá, hogy a jelen értekezés elkészüljön, a kutatás eredményeként kidolgozott
BPR módszertan megszülethessen.
Tisztelettel és köszönettel tartozom a JPTE Gazdálkodástani Ph.D. Program vezetőinek,
BÉLYÁCZ Ivánnak, KOMLÓSI Sándornak és VÖRÖS Józsefnek, akik javaslataikkal, szakmai tanácsaikkal járultak hozzá ahhoz, hogy disszertációm elkészült. DOBAY Péter konzulensként
egyengette a hároméves időszak nem mindig könnyű feladatainak végrehajtását, és értékes
szakmai tanácsaival növelte a dolgozat tudományos értékét, eredményeit.
Az objektumorientált szemléletformálásban, az üzleti modellezés OT filozófiájú megközelítésében, az RTEBP módszertan korszerű koncepciónak kialakításában Magnus PENKER a
Svéd Királyi Akadémia (Stokholm, Svédország) professzorával, valamint Grady BOOCH és
James RUMBAUGH a Rational Incorporation (Santa Clara, California) vezető fejlesztőivel
folytatott szakmai beszélgetések segítettek.
Köszönöm NOSZKAY Erzsébet és BALATON Károly építő kritikai észrevételeit, akik értekezésem első változatának áttanulmányozásával és bírálatával nagymértékben járultak hozzá,
hogy kutatásaim tudományos értékű munkában csúcsosodjanak ki, és a módszertan a hazai
körülményekre valóban hatékonyan alkalmazható legyen.
Sok segítséget, iránymutatást kaptam azoktól a hazai fejlesztő-tanácsadó cégektől, akik
vállalati újjászervezési projekteket menedzselnek, így George L.J. PAPIK (BataGuard Co.),
Karin FIRES (SunGuard Inc.), KORNAI Gábor és MÜLLER Katalin (AAM Kft.), Németh István
(Controliing Kft.), SIPKA Júlia (IQSoft Rt.), valamint az Andersen Consulting, a 4DSoft és a
KFKI Isys vezető-fejlesztő munkatársai.
Köszönettel tartozom az Universitás Alapítványnak, amely ösztöndíjjal támogatta kutatásaimat, a Széchenyi István Főiskola Informatika Tanszéknek a felmérésben végrehajtásában
nyújtott segítségért, hallgatóimnak, akik nagymértékben járultak hozzá, hogy a 675 végzett
hallgatót kikérdezzük, elkészítsük az interjúkat 865 vállalati menedzserrel, és a kérdőíven szereplő rengeteg adatot számítógépes feldolgozásra alkalmassá tegyük.
Tiszteletem és köszönetem mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak
eredményéhez.
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Globalizáció, információs társadalom

1. A kutatás társadalmi-gazdasági háttere
A második évezred végén a távközlési szolgáltatások ugrásszerű fejlődése, a számítógépek
és hálózatok használatának általánossá válása kulcsfontosságú szerepet tölt be a társadalmigazdasági élet átalakulásában. A technológiai újdonságokat árasztó digitális forradalom átvezet bennünket az ipar korából az információ korszakába. A globalizáció pedig, amely már
nemcsak a termékekre és piacokra terjed ki, egyetemesen elérhetővé teszi az információkat, a
tudást. Az információk iránti igények állandó, exponenciális növekedése, az információrobbanás, a kommunikációnak és az információtechnológiának (IT) az előtérbe kerülése, a tudás
globalizációja olyan fejlődési spirált követ, amelyre a történelemben eddig még nem volt példa.

1.1. Globalizáció, információs társadalom
A 70-es évek végétől a környezet átalakulása, a belső és külső működési feltételek dinamikus változása komoly kihívást jelentett az üzleti vállalkozások számára. A világszerte fokozódó
értékesítési nehézségek, a vevők mind magasabb minőségi elvárásai, a világméretekben egyre
élesedő piaci verseny a globális piac létrejöttének igényét vetette fel. Az új technológiák, a
számítástechnika, a távközlés fantasztikus ütemű fejlődése, az informatikai ipar termékeinek
egymással való, összehangolt, gyorsuló integrációja, az egyre szélesebb körben kiépített és alkalmazott világhálózatok az élet szinte minden területét átalakították, kezdtek elmosódni az
ágazatok közötti, korábban éles határok, megnövekedett az igény a vállalatokon belüli és a
vállalatok közötti integrációra, lazább szerveződések kialakulására, szövetségek létrejöttére.
Ezek a változások azonban szemléletváltást, a környezethez való aktív és rugalmas alkalmazkodást követelnek a szervezetektől, folyamatos változtatás-késztetést jelentenek, és fontos teendőket határoznak meg számukra. Ebben a környezetben domináns szerepet kapott az intellektus, és fejlődésnek indult a vezetési módszerek kutatásának tudományterülete. Ezt az időszakot a stratégia és a ráció korszakának is szokták nevezni [Gerken, 1996],
A '80-as évektől világszerte erősödtek az értékesítési nehézségek, a fogyasztók elvárásaiban egyre nagyobb teret kap az egyéni elképzelés teljesítésének igénye, a minőség, a csaknem
azonnali igénykielégítés. Megkezdődött és számos területen uralkodóvá vált a piaci verseny
világméretű kibontakozása, a globális piaci jelenlét biztosításának előkészítése. A technológiai
fejlődés és általános alkalmazás egyre markánsabban mosta el az egyes iparágak közötti határokat, a konvergencia megnöveli a divíziók és a vállalatok közötti integráció iránti igény növekedését eredményezte, és totális, aktív környezeti alkalmazkodást követelt meg [Tari, 1996],
A '90-es évek elejétől az ember kerül a középpontba, a hangsúlyok az emberi lélekre, a tudatra helyeződnek. Abban a vállalkozói társadalomban (entrepreneurchip), amelyben az ember
és viszonyrendszere, valamint az időtényező játsszák a főszerepet a puha tényezők válnak
meghatározóvá.
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Ez a forradalmi átalakulás tehát több, különböző formában megjelenő komponens együttesét és az alapvető termelési képességekre, valamint a produktumokra történő koncentrálás követelményét támasztja a társadalmi-gazdasági élet szereplőivel szemben. A (1) gazdaság
globalizációja, (2) a világ egészére kiterjedő multinacionális cégek terjedése, (3) virtuális vállalatok kialakulása, létrejötte, (4) az információ erőforrássá és stratégiai tényezővé válása, (5) a
növekvő társadalmi igények és (6) az egyre élesedő nemzetközi verseny minden szervezettől,
egyéntől megköveteli a progresszív, dinamikus fejlődéssel való lépéstartást.
A gazdaság és társadalom tehát gyökeresen átalakul, a termékek előállításának és a szolgáltatások tervezésének, megvalósításának folyamataiban a korszerű, gyors információfeldolgozás, az informatika egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, és nemcsak a gazdasági folyamatoknak, hanem mindennapjainknak is szerves, nélkülözhetetlen részévé válik [Tari,
1998], [Davenport, 1993], A megváltozott új szervezeti modellben különösen fontos szerepet
tölt be a szervezeti kultúra, központba kerülnek az alkalmazottak, a csoportmunka, a közös
felelősség vállalása, a feladatok így lényegesen gyorsabban, magasabb színvonalon végezhetők,
ami végül is a munka eredményében realizálódva az alábbi jelenségekben mutatkozik meg:
- világméretekben globálissá válnak a különböző termékek és szolgáltatások,
- egyedi igényeket is kielégítő, rugalmas technológia alkalmazható a sorozatgyártásban,
- létrejöhetnek és hatékonyan működhetnek osztott szervezetek, amelyben a földrajzilag
egymástól elkülönült, funkcionálisan azonban ezáltal eredményesebben működő alvállalkozások, leányvállalatok belső és külső kapcsolataikban egyaránt kommunikációképesek
maradnak,
- új kapcsolatok, a korábbiaktól eltérő laza szövetségek alakulnak szervezetek között,
- kulcskérdéssé válik a kormányzati és közigazgatási szervezetek gyors ügyintézése, például megalakulnak a "one-stop/non-stop" szolgáltató lehetőségek, mindent egy helyen és
bármikor intézhetünk,
- egyre csökken a válaszidő mindenféle tevékenységnél,
- lényegesen lerövidül a termékek és tevékenységek életciklusa,
- általánossá válnak a számítástechnikai és telematikai eszközök, a kábel TV, hitelkártya,
videó, mobil telefon, személyi számítógépek házi használata stb.

A technológiai fejlődés hatása
Az elektronika, a számítástechnikai eszközökre és technológiákra épülő informatika és telekommunikáció katalizátorként gyorsítja fel ezeket a társadalmi-gazdasági folyamatokat. A
statisztikák dinamikus fejlődést mutatnak az adatbázisok előállítására, számának, méretének
valamint hozzáférhetőségének növekedésére, az on-line szolgáltatások igénybevételének fejlődési trendjeire vonatkozóan. Az elmúlt 15 évben például a hálózati nyilvános adatbázisok száma 18-szorosára emelkedett, az informatikai elemeket tartalmazó termékek GDP-n belüli aránya pedig a fejlett országokban meghaladja az 50 %-ot. A szakemberek szerint a XXI. század
első évtizedeit az informatika fogja meghatározni, minden fejlesztés és tevékenység az információs társadalom megteremtésére és eredményes működtetésére fog irányulni, amelyben a
leggyorsabban növekvő szektor az információ-szolgáltatás lesz.
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Néhány jellemző adat:
1-1. Táblázat
ÍT és távközlési piac

hardver-értékesítés
szoftverfejlesztés
operációs rendszer szolgált.
rendszerintegráció
feldolgozási munkák
hálózati szolgáltatás
alkalmazási szolgáltatás
kész rendszerek

1907
44,0
98,2
56,2
32,0
53,3
40,7
73,2
42,0

Bevétel milliárd USD
1998 1999 2000
72,2
61,5
51,9
107,2 118,3 128,3
72,9
66,9
60,9
47,5
41,8
36,5
61,9
66,2
57,2
67,0
47,7
56,6
111,1
96,7
83,2
53,6
49,6
45,6

1995-ben mintegy 10 millió számítógép volt az Interneten, és közel 5,5
ezer világ-adatbázis nyújtott információt
1998 januárjában mintegy 100 millió
felhasználója volt az Internetnek
1999-re várhatóan 200 millió Internet felhasználó lesz
Magyarországon 1997-1998-ban
több mint tízszeresére emelkedett az
Internetbe bekapcsolt intézmények
száma, ma több, mint 27 000
hoszton közel 300 000 magyar felhasználó érintkezik az Interneten

Az új kor fontos jellemzője tehát az információ és a tudás szabad létrehozásán, forgalmazásán, hozzáférésén és felhasználásán alapuló társadalmi struktúra kialakulása, az élet számos
területének globalizálódása. Az információs társadalomban meghatározó szerephez jutnak az
információs technológiák, egyre több ember számára válik lehetővé, hogy földrajzi és politikai
korlátozás nélkül kommunikáljon a világ bármely részén lévő embertársaival, és hatalmas információtömeghezjusson [NIS, 1995],
Az információs társadalom megteremtése azonban komoly kihívást jelent az egyes országok
kormányai valamint üzleti vállalkozásai és azok menedzsmentje számára, hiszen ebben a fejlődési folyamatban ők játsszák a kulcsszerepet, nekik kell biztosítani a kialakulás körülményeit és
feltételeit. A piaci versenyt ösztönözve, a vállalkozókat érdekeltté téve kell beavatkozni a fejlődési folyamatba azzal a céllal, hogy az információs infrastruktúra átalakítása új munkahelyeket teremtsen, és végső soron a globális fejlődés, a társadalmi jólét mozgatórugója legyen.
Európának és hazánknak is cselekednie kell:
-

erősíteni kell a a távközlési költségek csökkenését eredményező versenyt,
a rugalmasabb munkamódszerekhez változtatni kell a munkajogot,
szélesíteni kell az új technológiai lehetőségekhez hozzáférők körét,
növelni kell a hálózati rendszerek működésével kapcsolatos biztonságot és bizalmat,
garantálni kell a szellemi tulajdon és a személyi adatok védelmét.

Az elmúlt évek recessziós időszakának vége felé az Európai Közösségnek nagy felelőssége
van abban, hogy Európa végre meginduljon a fejlődés útján, és ledolgozzon valamit abból a
hátrányból, amit az USA-val és Japánnal szemben szerzett. Új gazdaságpolitikára van szükség,
amely a társadalmi-gazdasági problémák megoldásánál az eddigitől eltérően nem a protekcionizmust, a munkaidőalap csökkentést, a teljes gazdasági liberalizmust tartja szem előtt, hanem
horizontális megközelítésben törekszik a versenyképesség növelésére [Raffai, 1999/1],
A fejlett világ korábban bejelentett szándéka az új társadalmi-gazdasági rend kialakítására,
mint az USA "Information Super Highway" programja (I. program: 1993; II. program: 1997)
valamint a Japán Info-Kommunikációs program (1994) is arra ösztönözte az EK vezetését,
hogy a világ szinte minden társadalmát átfogó információ-technológiai programhoz csatlakozva definiálja a célokat, és körvonalazza a globális információs társadalom sajátosságait, az európai feladatok megvalósításához szükséges teendőket és eszközöket [Bangemann, 1994],
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Az információ és a technológia fneghatározó szerepe

Hazánk mai helyzetében mindenféle modernizációs program kialakításánál feltétlenül szükség van az információs társadalom jelenségeinek kellő súllyal történő figyelembe vételére, a
nemzetközi kihívásokra való reagálás helyes stratégiájának kidolgozására. Az információs társadalomhoz való hatékony alkalmazkodás ugyanis nagy lehetőséget ad a fejlett világhoz való
felzárkózáshoz, a világ társadalmi-gazdasági vérkeringésébe való bekapcsolódáshoz. Ez a lehetőség azonban komoly feladatokat jelent, hiszen a döntéseket a hazai társadalom, gazdaság
és kultúra érdekei alapján tudatosan kell meghozni. A Nemzeti Informatikai Stratégia (NIS), a
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési program (NIIF) feladata éppen ezen cél meghatározása, és a megvalósítás feladatainak előírása [NIIF, 1998],

1.2. Az Információ és a technológia meghatározó szerepe
Az információ-forradalomban az információ egyre inkább a társadalom, a gazdálkodó szervezetek legfontosabb erőforrásává, a növekedés, a fejlődés mozgatórugójává válik, fontos versenytényező. A vállalatok ma már nem képesek hosszú távon eredményes, hatékony gazdálkodási tevékenységet folytatni, dinamikusan fejlődni, ha nem illeszkednek szervesen a hazai és
nemzetközi üzleti elvárásokhoz, feltételekhez [Kovács, 1998], ha -aktuális információk hiányában- elszigetelten próbálnak tevékenykedni, ha nem használják ki az információtechnológiai
eszközök által nyújtott előnyöket, ha nem veszik igénybe a digitális forradalom szolgáltatásait.
Az a menedzsment, amely fejlesztési elképzeléseit akár a produktumokra, akár az üzleti
stratégiára vonatkozóan
- a konkurens cégek termékei és fejlődési trendjei,
- a dinamikusan változó üzleti környezet, a keresleti/kínálati piac, az egyre növekvő igényű
fogyasztói elvárások,
- a hazánkban jelenleg nagyon gyakran változó szabályozók és működési feltételek,
- a hazai és nemzetközi gazdasági előrejelzések
ismerete nélkül kívánja meghatározni valószínűleg nem lesz versenyképes, és nem tud hosszú
távon lépést tartani a dinamikus fejlődéssel. Az információk azonban csak akkor szolgálják
hatékonyan a vezetési tevékenységet, ha azok megfelelő módon kiválasztva, előkészítve, feldolgozva, matematikai, statisztikai módszereket is alkalmazva, a döntéseket számításokkal
megalapozva állnak a menedzsment rendelkezésére [Raffai, 1996/1, 1999/1], [Ferenczi et al,
1998]
Az elmúlt évek informatikai iparának gazdasági eredményei dinamikus fejlődést mutatnak,
az európai informatikai piac 1998-ban éves 7,3%-os növekedést ért el1. Míg a hardver- és
szoftver-eladásokból származó bevételek 1997-ben 315 millió dollár összértéket képviseltek,
addig ez a szám 1998-ban meghaladta a 335 millió dollárt. Megfigyelhető, hogy az informatikai
piacon belül ma valamivel nagyobb arányt képvisel (mintegy 52%) a távközlési szektor bevétele, és valamivel kisebbet realizál az ipar a számítástechnikai forgalomból. A kereslet vonatkozásában a távközlési szektorhoz hasonlóan az arány a számítástechnikai igények vonatkozásában is egyre inkább a szolgáltatások felé tolódik, jóllehet 1997-ben a hardver-értékesítés az

1

Forrás: EITO (European Information Technology Observcitory) kimutatás az európai informatikai iparág
fejlődéséről, 1998.
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összbevétel 44%-át tette ki. Ez a magas hányad elsősorban a hálózati rendszerek kiépítése
iránti új igényeknek köszönhető, ahol évente még mindig 15-20%-os növekedés tapasztalható.
Viszonylag stabilnak mutatkozik az irodatechnikára fordított kiadások 1%-os növekedése, de
jelentős mértékben csökken a mainframe-ek forgalma (12,6%).
Örvendetes, hogy a magyar számítástechnikai piac,
mint azt az 1-2. táblázat is mutatja meglehetősen
élénk, az európai átlagnál magasabb növekedést mutat. A forgalom nagyobbik részét (58%) a hardver beszerzések, ezen belül is a személyi számítógépek vásárlása teszi ki. A szoftver-eladások azonban sajnos az
elvárt mérték alatt maradnak, ami azt sejteti, hogy sok
vásárló még mindig illegális programtermékeket használ, vagy a hálózatról ingyenesen letölthető, ún.
shareware programokat használja.

1-2. Táblázat
Számítástechnikai eszközök és szolgáltatások M a g y a r o r s z á g o n
évek

forgalom

növekedési

milliárd Ft

ráta

1996

113

8,0%

1997

126

11,0%

1998

136

8,4%

Az egyre több új üzletággal, szakterülettel rendelkező informatikai ipar dinamikusan fejlődik, az új technológiák alkalmazásával drasztikusan csökken a termékek életciklusa, az elektronikus logisztikai lánc lerövidíti a fogyasztók kiszolgálási idejét. Változnak a piaci igények,
szegmentálódik a piac, a gazdasági élet gyökeresen átalakul. Az informatikai fejlesztési döntéseknél egymással szoros kapcsolatban lévő szempontokat kell figyelembe venni, hiszen a teljesítmény adatok, szolgáltatások szintje arányban kell álljon a ráfordításokkal mind az installációs, mind pedig az üzemeltetési költségek vonatkozásában. Az 1-3. ábra a döntési faktorok
számítógép-kategóriák szerinti kapcsolatának összefüggéseit mutatja.

l - l . Ábra A számítógép-csoportok jellemzői

Késztetés a korszerű technológiák alkalmazására
A digitális forradalom által nyújtott korszerű technika, a számítógép-hálózatok világméretű
kiépítése a vállalati információmenedzsment eszközévé, stratégiát formáló erővé vált. A rendelkezésre álló lehetőségeknek azonban csak akkor van ösztönző hatása és segíti hatékonyan
az üzleti munkát, ha a vállalati menedzsment sikeres példákat lát maga előtt. A koncepcióalkotás, a hipotézisek statisztikai bizonyítása, az egzakt kutatások és elemzések helyett ugyanis
több kutató eredményesebbnek látja az esettanulmányok módszerét [Ciborra-Jellasi, 1994],
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amelyekkei mintegy „tapasztalatokat" szerezhet arra vonatkozólag, hogy mások milyen feltételek mellett milyen eredményeket tudtak elérni. Később a vezetéselméleti publikációk ezeket
az esettanulmányokban feltárt szituációkat tanulmányozták, és mint "híres esetek" közös jegyeit vizsgálták. A jó példák mellett azonban bebizonyosodott (és ezt az elemzők is igazolják),
hogy csak azok a gazdaságok képesek a versenyben felülkerekedni, amelyek bírják a kormányok támogatását céljaik megvalósításához, és elkötelezettek a sikeres alkalmazásban. A kormányok és a vállalkozások összefogása, a Hi-Tech cégekkel való, a Szilícium Völgy ipari modelljéhez hasonló [Raffai, 1997/2] együttműködés a fejlett elektronikai infrastruktúra megteremtésére valamint az alkalmazás ösztönzésére tehát alapvető fontosságú [Clinton-Gore,
1993], Az innováció eredményeként nyert új erőforrás képessége a sürgető igények, a
megnövekedett elvárások kielégítésére a fejlesztés hajtóerejévé válik, és gyors, hatékony eszközt biztosít a menedzsment számára.
Az információ jelentőségének megítélésében, rendelkezésre bocsátásának és felhasználásának módjában azonban hatékony változás csupán a '90-es évek közepén következett be az Internet hálózat széles körű kiépítésével. Az üzleti alkalmazásokban igazi robbanást jelentő Web
(WWW: World Wide Web, 1995) például a mindennapi gyakorlatban hasznosítja a felgyülemlett lehetőségeket [Schnaidt, 1995], a hálózat egyéb szolgáltatásai pedig lehetővé teszik a
gyors kommunikációt szakemberek, üzletfelek és partnerek között.
Késztetés a korszerű technológiák alkalmazására
Napjainkban az információt a gazdálkodó szervezetek irányítási, szabályozási és kommunikációs folyamatainak kulcsfontosságú termelési tényezőjeként tartják számon, amelynek megszerzése, átalakítása, tárolása és az üzleti tevékenység különböző szintjeinek igény szerinti feldolgozása és rendszerszintű üzemeltetése a vállalati sikert befolyásoló komponens. Fontos tehát, hogy súlyának megfelelő szerepet kapjon, és a többi termelési tényezőhöz hasonlóan a
gazdálkodási tevékenység szerves részévé váljék.
Az információ stratégiai szerepe az üzleti és a társadalmi életben tehát egyre inkább meghatározó, tényleges erőforrásként való használata azonban csak a megfelelő technológiai lehetőségek alkalmazásával eredményes. Egy kritikus sikerfaktor-orientált vezetés az értékelőállító lánc fontos, meghatározó tényezőjeként kezeli az információs és kommunikációs
komponenseket, amelyek hozzájárulnak
-

a belső üzemi folyamatok részfeladatainak jobb összehangolásához,
biztosítják a tevékenységek és a felelősök (szervezeti egységek) integrációját,
erősítik a kapcsolatot a piaci partnerekkel,
az információtechnológiai folyamatok racionalizálásával csökkentik a feldolgozási költségeket, és
- javítják az értéklánc tevékenységek külső vonatkozásainak (az üzleti partnerek által végzett megelőző és követő tevékenységek) szinkronizálását.
Ahhoz azonban, hogy kihasználjuk az IT-ben rejlő lehetőségeket a korábbi, a folyamatokat
egyszerűen automatizáló szemléletet fel kell, hogy váltsa egy innovatív alkalmazás, egy olyan,
a szervezeti architektúrát és a folyamatokat is alapvetően átalakító újjászervezés, amelyben kihasználják az IT-ben rejlő előnyöket. A szervezeteken belüli előnyök mellett ui. az IT nyújt
lehetőséget az összekapcsolódásra, a nemzetközi együttműködésre, és teszi hatékonnyá a globális piacon való megjelenést, az egyenlő üzleti esélyek biztosítását is.
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Az információtechnológia, melynek határai egyre inkább elmosódnak és feloldódnak a társadalmi-gazdasági folyamatokban, hamarosan alapvetően változtatja meg a világot, és játszik
egyre nagyobb szerepet nemcsak az üzleti életben, hanem meghatározó tényezője lesz minden
cselekvésünknek. Másként fogalmazva a hatékony üzleti munkához a releváns információigények kielégítésére, az információszolgáltatáshoz szükséges források felkutatására és menedzselésére, a feldolgozási folyamatok optimalizálására, új szervezet-modell kialakítására, a
személyzeti feladatok, a vezetési módszerek és a szervezeti működés összhangjának megteremtésére van szükség [Dobay, 1998/2], Jelentőségére különösen az üzleti életben kell figyelni,
hiszen új üzleti filozófiát determinál, másfajta gondolkodást, hozzáállást követel meg a felső
vezetőktől, és újfajta szervezeti formációk kialakítását, új munkamódszerek alkalmazását váija
el a végrehajtás különböző területein dolgozóktól. Ma még az átalakulási folyamat kezdetén
vagyunk, még működnek a hagyományos szervezetek, a paradigmaváltásra azonban a túléléshez, a versenyben maradáshoz egyre sürgetőbb, követelőbb szükség van.
A piaci kihívásokra gyorsan reagáló gyártóknak, a versenyhelyzetben is hatékonyan működni kívánó cégeknek nemcsak a kiemelkedő minőségű végtermék előállítására kell koncentrálniuk, hanem vele párhuzamosan az alaptevékenységet segítő információrendszerre (IR), az alkalmazott technológiákra és a szolgáltatásokra is. Hatékony, a szervezeti célokat kiszolgáló,
releváns információrendszer nélkül semmilyen tevékenység sem lehet eredményes, hiszen számos olyan korlát és akadály létezik, amely az agilis versenymódszerekre való áttérést elsősorban az információrendszer oldaláról gátolja 2
Napjainkban azonban az információszolgáltatás elválaszthatatlan a számítógépektől, azoktól
a technológiai lehetőségektől, amelyeket a századvég az élet minden területén biztosít, és
azoktól a kihívásoktól, amelyek teljesítése a társadalmak létét és fennmaradását biztosítja a dinamikusan fejlődő, új dimenziójú nemzetközi munkamegosztásban.

1.2.1. Üzleti célok és az informatikai stratégia
Az informatikai stratégia szoros kapcsolatban kell legyen a szervezet stratégiai elképzeléseivel, hiszen a stratégiai döntések megalapozása csak a bizonytalanság szintjének csökkentésével, megbízható információkkal, azoknak a jövőre vetített prognosztizálásával lehetséges
[Barakonyi, 1998], Támogatni kell tehát a szervezeti stratégia-alkotási folyamatot, elő kell segíteni, sőt hatékonyabbá kell tenni annak megvalósítását
A menedzsment munkájához, a stratégiai célok megvalósításához azoknak a tényezőknek a
számbavétele szükséges, amelyek hatással vannak az üzleti folyamatokra, és befolyásolják annak végrehajtását. Ezeknek a kritikus sikertényezőknek a meghatározása egy többlépcsős, iteratív folyamat, amely a szervezeti, humán és technikai erőforrás-kapacitások figyelembevételével, a releváns információ- és kommunikációigények feltárásával, az üzleti folyamatokat leíró
információáramlás meghatározásával válik lehetővé. Az 1-4. ábra a menedzsment információigényeinek meghatározásához szükséges kritikus komponenseket, valamint azok kapcsolatát
szemlélteti [Picot, 1988],

2

A pennsylvaniai Lehigh University Iacocca Intézetének professzorai, S.L. GOLDMAN, R.N.NAGEL és K.PREIS:
A XXI. századi gyártás vállalati stratégiája c. munkájukban fejtették ki az információrendszer jelentőségét és a
fejlesztés során jelentkező problémákat.
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1-2. Ábra A menedzsment információigényének tervezése
a kritikus sikertényezők figyelembe vételével
Az ezredvég az információrobbanással és a technológiai, digitális forradalom progresszív
fejlődésével komoly változásokat hozott a társadalmi-gazdasági életben, új távlatokat nyit és
számtalan új lehetőséget kínál az üzleti folyamatok hatékony megvalósításában. Érdemes tehát
azokra a komponensekre és területekre koncentrálni, amelyek a versenyképességet befolyásolják. Ezek közül 4 kulcsfontosságú tényezőt tartok fontosnak kiemelni.

1. Globalizáció
A hálózati számítógéprendszerek alkalmazásával (a) olcsóbbá válnak az üzleti tranzakciók,
(b) globális üzleti szövetségek jönnek létre a fogyasztók, beszállítók, versenytársak, tanácsadók és a kormány képviselői között, (c) kiterjedtté válnak a nemzeti piacok, és (d) gyorsan,
elterjedten ismertté válnak más országok üzleti folyamatainak sajátosságai is.
2. Versenyképesség erősítése
Az egyre keményebbé váló piaci versenyben az üzleti vállalkozás az eredményesen működtetése megköveteli a versenyképesség növekedését. Az információtechnológia korszerű eszközeinek alkalmazása hatékony segítség, sőt azt is állíthatjuk, hogy inkább feltétel ebben a törekvésben, hiszen lehetővé teszi a piaci információk naprakész kezelését, a gyors termékfejlesztést
oly módon, hogy a tömeges gyártás mellett képes kielégíteni a fogyasztók egyéni igényeit is.

-16-

A* információ és a technológia meghatározó szerepe

A versenyképesség vizsgálatánál egy fogyasztó-orientált, folyamatalapú üzleti tevékenységet alapvetően 3 különböző aspektusból célszerű vizsgálni:
a) technológiai megközelítés, amely az alkalmazandó IT lehetőségeket veszi számba és
dönt az alkalmazásról,
b) a humán-szakmai megközelítés az IT-t alkalmazó szakembereket és a szerveződés, valamint a felhasználókkal való kapcsolattartás formáját határozza meg, és
c) a fejlesztési aspektus, amely szerint a teendő az informatikai rendszerek fejlesztése, újjászervezése és hatékony üzemeltetése, a felhasználói feladatok végrehajtása.
3. Versenypozíciók javítása
A vállalat a versenystratégiai komponensek aktivizálásával számos, a versenytársakéhoz viszonyított előnyökre tehet szert. A legfontosabb területek, ahol a vállalat versenyelőnyökhöz
juthat az alábbiakban összegezhetők:
költségek.

csökkenő ráfordítású gyártás/szolgáltatás, a vevőkkel, szállítókkal kapcsolatos költségek alacsony szinten tartása,

differenciálás. & termékek, illetve szolgáltatások elkülönítése a versenytársakétól, egyedi
jellemzővel való felruházása, mint például a Coke, Nike stb.
innováció:

az üzleti folyamatokban olyan radikális változások végrehajtása, korszerű, új
technológiák bevezetése, alkalmazása, amellyel az iparágban vezető szerepet
vívhat ki magának a vállalat (lézer technológia beépítése, Internet használat
stb.).

növekedés.

a termékek, szolgáltatások körének bővítése, a globális piacra való kilépés,
termékválaszték bővítés (Microsoft, a McDonald's stb.

szövetségbe tömörülés: új üzleti kapcsolati formák kialakítása a vevőkkel, szállítókkal, a
versenytársakkal és a tanácsadókkal. Ez átstrukturálja a viszonyokat, joint
venture formákat hoz létre, mint például a Pepsico vagy a Mariott szállodalánc.

4. Az üzleti folyamatok újjászervezésének igénye
Az üzleti folyamatok újjászervezése (BPR projekt) során megtörténik a stratégiai célok felülvizsgálata, az üzleti tevékenység alapjainak átgondolása, az újjászervezés következtében pedig olyan radikális változtatásra kerül sor mind a szervezeti struktúra, mind pedig az üzleti folyamatok vonatkozásában, amellyel a menedzsment a vállalat életében pozitív eredményeket ér
el. Ilyenek lehetnek a költségek csökkenése, minőségjavulás, magasabb szintű szolgáltatások
nyújtása, forgási sebesség növelése stb.
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A szervezeti működés és az IT viszonyának sokoldalú elemzéséből látszik, hogy az informatikai stratégia-alkotás kiemelt feladat, amelynek szoros összhangban kell lenni a szervezeti
küldetéssel. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy az információrendszerek csak akkor képesek a különböző szinten jelentkező üzleti igények kielégítésére, ha eleget tesznek a velük
szemben támasztott elvárásoknak, mint
a) kiszolgálási cél:
az információknak szolgálniuk kell a szervezeti politika és stratégia kialakítását, a munkatársak és a partnerek tájékoztatását, segíteni kell az operatív feladatok végrehajtását
[Noszkay, 1994], lehetővé kell tenni a hatékony kommunikációt,
b) időbeliség:
az információk mindig és a szükséges gyakorisággal rendelkezésre állnak, és ekkor az
aktuális valós állapotot tükrözik,
c) tartalom:
az információk pontosak, relevánsak és komplexek,
d) forma:
az eredmények és munkaközi anyagok jól szerkesztett kinézetűek, könnyen megérthetők
és egyszerűen kezelhetők.

4Forrás: [Sprague-McNurlin, 1993]
1-3. Ábra Az információszolgáltatás felhasználó-orientált modellje

1.2.2. Szervezeti architektúrák áj modelljei
Mivel a menedzsment feladata a szervezeti célok megfogalmazása, a szervezet viselkedésének, célirányos ténykedésének, operációinak, az üzleti feladatok tartalmának, szerkezetének,
valamint a kommunikációnak a szervezése, a végrehajtás irányítása, valamint a teljesítmények
értékelése, ezért szükséges, hogy a szervezet minden területen rendelkezzen olyan felelős vezetőkkel, akik a vertikális és horizontális viszonyrendszerben velük kapcsolatban állókkal
együttműködve képesek a stratégiai cél realizálására [Raffai, 1998/1],
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A dinamikus fejlődés, az üzleti életben folyamatosan jelentkező változások, az új technológiák alkalmazása iránti igény alapvetően más architektúrákat követel a szervezeti formában, a
munkamegosztásban és a felelősségekben is. A sok vezetői szinttel rendelkező mamutvállalatok helyébe új szervezeti formák lépnek, amelyben csökkenek a hierarchia szintek, laposodik a
piramis, a munkamegosztás a feladatokhoz, a munkafolyamatokhoz illeszkedik, és rugalmasabban változtatható. Bár néhány vállalatvezető már felismerte a változtatás szükségességét, egy
TQM jellegű vagy egy újjászervezési projektfejlesztés hatékonyságát, mindezideig kevés alkalmazás járt sikerrel. Ennek fő oka a módszerek nem megfelelő alkalmazása, a részmegoldások melletti döntés, vagy a régi struktúrára ráerőszakolt modell.

1.2.2.1. A szervezetek belső architektúrája
A hagyományos hierarchikus szervezeteknek, amelyekben a vezérlés csak felfelé illetve lefelé haladva valósulhat meg, számos hátránya van, hatékony működésüket számtalan tényező
akadályozza, így
- problémát jelent az egységek közötti kapcsolat, a keresztfunkcionalitás megvalósítása,
- a hierarchiaszintek
® megszűrhetik a felfelé áramló információkat, amelyek egyébként mindkét irányban
torzulhatnak,
• akadályozzák a gyors információáramlást, a rugalmas reakciókat,
• késleltetik a döntéseket,
- az üzleti folyamatok többnyire több szervezeti egységet érintenek, a végrehajtásban nehézkes az együttműködés,
- a dolgozóknak sokkal fontosabb a főnök kedvében járni, mint a fogyasztó elvárásait
szem előtt tartani,
- a team tagjai, mivel nincsenek közvetlen kapcsolatban a fogyasztóval, nem ismerik a
munka célját, és nem érzik felelősnek magukat a feladat elvégzésében stb.
A fenti problémákat egy olyan szervezeti architektúra képes kiküszöbölni, amelyben lényegesen csökkennek a hierarchia-szintek, amelyben meghatározó az értékelőállítás, a szervezeti
feladatokhoz és a folyamatokhoz rugalmasabban illeszkedő munkacsoportok kialakítása. Az
ilyen, „laposabb" szervezetekben a horizontális kapcsolatokon van a hangsúly, amelynek következtében csökkenthetők a döntési/irányítási rétegek, és a munkatársakat a fogyasztói megelégedettség kielégítésére lehet ösztönözni [Martin, 1995], A 1-5. ábra a szervezetek átstrukturálódási folyamatának fázisait szemlélteti, amelyben a hierarchiaszintek csökkenése, a hálós
kapcsolatok, a keresztfunkcionalitás erősödése végül egy kétrétegű architektúrához vezet.
A horizontális szerveződés természetesen nem jelenti a vertikális kapcsolatok teljes nélkülözését, de mindenképpen csökkenti a hierarchia-szinteket, és erősíti a horizontális kötődést. Az
egyre laposodó, ún. heterarchikus szervezeti forma azonban nem fejetlenséget jelent, hiszen az
anarchiához vezetne, vagyis maradnak a szervezetben bizonyos vertikális függőségi viszonyok,
a team-munkát is irányítani kell. A vállalati újjászervezési folyamatok célja és feladata éppen
az, hogy meghatározza azt az optimális szervezeti hierarchia-szintet, amely átlátható, kezelhető, hatékonyan funkcionál, és amely biztosítja a szervezet számára a túlélést, a versenyben maradást. A fogyasztó-orientált szervezetekben tehát minimális a függőségi-irányítási rétegek
száma, a vertikális alárendelés szintje, a középpontba új értékek kerülnek, a szervezeti működést a fogyasztói igényeket értékelőállító folyamatok határozzák meg.
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1. fázis
Többrétegű hierarchikus szervezeti architektúra

2. fázis
Többrétegű hierarchikus szervezeti architektúra

1-4. Ábra Szervezeti formák átalakulási folyamata a laposodó,
folyamat-centrikus szerveződések irányába

1.2.2.2. Horizontális versus vertikális szerveződés
A szervezetek többsége napjainkban még a vertikális kapcsolatrendszert előtérbe állító, az
irányítás több, egymás alá- fölérendeltségi viszonyait kifejező, a funkcióknak elsődlegességet
biztosító rendszer szerint működik. A tevékenységet támogató számítógépes rendszerek is ehhez az architektúrához igazodóan alapvetően funkciókat, osztályokat és egyéb szervezeti egységeket szolgának ki. Az ilyen struktúrák azonban nem segítik a horizontális kapcsolatok
mentén működő értékelőállító, a fogyasztói igények kielégítését célzó folyamatokat. A fogyasztói társadalomban, az egyre élesedő versenyhelyzetben azonban a vállalatok rá vannak
kényszerítve az ilyen gondolkodásra. Ha tehát az a célunk, hogy a vevő-igényeket minél hatékonyabban elégítsük ki, akkor szükségszerű követelmény, a túlélési feltétele, hogy a szervezeti
struktúrát az értékelőállító folyamatokhoz igazítva újragondoljuk, átszervezzük.
Egy átszervezett organizációban a vertikális kapcsolatok, a többszintű irányítási hierarchia
helyett a horizontális viszonyrendszert kell előtérbe helyezni [Martin, 1996] szemben több
szervezéselmélettel foglalkozó kutatóval, akik a vertikális és a horizontális viszonyrendszert
azonos súllyal alkalmazó mátrixszervezetek jelentőségét hangsúlyozzák. Tudni kell azonban,
hogy a kétdimenziós mátrixszervezetekben az irányítás funkcionális hierarchiája és a folyama-20-
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tok mentén szerveződő munkakapcsolatok, a teamek megléte és a sokszor nagyon is szövevényes, hálós viszonyok számos veszélyt, konfliktuskezelési problémát hordoznak magukban
[Dobák et al., 1997] azzal, hogy lehetővé teszik a funkcionális szemléletű vezetők hatalmi törekvéseinek érvényesülését.
Bár a felsővezetés többsége felismeri ezt az igényt az átmenet mégsem egyszerű. Mint azt
BALATON KÁROLY is megfogalmazza, egy szervezetnek alapvető érdeke fűződik a kialakult
folyamatok és struktúrák megőrzéséhez, hiszen ez a stabilitásra való törekvés, a fennmaradás
egyik formáját jelenti [Balaton, 1996] számukra. A kutatások azt igazolják, hogy ezekben a
szervezetekben a döntési folyamatok erősen inkrementális jelleget öltenek, valószínűsítik a
standard eljárásokat, és nagy az esély arra, hogy a döntések a sokszintű hierarchiában alkudozások sorozataként születnek meg. Különösen nehéz a helyzet a hazai szervezetek esetében,
hiszen nálunk nemcsak a hatalmi pozíciók féltéséről van szó, hanem, és ezt a '90-es években
végzett különböző empirikus vizsgálatok, elemzések is igazolják [Bakacsi, Antal-Mokos, Kovács, 1998], [Raffai, 1997/6, 1998/1-4], olyan kulturális háttérrel is számolni kell, amelyek
még nagyon erős visszahúzó erővel is bírnak.

1-5. Ábra A vertikális kapcsolatokat hangsúlyozó szervezeti struktúra

1 -6. Ábra Az értékelőállító folyamatokat középpontba helyező, vevőorientált szervezet
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Az új szervezeti modell (1-8. ábra) hatékony működéséhez azonban szem előtt kell tartani
fontos elveket, és meg kell valósítani az értékelőállítási folyamatokat hangsúlyozó, a szervezeti
elemek közötti kapcsolatokat erősítő team jellegű feladatvégzést. Egy ilyen, az értékelőállítási
folyamatokat hangsúlyozó szervezet-modell alapvető jellemzői:
-

fogyasztóorientáltság,
új értékek előállításának hangsúlyozása,
folyamatorientáció,
a célok és a végrehajtás középpontjában az ember áll,
decentralizált döntési filozófia alkalmazása,
az alkalmazotti felelősség és elkötelezettség erősítése.

Fontos hangsúlyozni ezeknek az elveknek az elsődlegességét és meghatározó szerepét, hiszen a meglévő, konzerváló erejű szervezeti struktúrákhoz való ragaszkodás akadályozhatja a
szervezetnek a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodását, és végső soron veszélyezteti fennmaradását.
Az újfajta szervezeti modellekkel és azok kialakításával foglalkozó elemzők szerint bizonyos esetekben indokolt egy olyan szervezeti forma alkalmazása, amelyben a felső vezető vagy
a team vezető valójában értékfolyamatok szerinti munkacsoportokat szervez, és ezek tevékenységét irányítja. Ezeket „cluster"-nek is szokták nevezni [Martin, 1996], Ilyenkor azonban
rendszerint közbeiktatnak még egy irányítási szintet, az ún. középvezetői szintet, amelynek feladata a szervezeti stratégia, a küldetés megvalósítása, a team munkájának irányítása, tagjainak
motiválása, a teljesítések ellenőrzése, számonkérés. A felsővezetés pedig a stratégia célokat, a
realizálás módját és a feltételeit határozza meg, és biztosítja az erőforrásokat.

Fogyasztó-orientált folyamatok

Cluster s t u k t ú r á k a s z e r v e z e t b e n

szerinti

1-7. Ábra A szervezeti architektúrák új formái
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1.2.2.3. Változáskésztetések
Az egyre gyakrabban változó körülmények, az új termékek, új piacok, új versenytársak és új
üzleti lehetőségek rákényszerítik a cégeket, hogy a jövőbeni jobb pozíciók érdekében működésüket felülvizsgálva változtassanak hagyományos üzletpolitikájukon. Az üzleti jövőkép és az
eléréséhez vezető célirányos stratégia kialakítása tehát elengedhetetlen a sikeres működéshez,
hiszen csak ez biztosíthatja a vállalkozás számára a túlélést, a versenyben maradást. A helyes
stratégia ugyanis segíti az új technológiák alkalmazását, a folyamatok és az alrendszerek integrálását, és lehetővé teszi új kapcsolatok kialakítását.
A fejlődő piacok, a folyamatosan változó vásárlói igények rugalmasságot, hatékony működést, az erőforrások kihasználását, az új technológiák alkalmazása iránti fogékonyságot követeli meg a vállalatoktól. A vezetésnek tehát tudatosan kell erősíteni azokat a tényezőket, amelyek ezt biztosítják, át kell szervezni a munkafolyamatokat, motiválni kell a munkaerőt az új
módszerek és technológiák befogadására, alkalmazására, ösztönözni kell a továbbképzésre. A
versenyképesség fokozása érdekében a vállalatoknak olyan változásmenedzselő politikát kell
folytatni, amellyel képesek szinten tartani az alkalmazottak szakmai felkészültségét, és amellyel
elérik, hogy a munkaerő nemcsak saját feladataihoz ért, hanem saját szerepét a szervezet egészéhez képes illesztem. A szervezet átalakítása, a munkafolyamatok újjászervezése, a minőségbiztosítás, az erőforrások menedzselése, korszerű technológiák honosítása, a teljesítményt támogató rendszerek alkalmazása, a teljesítményt fokozó és a költségeket csökkentő módszerek
bevezetése, új partnerkapcsolatok kiépítése a sikert biztosító tényezőkké váltak.
Az információk iránti egyre növekvő igény új technológiák alkalmazását követeli meg, a
belső információáramlás, az alrendszerek összekapcsolása vagy a partnerekkel való korszerű
kommunikáció illetve adatforgalom a rendszerintegráció igényét hozza. A korszerű információtechnológiára alapozott rendszerek zavartalan információáramlást biztosítanak a vállalaton
belül, lehetővé teszik az üzleti szereplők közötti valós idejű kapcsolattartást.
A minőség, a rugalmasság, a változások menedzselésének képessége tehát olyan alapvető
komponensek, amelyeket a versenybennmaradás és az üzleti siker zálogaként kell tekintenünk.
A változó társadalmi-gazdasági körülményekhez való alkalmazkodáshoz a stratégia kialakításánál tehát a menedzsment alapvető érdeke a vállalat előtt álló célok és teendők meghatározása
a vállalkozásra jellemző értékek szem előtt tartásával.

1.2.3. Szervezeti modell, menedzsment, technológia
A vállalatok stratégiai szemléletű vezetése alapvetően a fogyasztói igények kielégítésére, a
versenyelőny megszerzésére irányul, amihez, mint láttuk optimális működésre törekvő, számításokkal megalapozott döntéshozatal hatékonyságát növelő szervezeti formát, módszereket,
technológiákat kell alkalmaznia. Az információkat azonban a vezetés csak akkor képes eredményesen felhasználni és általa versenyelőnyökhöz jutni, ha megérti saját cége üzleti tevékenységének értékláncát [Porter, 1990], ha felismeri annak fontos összetevőit, mint
- az információknak a többi erőforrással egyező módon történő beszerzése és felhasználása,
- a cég stratégiai célokat realizáló tevékenysége (termék-előállítás, szolgáltatás),
- egyéb tényezők; a cég produktumának elosztási csatornái, marketingtevékenység, piaci
szegmensek, vevők,
és a vállalati stratégia kialakításakor döntéseit ennek tudatában hozza meg.
-23-

A* információ és a technológia meghatározó szerepe

Az új információs és kommunikációs technológiák korszerűsítése és alkalmazása melletti
döntés tehát a menedzsment feladata, hiszen a korszerű IT lehetőségek alkalmazása
- stratégiai jelentőséggel bír. friss információk a piacról, partnerekről, valós idejű személyi
és adatkapcsolati lehetőségek,
- újfajta előnyöket biztosít, sokoldalú integrációs lehetőségek, nyitott alkalmazás, magas
innovációs ráta,
- hatékony szervezeti formát követel meg: folyamatorientált szemlélet előtérbe helyezése,
erőforrások osztott használata, nagyobb teljesítmény, decentralizált működés lehetősége,
heterarchikus formációk kialakítása.
Az informatika nyújtotta lehetőségek, a számítógép-hálózatok szolgáltatásainak értékláncanalízisen alapuló stratégiai alkalmazása tehát arra ösztönzi a cégeket, hogy a döntési mechanizmusban, a fejlesztéseknél és a tevékenység végzése során azokra a komponensekre koncentráljanak, amelyekkel mérhetően javítható a vállalkozás összteljesítménye [Raffai, 1998/2], Az
IT és a stratégia közötti kölcsönhatásnak azonban tervezési szinten is meg kell nyilvánulnia. A
stratégiai tervezés során az erőforrások optimális elosztásában az információtechnológia potenciális helyet foglal el, de az üzleti tervek készítésénél is elsődleges szerep juthat az IT-nek és
a korszerűsítéséhez szükséges fejlesztéseknek. Mint azt az utóbbi években végzett felmérések
eredményei is érzékelhetően igazolják, a tulajdonosi kapcsolatoknál sokszor a fontosabbnak
tekintik a cégek közötti információáramlás „gyenge kötéseit" [Kovács, 1998], az információtechnológia korszerű vívmányainak alkalmazását [Raffai, 1997/6],

az információtechnológia hatása

1-8. Ábra A technológiai domain tervezésének modellje [Parker-Benson, 1989]
Ebben a szemléletben tehát az információtechnológia szerepe felértékelődik, az információgazdálkodási tevékenység, az információszolgáltatás a megváltozott technikai lehetőségekkel
és sajátosságokkal új értelmet kap, a korábbitól eltérő sajátosságokat mutat:
/. Érvényesül az osztott információk elve
Az információk megosztása, a kollektív konzultáció lehetősége ösztönző erejű: a világhálózaton létrejött egyenrangú elemekből álló csoportok problémákat vitatnak meg,
szakértelmet, megoldásokat továbbítanak másoknak, a cég termékeivel szembeni elvárásokat ismerve pedig a dolgozók egyenként is felelősséget vállalnak a problémák megoldásáért, a termékek jó minőségéért.
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2. A megfelelő információk által a vállalat versenyelőnyökhöz jut
Bár a különböző hálózati szolgáltatások igénybevételével a versenyelőnyök közvetett
módon jelentkeznek jelentőségük mégis figyelemreméltó. PORTER versenyelőny-modellje
is hangsúlyozza a felsővezetés meghatározó szerepének és hozzáállásának fontosságát az
információknak a versenyelőnyök elérésére történt felhasználásánál, az információtechnológiai fejlesztési döntéseknél, az informatikai infrastruktúra korszerűsítésénél, az új
rendszerbevezetésénél és alkalmazásánál [Porter-Milllar, 1985],
3. Valósidejű, kapcsolattartás, on-line szolgáltatás, kooperáció lehetséges
A vezető szempontjából egyetlen erőforrás sem lehet olyan fontos, mint az azonos idejű
kapcsolattartási lehetőség a szakértőkkel, földrajzilag távoli, a világ bármely részén lévő
munkatársakkal, ügyfelekkel, meglévő és potenciális partnerekkel.

1.2.4. Á jövő szervezete - Cybercorp
MÉSZÁROS TAMÁS "Múlt és jövő a vállalati tervezésben" c. könyvében [Mészáros, 1987]
három alapvető irányt határoz meg a vállalati tervezéssel kapcsolatban, előrevetíti (1) a formalizáltság csökkenését, (2) az emberi tényező jelentőségének növekedését és (3) a számítógéppel támogatott feldolgozások erősödését. A könyv megjelenése óta eltelt egy évtized valójában
igazolta a szerző előrelátását, ma már nem vitatható, milyen erős hatást gyakorol az informatika a vezetésre és az üzleti tevékenységre, milyen szoros együttműködésben, egymást feltételezve léteznek. Ez az összefonódás egyfajta "informatizáció"-t jelent, amelyben az emberközpontú vállalat modelljét az új típusú szervezeti képességek és az adekvát szociális politika képezi. Az új szervezetben minimálisra csökkenek a költségek, az átfutási idők, növekszik a hozzáadott érték, a termelékenység, a fogyasztói elégedettség, magasabb minőségi színvonal biztosítható, a szervezet rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott feltételekhez, javul az erőforrások kihasználása, megvalósul az adatok és az információk integrációja [Gunn, 1992], Mozgékony, virtuális, egymással hálózati összekötetésben lévő vállalatok jönnek létre, amelyek
megosztják a költségeket és a szaktudást. Ebben a bizalomra épülő, elektronikusan megvalósított hálózatban egyesülnek az alapvető képességek, és elmosódnak a vállalat belső határai.
JAMES MARTIN „Cybercorp" c. könyvében egy új, üzleti forradalomról beszél, a szervezetek új modelljét alkotja meg. A „Cybercorp: a jövő szervezete, amelynek célja a digitális, kábelezett világ üzleti folyamatainak optimalizálása. Ebben az új, gazdasági forradalomban nem
elegendő egyszerűen alkalmazni a technológiát, hanem egy újfajta üzleti szemléletre van szükség!" A „kibernetikus szervezet"-ben (Cybercorp: Cybernetic Corporation) alapvetően át kell
értékelni minden komponens szerepét, meg kell változtatni az üzleti folyamatokról, stratégiákról, célokról, kapcsolatrendszerről kialakult korábbi képet, az információtechnológiának, a digitális eszközöknek, a hálózatoknak szervesen kell beépülni a célok megvalósítási folyamatába.
Drámai lépésre van tehát szükség annak érdekében, hogy egy fogyasztó-központú világban a
szervezet eleget tudjon tenni a vele szemben támasztott elvárásoknak [Martin, 1996], Ebben az
átalakulásban 4 alapvető dimenzió határozza meg a projekt sikeréhez vezető cselekvést:
- Menedzsment dimenzió', stratégia-alkotás, pénzügyi feltételek biztosítása, irányítási módszerek és ezek színvonala
- Végrehajtási dimenzió: eljárások, folyamatok, érték-előállítás, fogyasztói igények kielégítése, csoportmunka támogatás
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- Szociális dimenzió', szervezeti és humán aspektus, amelyet mindenféle szervezeti átalakításnál, újjászervezésnél, technológiai váltásoknál figyelembe kell venni
- Technikai dimenzió: a szervezeti feladatok végrehajtását támogató informatikai és egyéb
technológiai elemek.
PETER DRUCKER szerint ma a postkapitalizmus korát éljük, és bár ez nem a kapitalizmus
végét jelenti, de mindenképpen egy olyan gazdaságot, amelyben az alapvető erőforrás nem a
tőke, nem a természetes erőforrások, nem a telek és nem is a munkaerő, hanem a tudás
[Brucker, 1993]! Ma a legsikeresebb szervezetek azok, amelyek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ismereteiket, szaktudásukat a legjobban hasznosítsák, akik számára a siker
kulcstényezője az a képesség, amellyel a versenytársaknál gyorsabban tudnak ismereteket szerezni a világról. FRANCIS BACON szerint „a tudás hatalom", amit az üzleti élet modern
felsővezetése másképp fogalmaz, szerintük „a tudás pénz

1.3. A hazai mikroszféra sajátosságai - empirikus vizsgálat
1995-ben a BKE Vállalatgazdaságiam Tanszéke a Vezetési és Szervezési Tanszékkel közös
kutatási programban CFFLKÁN ATTILA irányításával többéves kutatómunkát folytatott „Versenyben a világgaF címmel. Sajnálatos, hogy akkor nem sikerült együttműködnöm ezzel a kiváló
kutatócsoporttal. Mint azt DOBÁK MIKLÓS a kutatással kapcsolatos beszámolójában említi a
hazánk mikro szférájának elemzésével foglalkozó kutatók nem tartották kielégítőnek a gazdaság helyzetéről szóló értékeléseket, ezért a kutatócsoport úgy ítélte meg, hogy hasznos lenne
egy felmérés elvégzése. Az interjúk során 325 hazai vállalat vezetőjét kérdezték meg. Bár vitatom a tanulmányról beszámoló szerző határozott állásfoglalását [Dobák, 1998], miszerint a
számok alapján az elmúlt évtized legátfogóbb, mikroszférára irányuló kutatási programja jött
volna létre, el kell ismernem, kiváló, a témához professzionálisan hozzáálló kutatócsoportról
van szó, akiknek hozzáértése és kutatási eredményei nem kérdőjelezhetők meg. Meg kell
azonban jegyezni, hogy felmerül a szerzőben a kérdés, vajon lehet-e egyáltalán általános megállapításokat tenni a hazai vállalatok versenyképességéről? Mégis úgy érzem, hogy a 10%-nyi
GDP részesedést lefedő minta elemzése mindenképpen óvatosabb következtetéseket enged
meg, mint az általam végzett felmérésben résztvevő 32,7%-nyi GDP részesedésű 865 vállalat
jellemzőinek analíziséből levonható következtetések.
A továbbiakban röviden ismertetem annak a felmérésnek és elemző munkának a lényeges
elemeit, amelyet 1997-ben a hazai vállalatok vezetői valamint a Széchenyi István Főiskola végzett hallgatóinak körében végeztem.

1.3.1. Ismeretszerzési késztetések, célok
A '90-es évek átalakulási folyamata új helyzetet teremtett hazánkban, amelynek vizsgálatát,
elemzését, egy a hazai viszonyokat tükröző kórkép megrajzolását több kutató is célul tűzte ki
maga elé,'létrejöttek kutatási programok [Dobák, 1998], [Bakacsi, 1998] születtek értékelések, eredmények. Mint a felsőoktatásban dolgozó oktató és kutató én magam is erős késztetést
éreztem arra, hogy saját elemzőmunkával feltárjam a hazai gazdasági helyzetet, hogy közvetlen
ismereteket és benyomásokat szerezzek az átalakult magyar vállalkozási szféra helyzetéről, a
vállalatok működéséről.
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Az első kiindulási pont olyan információk megszerzése volt, amely hatékonyan segíti a képzést, olyan, a munkaerőpiaci elvárásokhoz igazodó ismeretanyagot biztosít a felsőoktatásban
végző diplomások részére, amellyel növekednek elhelyezkedési esélyeik. A felmérést gazdálkodási, közlekedési és informatika szakon végzett hallgatóink körében végeztük, visszamenőleg öt évre. A másik egy az előzőnél lényegesen komolyabb és erősebb késztetés volt: a hazai
vállalatok működéséről, a menedzsment megváltozott feladatairól, az új elvárásokhoz való alkalmazkodás készségéről, az életben, a versenyben maradás esélyeiről, a technológiának a
szervezeti folyamatokra gyakorolt hatásáról, a hazai vállalatok informatikai infrastruktúrájáról
akartam tájékozódni, elemezni az esélyeket, a sikert meghatározó tényezőket és azokat a hatásokat, amelyek veszélyeztetik a cégek létét.
Az empirikus vizsgálat tehát két irányban indult el:
1. Felmérés a végzett hallgatók körében - Korszerű ismeretanyag oktatásának igénye, a
tudáspiaci igényekhez folyamatosan igazított képzés (kérdőív a 2. sz. mellékletben). Ebben a megközelítésben a kikérdezésnek és véleményalkotásnak a személytelen változatát
választottam, a hallgatóknak postán küldtük ki a kérdőíveket. A visszaküldési arány
69%-os volt, az elemzésben 675 kérdőív vett rész.
2. A hazai vállalatok helyzete, stratégiája, jövőképe, irányítási metódusok, jellemző szervezeti architektúrák, célok, folyamat- és humánorientáció, szervezeti kultúra stb. (kérdőív a 3. sz. mellékletben). A hazai mikroszférában végzett felmérés során 865 vállalat
felső vezetőjével készítettünk interjút, a személyes találkozásokon az információkat magunk rögzítettük. A kiválasztás a KSH 1996 évre vonatkozó adatai alapján, ágazati
struktúra, tulajdonosi megoszlási és társasági forma szerinti reprezentatív mintavétellel
történt. A kérdőív adatok mellett olyan benyomásokra is szert tettünk, amelyek nem direkt kérdésként fogalmazódtak meg, de az elemző munkát nagymértékben segítették.
Ezeket az információkat, benyomásokat a beszélge tések befejezésekor rögzítettük.

Empirikus felmérés versus akciókutatás
Úgy érzem kell néhány szót szólni arról a döntésemről, miszerint az empirikus elemzést választottam ahelyett, hogy akciókutatással a szervezeti életet belülről megismerve, a folyamatokat, alkalmazott módszereket és technológiákat reálisan feltárva pontosabb és valós képet
kapjak egy-egy szervezet jellemzőiről. Egyetértek azoknak a kutatóknak a véleményével, akik
előtérbe helyezik az akciókutatási eredményeket a viszonylag egyszerűbb jellemzőket kezelni
tudó, az interjúalanytól nagymértékben függő, sok esetben szubjektív megítélésű válaszokat
tartalmazó felmérések analízisével szemben [Noszkay, 1988; 1994]. Meggyőződésem azonban,
hogy egy megfelelően előkészített, a kutatási célokat folyamatosan szem előtt tartó, tudatosan
kiválasztott, elegendő elemszámú mintával és módszerekkel végzett empirikus elemzés eredményei a valós helyzethez közelebb álló, azt reálisabban tükröző kórkép megrajzolására és következtetések levonására adnak lehetőséget.
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1.3.2. Empirikus elemzés
A hazai helyzet feltárásával kapcsolatos kérdésekre a kétirányú felmérés részletes elemzését
tartalmazó "A hazai mikroszféra az ezredforduló előtti években" c. kutatási tanulmány ad választ {a [Raffai, 1997/6] tanulmány összefoglaló kivonatát az 1. sz. melléklet tartalmazza}. Tekintettel azonban arra, hogy a sokrétű elemzés a táblázatokkal és diagramokkal együtt csaknem kétszáz oldalas anyag, nincs mód arra (véleményem szerint nem is szükséges), hogy azt
minden részletében ismertessem. Értekezésemben ezért csupán fókuszáló jelleggel mutatom be
a disszertáció szempontjából kulcsfontosságú empirikus vizsgálati eredményeket az alábbi dimenziókon keresztül:
1. a hazai vállalatok szervezeti és működési sajátosságai,
2. szervezeti kultúra, szociális aspektus,
3. a technológia hatása, meghatározó jellege, alkalmazása, jelentőségének és szerepének
növekedése, innovációs készség és képesség.
Az 1. és a 3. kérdéscsoportot a 3. mellékletben szereplő "Hazai vállalatok az átalakulás
folyamatában" kérdőív válaszai alapján vizsgáltam, míg a 2. kérdéscsoportot a 2. melléklet
"Fiatal diplomások véleménye az oktatásról, elhelyezkedésről, elvárásokról, munkájukról és
jövőjükről" kérdőív, valamint a vezetők körében végzett felmérés 1.7., 2.4., 3.5., 4.1.-4.3.
pontjainak válaszai alapján elemeztem.
A hazai vállalatok szervezeti és működési sajátosságai
Az empirikus elemzés során olyan tényezőket és összefüggéseket kerestem, amelyek az átalakuló magyar gazdaság vállalatainak jellemző stratégiáira fókuszálva képet adnak a hazai
vállalatok helyzetéről, és utat mutatnak a jövő hatékony szervezeteinek kialakítására. Az interjúk válaszainak elemzéséhez az alapstatisztikai algoritmusokat, a többváltozós analízis és a
matematikai statisztika módszereit használtam fel. A vállalati stratégiák vizsgálatában a fő
hangsúlyt a stratégiaalkotás tudatos folyamatára, annak taxonómiájára és elemzésére helyeztem. Az interjúk során szerzett információk sokrétű analízisét az alábbi fő faktorok szerint végeztem:
- általános szervezeti jellemzők: létszám, árbevétel, szervezeti-, tulajdonosi és irányítási
forma,
- stratégia alkotási folyamat módja és időhorizontja
- a döntések előkészítésének módja
- a tervezési, döntéselőkészítési és kiértékelési folyamatokban alkalmazott módszerek.
A mintában szereplő vállalatok létszám szerinti megoszlásának az arányai hasonlónak mutatkoznak a BKE által végzett felmérési %-okkal [Balaton, 1998], amelyeket az általam végzett felmérési eredmények után zárójelben tüntetek fel:
11-50 fő

20,6%

(0)
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Megjegyezni kívánom, hogy felmérésemben az 500 főnél többet foglalkoztató cégek 21,3%nyi hányada 184 vállalatot jelent, a BKE felmérés 133 hasonló vállalatot vizsgált meg. Fontos
megjegyezni, hogy a vállalat létszám szerinti mérete fontos faktorképző tényező, hiszen több,
különböző megközelítésű elemzésben igazolható korreláció áll fenn a vállalat mérete és egyéb
jellemzők között. A vállalatokat az üzletági hovatartozás szempontjából vizsgálva 25% ipari,
14% kereskedelmi és 12% bankszektorhoz tartozó szerepel az elemzésben, a többi, egyenként
10% alatti részesedéssel egyéb üzletágakat képvisel.
A stratégiaalkotási folyamatot vizsgálva az elemzésből kitűnik, hogy a vállalatok mindössze
16,7%-a (44,7%) alkalmaz formalizált stratégiai tervezést, sokan vallották, hogy fontosnak
tartják a stratégiaalkotást, de azt a vezetői körben informális módon végzik. Az általam tapasztalt alacsony hányad oka nagy valószínűséggel a minta eltérő összetételéből fakad, hiszen
vizsgálatom a 11-50 főt foglalkoztató vállalkozásokra is kiterjedt, amelyek mintám 20,1%-át
tették ki. Ezeket a kis vállalkozásokat az elemzés során a mintából leválasztottan, külön kategóriaként kezeltem. Szoros összefüggés mutatható azonban ki a vállalatnak a vezetői megítélés
szerinti helyzete és versenypozíciója, valamint a tervezési stratégia között. A dinamikusan fejlődő cégek 63%-a rendelkezik formális stratégiával és azt megvalósító programmal, a stagnáló
vállalatoknál mindössze 30%-nak van stratégiai terve. A magukat szakterületi megítélés szerint
a hazai legjobbnak minősítő cégek 48%-a tartja fontosnak a stratégiaalkotás formalizált folyamatát, közülük 84,6% rendszeresen készített és felülvizsgált üzleti tervek szerint dolgozik.
Fontosnak tartom kiemelni a tanulmánynak a vezetés által alkalmazott módszerekre vonatkozó megállapításait, amelyek azt sugallják, hogy a stratégia vonatkozásában 141 vezető (a
felmérés szerint 20,4%) hazánkban még ma is inkább saját és vezetőtársai intuícióira hagyatkozik, az irányítási feladatokhoz nem alkalmazza, sőt az esetek többségében nem is ismeri a korszerű, a vállalatvezetést és döntési folyamatokat támogató, a teljesítményeket kiértékelő hatékony módszereket. A kutatási tanulmány készítésének nagyon izgalmas fázisa volt a tervezési
és döntési munkához alkalmazott módszereknek és a cég megítélésének valamint a sikertényezőknek az összefüggés-vizsgálata. A regresszióanalízis és a függetlenségvizsgálati elemzések
az egyes faktorok között szorosabb összefüggést illetve lazább kapcsolatot mutatnak. A megkérdezettek 34,4%-a alkalmaz különböző közgazdasági elemzéseket (portfolió analízis, értéklánc-elemzés, SWOT analízis), de sok vezető bevallotta, hogy nem is hallott ezekről a módszerekről. A vizsgált cégek mindössze 14,9%-a végez controlling ellenőrzést a terv-tény összevetéshez, de a teljesítményértékeléshez sokan alkalmaznak egyéb, egyszerűbb statisztikai vizsgálati módszereket is. És ezt az arányt az üzleti tervet készítők 49,1%-os megoszlási rátájához
kell viszonyítani! Meglehetősen nagy eltérést tapasztalunk.
A versenypozíciók elemzésével kapcsolatos tapasztalatok szerint a cégek többsége figyeli a
konkurencia termékeit (59,7%) és árait (21,7%), de akadnak olyanok is, akik nem foglalkoznak azzal, hogy mit csinálnak a versenytársak (10,7%). Meglepően alacsony azoknak az aránya, akik folyamatosan ellenőrzik a versenytársakra vonatkozó üzleti információkat (4,1%) és
még kevesebben vannak azok, akik tudatosan figyelik a versenytársakat és végeznek versenyelemzést (2,2%). A versenyelemzés vonatkozásában szignifikáns kapcsolatot mutat ki a függetlenségvizsgálat a. szervezet piaci helyzetével kapcsolatban. Azok a vállalatok, amelyek hanyatló ágban vannak, nem fordítanak különösebb odafigyelést a versenytársakra, a fejlődő, a
hazai vagy nemzetközi versenypiacon vezető cégek viszont mindent megtesznek pozíciójuk
javításáért.
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A szervezeti fejlődés vonatkozásában az egyik legmarkánsabb elem az innovációs készség, a
folyamatos megújulás képessége. Az elemzési eredmények következtetései megegyeznek hasonló kutatásokat végző elemzők munkáival. Magam is azt tapasztaltam, hogy csökken a vállalatok lehetősége, egyre kevesebb erőforrást tudnak kutatásokra, fejlesztésekre fordítani. A
fejlődés gátjaiként olyan tényezők szerepelnek, mint a tőkehiány, a korszerű technológiák alkalmazásához szükséges központi támogatás hiánya, a magas ráfordítási igény, releváns információk hiánya, rossz, elavult szervezeti struktúra.
A leglényegesebb elemekre fókuszálva komoly problémákat látok, és ezt elemzéseim is igazolják a hazai vállalatok fejlődését, fennmaradását, versenypozícióját illetően, A sokszintű hierarchiát tükröző, funkcionális egységekből álló architektúrák (ezt bizonyítja a gyengeségek első tényezőjeként megfogalmazott rossz szervezeti struktúra, és ezt igazolják egyéb elemzések
is [Dobák, 1998]) nem képesek a versenyfeltételeknek eleget tevő, folyamatszemléletű működésre.
A szervezetek szociális filozófiája
A szervezetek sikere nagymértékben azon múlik, hogy annak egyes tagjai mit tesznek,
mennyiben járulnak hozzá a célok eléréséhez. A legjobb szervezeti architektúra, a legnagyobb
erőfeszítések is kudarccal járnak, ha nincs olyan támogatottság az alkalmazottak részéről
amely az elképzeléseket, a programokat megvalósítani képes, vagyis a szervezet minden egyes
dolgozója lényegi, meghatározó komponense a szervezeti teljesítménynek. A szervezetek a kihívásokra különböző viselkedéssel, magatartással válaszolhatnak, amelyet egy, rendszerint
hosszú tanulási folyamat eredményeként, az általuk elfogadott értékrend szerint alakítanak ki
Milyen jellemző magatartási formák, értékrendek vannak a magyar üzleti világban? Milyen
kultúra jellemzi a hazai vállalatokat? Ennek a kérdéskörnek a megválaszolásához egy kétdimenziós analízist választottam. Miután a szervezetek alkalmazottakkal kapcsolatos kérdései
számtalan szubjektív elemet tartalmaznak, úgy gondoltam, hogy a kétirányú közelítés, amelyben (1) a végzett fiatal diplomásaink első benyomásait, tapasztalatait összevetem (2) a vállalatvezetők elvárásaival, és megvizsgálom, mennyire találkoznak egymással a vélemények, milyen
a tudástőke helye, szerepe, jelentősége. A felmérésben számos kérdésre kerestem a választ, így
-

Milyen értékeket nyújt a felsőoktatás a diplomásoknak?
Milyen a szellemi tőke értékállósága?
Hogyan modellezhető a képzéspiac keresleti és kínálati oldala?
Hogyan értékesíthető a tudás?
Milyen tudáskínálati illetve áralku
Hogyan találkozik a tudáspiac és a kínálat?
Hogyan biztosítható az elvárások és a képzés folyamatos egymáshoz illesztése?
Mik a tudáskínálattal szembeni elvárások minőségi paraméterei?

A fiatal diplomások válaszainak értékeléséből a felsőoktatásra nézve jelzésértékű következtetések adódtak az oktatott ismeretek értékét és hasznosságát, a tudáspiaci igényekhez illeszkedését illetően. Pályakezdőink 89%-a el tudott helyezkedni, 48%-uknak azonban belső kényszerből vagy munkahelyi késztetésből tovább kell tanulni. Az elvárt és a kapott ismereteket
összevetve gyenge korreláció mutatható ki, hiszen a számok szerint a fiatalok 60-80 %-ban
szakmai ismereteket hiányolnak (a továbbképzések 60%-a szakirányú). Örvendetes, hogy a
legmagasabb prioritást élvező alkalmazotti érték, mint az a vezetői elemzésből kitűnik a szakmai isineret, és ezzel szoros kapcsolatban áll a fiatal diplomások továbbképzési igénye is.
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A technológia befolyása, innovációs készség
Bár a felmérésben részt vett vezetők csaknem mindegyike tisztában van azzal, milyen fontos
szerepet tölt be a korszerű technológiák alkalmazása, a folyamatos megújulás, a környezethez,
a feltételekhez való alkalmazkodás, hiszen 80,7 %-uk a magas színvonalú, jó minőségű terméket, 42,5%-a pedig az innovatív készséget jelölte meg a sikert meghatározó legfontosabb tényezőnek. Mégis szomorúan kellett megállapítanom, hogy a felismerés és minden jószándék
ellenére is egyre kevesebb erőforrás áll rendelkezésre olyan tevékenységekre, amelyek közvetlen hatással vannak az innovációra (K+F tevékenység, termék-korszerűsítés, új technológiák
alkalmazása a gyártásban, az automatizálásban, a kommunikációban). A menedzserek mintegy
egyötöde (21,8%) a problémák gyökerét a tőkehiányban, az erőforrások szűkös voltában látja,
22%-uk pedig a céget fenyegető veszélyként az elavult, elöregedett eszközparkot, 18%-uk a
termék/szolgáltatás hosszú átfutási idejét, a határidőcsúszásokat, a magas költségszintet jelölte
meg.
Mint azt a BKE kutatási projektjének elemzőanyagából is láthatjuk, az innovációt akadályozó tényezők között első helyre az általam végzett analízishez hasonlóan a finanszírozási források hiánya került, tehát az ő kutatási eredményük is igazolja saját elemzési téziseimet. A „Versenyben a világgaF kutatási programban jelentős, innovációt akadályozó tényezőként jelenik
meg ezen kívül az innovációs menedzsment gyengesége vagy hiánya, a magas innovációs költségek és a rendkívül alacsony innovációs potenciál. A helyzet annál is inkább szomorú, hiszen
két, egymástól függetlenül és egymástól eltérő mintán végzett, eltérő aspektusból közelített
vizsgálat eredményeinek csaknem teljes egyezőségéről van szó.
A korábbiakban hangsúlyozott információtechnológiai befolyást illetően ugyancsak elmaradás tapasztalható. Ennek egyik oka természetesen az innovációs források szűkös volta, a másik
azonban olyan tényező, amelyhez komoly szemléletváltásra van szükség a vezetés és az alkalmazottak részéről egyaránt, hiszen változtatni kell a megszokott munkamódszereken, meg kell
tanulni az új eszközök használatát. A világhálózatok szolgáltatásait a felmérésben résztvevő
cégek mindössze 16%-a használja, ők is elsősorban levelezésre és egyéb valós idejű kommunikációra. Fontos jellemző, hogy az információfeldolgozás a cégek többségénél még mindig
fúnkcióorientáltan, feladatokhoz (és nem folyamatokhoz!) kötődően, egymástól függetlenül
működő alrendszerként történik (65%). Ennek is következménye, hogy nagyon kevesen veszik
igénybe a különböző on-line szolgáltatásokat (a megkérdezettek mindössze 3%-a végez on-line
banki tranzakciókat!). Öröm az ürömben azonban, hogy a megkérdezettek csaknem fele
(42,5%) meg van győződve arról, hogy az informatikai infrastruktúra fejlesztésére fordított
beruházások a versenyképesség, az üzleti siker meghatározó tényezői, hogy a releváns, naprakész információk elengedhetetlenül szükségesek a versenyben maradáshoz (A BKE hivatkozott
kutatási eredményei szerint is a piaci és műszaki információk hiánya komoly innovációt akadályozó tényező), és hogy megtérülnek az informatikai fejlesztésre fordított kiadások.

1.3.3. Összefoglaló gondolatok
A felmérés eredményei számtalan érdekes és figyelemre méltó sajátosságra irányítják rá figyelmünket a magyar üzleti élettel és annak szociális vonatkozásaival kapcsolatban. Vannak
pozitív jelenségek, örvendetes, hogy a vezetők nagy része felismeri a kihívásokat, és tudatában
van annak, hogy a technológiai fejlődéssel való lépéstartás, a korszerű lehetőségek kihasználása, a nyitottság, a kihívásokhoz, a partnerekhez, versenytársakhoz, de mindenekelőtt a folya-
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matosan változó körülményekhez való alkalmazkodás létkérdés. Sokan reálisan mérik fel vállalatuk helyzetét, egyre több vezető van tudatában annak, hogy a helyes megítélés, az eredményekre vezető, megvalósítható célok kitűzése, a küldetéstudat meghatározó jelentőségű az
eredményes üzletvitelben.
Sajnos a realitásokhoz azonban az is hozzátartozik, hogy a szervezetek többsége elavult
technológiai feltételek között, szegényes infrastrukturális háttérrel kénytelen dolgozni, és kevésnek van lehetősége arra (ezek elsősorban a külföldi vagy vegyes tulajdonú vállalatok), hogy
felismerve az új módszerekben és technológiákban rejlő lehetőségeket, kihasználja azokat. A
legtöbb cégnél kevés a pénz az újjászervezésre, az eszközpark felújítására vagy lecserélésére.
De találkoztunk olyan vezetőkkel is, akik sajnos nincsenek tisztában a lehetőségekkel, nem ismerik fel a megváltozott körülmények kihívásait, vagy azokat az előnyöket, amelyeket egy újszerű technológia nyújt számukra. Az ismeretek hiányosságaira, az eddigi rossz példákra és
tapasztalatokra tudom visszavezetni azokat az állításokat, amelyek szerint feleslegesek a releváns információk biztosítására, a döntések megalapozott előkészítésére fordítandó költségek,
és éppen ezek a vezetők nem veszik észre, hogy szervezetük alapvető üzleti céljai hibásak,
nincs jövőképük, küldetéstudatuk, és/vagy rossz a szervezeti struktúrájuk.
A munkaerővel szembeni elvárásoknál ki kell emelni, hogy a legmagasabb prioritást az alkalmazási döntésnél az emberi értékek kapják. Jelzésértékű azonban az a felismerés, hogy a
legtöbb' munkáltató nem speciális, hanem interdiszciplináris ismeretekkel (közgazdasági véna,
nyelvtudás, alapvető informatikai ismeretek) rendelkező, lehetőleg felsőfokú végzettségű munkatársat alkalmazna, akiktől tehát a társadalom elváija, hogy legyenek tájékozottak
- társadalmi-gazdasági kérdésekben,
- szervezési-vezetési problémák hatékony megoldásában,
- ismerjék az információ és tudás megszerzésének, megőrzésének és felhasználásának
módját és hatékony eszközeit,
- a döntés-előkészítési feladatok megoldását' segítő technikákat: matematikai módszerek,
operációkutatás, matematikai statisztika,
- rendelkezzenek idegen nyelvi és egyéb kommunikációs ismeretekkel.

1.4. A nagy átmenet - Következtetések
Az társadalmi-gazdasági háttér legfőbb jellemzőinek felvillantása, a felmérési eredmények
elemzése, a témában eredményes kutatók munkáinak áttekintése alátámasztja a változtatás igényét, kirajzolódik a szervezeti célok újragondolásának, az architektúra újjászervezésének szükségszerűsége, a vállalati folyamatok újjászervezésének egyre követelőbb igénye. Ennek kulcsfontosságú kritikus elemeit összefoglalóan az alábbiakban jelölöm meg:
1. Bizonytalanság kezelése
A világban végbemenő változások egy összekapcsolt rendszer kialakulásának irányába mutatnak. A globális telekommunikációs szolgáltatások mellett semmi sem marad már helyi
kérdés illetve probléma, a szélesedő piacok, a fogyasztói ízlés, a politikai aspirációk bizonytalanná teszik a vállalkozások menedzsmentjét és alkalmazottait egyaránt.
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2. Radikális változtatási igény a munkamódszerekben
A tőke, az energia, a tudás koordinált felhasználására szerveződött üzleti vállalkozások
céljukat ma már nem tudják a hagyományos munkamódszerekkel elérni, az alkalmazottaknak másképp kell dolgozni, a munka fogalmát át kell értékeim. Ma már nehezen lehet eldönteni, hogy egy feladatot az ügyintéző, vagy a számítógép végez el, vagyis szem előtt kell
tartani, hogy az információtechnológia és az emberi munka egy egységes keretét alkotja a
szervezeti tevékenységnek, ezeket különválasztani, egymástól függetlenül kezelni nem lehet.
A szervezeti jólét feltétele az ember-technológia jól eltalált összhangja.
3. Progresszív technológiai változások
A technológia egyre inkább a jövő szervezeteinek kritikus komponensévé válik. A világot
behálózó, az átviteli sebességeket egyre gyorsabbá tevő üvegkábeles hálózatok újabb, hatalmas lépést jelentenek egy újfajta civilizációnak a kialakulására, a kibernetikai gondolkodás általánossá válására. A rugalmas alkalmazkodás szükségszerűsége és a szervezeti tanulás tehát a globális gondolkodásban való részvétel alapfeltétele
4. Megájult fókuszálás a humán tényezőre
Az alkalmazottak egy szervezeten belül újabb és újabb elvárásokkal találják szembe magukat, változnak a munkavégzéssel és az emberi értékek megítélésével kapcsolatos paraméterek, növekszik a kreativitás iránti igény, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a szervezet „puha" komponensei. Ebben a szituációban az emberek fontosnak érzik magukat, és felelősek a
célok teljesítéséért.
5. A változás mértékének rohamos emelkedése
A számítógépek és a nemzetközi hálózatok intenzív alkalmazási kényszere gyors ütemet
diktál. Felgyorsulnak a folyamatok, a top-down elvű parancsrendszer stabilitása helyébe
olyan kihívások lépnek, amelyek kényszerítik az alkalmazottakat szellemi tőkéjük, egyre intenzívebb, agilis, önállóságot igazoló használatára.
6. Folyamatos tanulás igénye
Egy ilyen agilis versenykörnyezetben azonban egy munkavállaló csak akkor képes megállni
helyét, felvenni a versenyt a bizonytalansággal és a változásokkal, ha folyamatosan képezi
önmagát, alkalmazkodik az elvárásokhoz. Ez azonban nem csak a munkavállalókra, hanem
a szervezetekre is érvényes, amelyeknek folyamatosan meg kell újulniuk formációban,
szemléletben, az alkalmazott módszerekben és technológiákban egyaránt.
Azok a megoldások, amelyek korábban a szervezet számára előnyösek voltak, hátrányosan
hatottak a dolgozókra. A „lélekromboló" munkaköröket azonban mára újfajta szemlélet váltotta fel, egy új paradigma, amely szerint „ami jó a szervezetnek az jó az alkalmazottnak is".
Túljutottunk a Taylorizmus dehumanizáló módszerein, a versenyszellem és az áruk minőségének hangsúlyozásával nemcsak a vállalkozások vezetői, hanem minden dolgozó érdekelt a fejlesztésben, az előrelépésben, saját, egyéni potenciáljának maximális kihasználásában. Az ADAM
SMLTH-i forradalommal ellentétben a nemzetek jólétét az összes dolgozó által létrehozott értékek határozzák meg, a jólét maximumának elérése tehát csak az egyéni értéknövelő tevékenység által lehetséges.
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A kutatási háttér elemzése, tanulmányozása arról győzött meg, hogy határozott igény van a
szervezeti megújulásra, korszerű, a korábbiaktól szellemében is eltérő megközelítések és paradigmák követésére, módszerek alkalmazására. Ehhez a folyamathoz azonban új utakat kell keresni. A '90-es években megindult, a szervezeti újjáéledést szolgáló fejlesztések határozott
szemléletváltást követelnek, és szorgalmazzák a szervezeti, a stratégiai és irányítási formák,
valamint az üzleti folyamatok határozott átalakítását. A megoldást az üzleti folyamatok radikális, a történelmi múltat és a kulturális hátteret is figyelembe vevő újjászervezési metódusának alkalmazásában látom.
Osztom azonban azoknak a kutatóknak és elemzőknek a véleményét, akik óvatosságra intenek a fejlett gazdasági kultúrákban sikerrel alkalmazott módszerek „szolgai másolásától"
[Csath, Kovács, 1998], Olyan módszert kívánok tehát bemutatni, amely igazodik a hazai sajátosságokhoz (éppen ezért volt az általam végzett felmérés célja a hazai viszonyok feltárása, a
problémák megfogalmazása és a megoldáskeresés), de kihasználja a témában világviszonylatban vezető módszertanok előnyeit és az alkalmazások pozitív tapasztalatait. Elsőként kritikai
összehasonlító elemzését adom a vezető innovációs módszertanoknak, és beszámolok a sikeres, valamint a kudarccal végződött fejlesztési projektek tapasztalatairól.
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2. Üzleti folyamatok újjászervezése - BPR
Mivel a magyar terminológia a szervezeti átalakulás radikális folyamatát, a teljes megújulást
a különböző irodalmakban egymástól eltérő kifejezéssel illeti szükségesnek tartom, hogy saját
szóhasználatomat, az újjászervezés kifejezést megmagyarázzam.
és J . C H A M P Y 1993-ban kiadott híres könyvének egy éve hazánkban is megjelent magyar fordításához D O B Á K M I K L Ó S és D R Ó T O S G Y Ö R G Y írt előszót, akik a Reengineering kifejezés magyar megfelelőjeként az újjászervezés szót fogadták el a legalkalmasabbnak. 1998-ban a Műszaki Kiadó gondozásában napvilágot látott (szintén magyar nyelven)
A . R . T E N N E R és I J.DETORO: BPR vállalati folyamatok újraformálása c. könyve. Ugyanebben
a szakkönyvben, amelynek szaktanácsadója P A T A K I B É L A a későbbiekben a Re-engineering
kifejezést az újjáalakítás terminológiával helyettesítik a fordítók [Tenner-BeToro, 1998/239.
oldal], C S A T H M A G D O L N A a Marketing és Menedzsment 1998/3. számában a „re-engineering
és a hazai viszonyok" c. cikkében vitatja, hogy az újjászervezés, az átszervezés fogalmak valóban kifejeznék a BPR lényegét, szerinte az újratervezés kifejezés a helyes. Megjegyzem az
engineering kifejezés lényegesen többet jelent, mint egyszerű tervezési munkát, a tervezés fogalmához pedig egyébként az angol terminológia a design, re-design szavakat használja.
M.HAMMER

Kutatásaim első fázisát 1998. májusában zártam. Értekezésem 1., előopponensi verziója már
magában foglalta a BPR módszertanok és alkalmazások elemzését, valamint az általam kifejlesztett R T E B P módszertant, amelyben én magam következetesen az újjászervezés kifejezést
használom. Mivel a kutatásaim folyamán nem volt, és valójában máig sincs egységesen elfogadott magyar re-engineering terminológia, úgy ítéltem meg, hogy a BPR lényegét ez a magyar
szó fejezi ki a legjobban. A kifejezés-választás döntését, a döntés helyességének igazolását valójában értekezésem lényege adja, de rövid indoklást már előzetesen is fontosnak tartok megtenni. Az angol re-engineering magyar fordításához több szó is rendelhető, teljesen helyesen,
hogy éppen melyik a legmegfelelőbb, azt mindig a téma, a probléma, a szövegkörnyezet határozza meg.

Mindenekelőtt meg kell magyaráznom az át-, újra és újjá szavak értelmezését, a közöttük
lévő különbséget. Véleményem szerint a BPR lényege éppen abban rejlik, hogy teljesen új alapokra helyezi a szervezeti folyamatokat és komponenseket egyaránt. Nem azt hangsúlyozza,
hogy még egyszer, ismét, újra átalakítunk valamit, hanem éppen azt, hogy valami egészen újat
hozunk létre, a régit alapjaiban változtatjuk meg. Ezt az újjá- szó fejezi ki a legjobban.

Az angol terminológia szerinti engineering kifejezést sokszor tervezésnek fordítják. A BPR
folyamat, de valójában maga az angol engineering szó azonban lényegesen több ennél, problémafeltárást, célok, stratégiák megfogalmazását, a diagnosztizálást, összehasonlítást, és végül
az új rendszer megtervezését, megvalósítását, és további folyamatos javítását jelenti. Sokkal
összetettebb folyamat tehát, mint a tervezés. A legjobb talán a fejlesztés kifejezés lenne,^de ezt
meg a magyar nyelv nem használja ilyen értelemben: újrafejlesztés? Mintha nem jól csináltuk
volna! Marad tehát a szervezés, ami, ha úgy tetszik, fölötte állhat a fejlesztés fogalmának, hiszen a meglévő struktúrák átalakításával is járó megújulásról van szó, vagyis a hatékonyság
növelését célzó fejlesztés szükségszerűen szervezeti megújulással is kell, hogy járjon.
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2.1. A hatékonyságnövelés módszerei
Értekezésem 1. fejezetében azokat a tényezőket és környezeti, technológiai hatásokat elemeztem, amelyek az évezred utolsó évtizedében a vállalatokat változtatásra, intenzív fejlődésre, korszerűbb és újabb termékek gyártására, választékbővítésre, minőségi munkára ösztönözték. A kemény versenyben a versenytársak kedvezőbb ár/teljesítmény/minőség rátájú gyártmányai a fogyasztók körében népszerűbbek, kelendőbbek, és ha egy cég nem tud lépést tartani a
kihívásokkal akkor a fejlődési spirál mentén negatív irányba haladva tönkremegy.
A legtöbb vállalat az eredményeit a folyamatos fejlődési modell metodikáját alkalmazva éri
el. A módszer lényege, hogy
(1) pontosan fel kell tárni és dokumentálni a jelenlegi üzleti folyamatokat, meg kell találni
azt a mértékrendszert, amellyel a termékeket felvevő piac igényei kielégíthetők,
(2) majd meg kell határozni az elvárt eredmények elérését biztosító folyamatokat, a fejlesztési lehetőségeket, és végül
(3) meg kell valósítani a fejlesztési elképzeléseket, mérni és értékelni kell a fejlesztés hatékonyságát, és szükség szerint ismét be kell avatkozni a folyamatokba (2-1. ábra). Ez a
módszer tehát olyan fejlesztési mód, amely fokozatosan, inkrementális módon biztosítja
az üzleti tevékenység hatékonyságának növekedését.

2-1. Ábra Az inkrementális fejlesztési modell
A fejlesztés iránti igényt számos, a korábbiakban említett tényező váltja ki. Ezek közül a
legagresszívabb talán a technológiai fejlődés, amely nagyon gyors egymásutánban biztosít egyre újabb és újabb lehetőségeket az üzleti tevékenység hatékony végzéséhez. A másik nagyon
erős befolyásoló tényező a világpiac korábbinál nagyobb mértékű terjeszkedése, az egyre növekvő, az egész világra kiterjedő kereskedelem. Folyamatosan újabb és újabb vállalatok jelen-36-
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nek meg a piacon, egyre keményebb a verseny, és ma a cégeknek komoly változtatásokra van
szükségük már ahhoz is, hogy egyáltalán versenyben tudjanak maradni, hiszen a legtöbbjük
számára a fejlesztés egyszerűen túlélési kérdés. Az üzleti folyamatokat, a fejlesztéseket tehát
fel kell gyorsítani, olyan metódusokat kell alkalmazni, amelyek a változásokra drasztikus lépésekkel reagálnak. Azt a progresszív módszert, amely képes a fenti elvárásokat teljesíteni az üzleti folyamatok újjászervezési módszerének (BPR: Business Process Re-engineering) nevezzük.

Újjászervezés versus egyéb hatékonyságnövelő' módszerek
Az utóbbi években megnövekedett a fogyasztóknak a termékekkel szembeni elvárása, amely
erősen fokozta az üzleti folyamatok minőségének javulását, az üzleti folyamatok hatékonyabb
végzése iránti igényt is. A kérdéssel foglalkozó kutatók a miértekre keresik a választ, az okokozati összefüggéseket vizsgálják, és kutatják azokat a módszereket, amelyek a lehető legjobb megoldást szolgáltatják. Statisztikai adatokkal alátámasztott elemzések látnak napvilágot,
amelyek több vállalat adatainak és példáinak elemzéséből leszűrt következtetések (2-2. ábra)
egyrészt a felső vezetés elképzeléseire, másrészt a vállalati trendekre vonatkozóan [RBPS,
1997], [EBBP, 1998], [Hiatt, 1998],
A diagramok azt igazolják, hogy a vállalatok felső vezetői szükségesnek tartják ugyan a
változtatást, a fejlesztést, de annak módját különbözőképpen képzelik el. Figyelemre méltó,
hogy melyek azok a tényezők, amelyekre fókuszálnak, és melyek azok, amelyeket kevésbé
tartanak fontosnak. Sokan félnek a BPR fejlesztés radikalizmusától, ám úgy tűnik, hogy leginkább nem a magas költségek és ráfordítások riasztják vissza a CEO-t a fejlesztésektől, hanem
éppen az az emberi tényező, amely a stabilitást, a biztos, megszokott formát, vezetői pozíciókat és folyamatokat részesíti előnyben. Ha pedig mindenképpen változtatni kell, akkor sokszor
hamarabb döntenek a lassúbb, lépésenként fokozatosan végrehajtandó inkrementális fejlesztés
mellett, hiszen úgy ítélik meg, hogy az átstrukturálás, a legfontosabb ráfordítások csökkentése
(downsizing), a folyamatok automatizálása kevesebb kockázattal és áldozattal jár [ManganelliKlein, 1994],
A szemlélet azonban, mint azt az elemzések is mutatják változik, nő azoknak a vezetőknek
az aránya, akik felismerik,
(1) hogy a downsizing filozófiája helyett hatékonyabb az optimalitásra törekvő rightsizing
szemlélet és módszertan alkalmazása,
(2) hogy a TQM, ha kisebb lépésekben is, de segít a stratégia eredményes megvalósításában, és,
(3) hogy a BPR szemlélete rákényszerít az egész szervezeti lényeg átgondolására, egy
olyan megközelítését adja az üzleti folyamatoknak, amely a technikai aspektus mellett
nagy hangsúlyt helyez a humán tényezőkre is.
A TQM (Totál Quality Movement vagy Totál Quality Management) szemlélete szerint például egy vállalat akkor tud minőségi eredményeket produkálni, ha a teljes üzleti folyamat minden feladatát a minőségi eredmények szem előtt tartásával végzi. Nem véletlen azonban, hogy
a kutatók nagyon sok közös vonást tulajdonítanak a TQM és a BPR alkalmazásoknak, hiszen a
két módszer alapvető célkitűzései valójában megegyeznek egymással. DAVENPORT azonban
vállalkozik a különbségtételre. A lényeges eltérés szerinte éppen az üzleti folyamatok fejlesztésének módjában rejlik, hiszen a TQM tulajdonképpen folyamatos, inkrementális fejlesztést je-37-
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lent, magában hordozva az iterativitás és a vég-nélküliség sajátosságait. Ezzel szemben a BPR
radikális fejlesztési célokat határoz meg, és az átalakítást, a várható eredményeket egy meghatározott időtartamon belül célozza meg elérni [Davenport, 1993].

Az üzleti stratégiamegvalósítás és a fogyasztói
igénykielégítés kritikus folyamatai
A piac és a fogyasztói igények megértése
59%
39%
Vízió- és stratégiaalkotás
38%
Termék- és szolgáitatásfejlesztés
26%
Termelés, szállítás korszerűsítése
23%
Fejlesztések menedzselése, változáskezelés
19%
Humán eró'forrás fejlesztés
Információmenedzsment
12%
9%
Piackutatatás, értékesítés
4%
Környezetvédelmi program
3%
Pénzügyi és fizikai erőforrásgazdálkodás
2%
Külső kapcsolatok ápolása
A szervezet számára fontos célkitűzések

A célok elérésének hatékony módszerei a CEO szerint
2-2. Ábra A stratégiamegvalósítás fontos elemei a felsővezetés és a szervezet számára
A szervezeti munka hatékonyságát különböző módszerekkel növelhetjük, amelyek lényegesen eltérnek egymástól a fejlesztés filozófiája, célja, módszertani sajátosságai, orientációja,
erőforrásigénye, a kockázat mértéke és a fejlesztés eredményessége szempontjából egyaránt. A
döntés természetesen a menedzsment felelőssége, hiszen nem lehet egyértelműen deklarálni,
hogy kizárólag a BPR megoldások hatékonyak. Akkor dönt helyesen a vezetés, ha mérlegel
minden olyan tényezőt, amely a siker szempontjából meghatározó, és azt a módszert választja,
amely céljaihoz, szervezeti és üzletági sajátosságaihoz a legjobban illeszkedik. A 2-1. táblázat a
TQM és a BPR módszertanok összehasonlítását mutatja néhány, a legfontosabbnak ítélt szempont figyelembe vételével.
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2-1. Táblázat TQM fejlesztés versus BPIEt innováció
TQM
BPR
a fejlesztés jelege
evolúciós
revolúciós (forradalmi)
meglévő folyamatok
új állapot, "tiszta lap"
kiindulási alap
inkrementális (fokozatos)
radikális
a változtatás módja
folyamatos
egyszeri
a változtatás gyakorisága
hosszabb időszak
sok rövid szakasz
időigény
bottom-up
top-down
megközelítés
funkciók közötti, rendszerszintű
feladatok jellege/kiterjedés
funkción belüli, szűkebb kör
szervezeti struktúra
munkaszervezés
változás jellege
magas
mérsékelt
kockázat
információtechnológia
statisztikai elemzések
elsődleges eszközök
kulturális/strukturális
kulturális
változás típusa

22. Az üzleti tevékenység folyamat-felfogása
Az üzleti tevékenységet, az üzleti folyamatokat olyan lépések sorozataként értelmezhetjük,
amelyek bemeneti hatásokra, komponensre outputként mások számára szükséges termékek,
szolgáltatások egy sorozatát produkálják. DAVENPORT és SHORT definíciója szerint az üzleti
folyamatok olyan, logikailag egymáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtását jelentik, amelyek
az üzleti célok által definiált eredményeket szolgáltatják [Davenport-Short, 1990], A szerzők
szerint az üzleti folyamatok elemzése kapcsán különösen nagy hangsúlyt kell helyezni három
lényeges komponens meghatározására: (1) egyedek, amelyek a szervezetek közötti kapcsolatokat biztosítják (például személyek, funkciók, technológiák, mint EDI), (2) fizikai és/vagy információs objektumok, amelyek a folyamatok végrehatásakor keletkeznek valamint (3) tevékenységek, amelyeket operatív illetve irányítási szinten hajtanak végre. Az üzleti folyamatok
egy másik megközelítése az ún. értéklánc elmélet, amellyel PORTER és MLLLAR munkájában
találkozunk [Porter-Millar, 1985],
Az üzleti folyamatok egyes összetevői, elemei természetesen lehetnek egyszerűbbek vagy
komplexebbek, de csaknem minden esetben magukban foglalják a tevékenységekhez szükséges
erőforrások beszerzését valamilyen, az erőforrást gyártó vagy forgalmazó partnertől, a rendelési, logisztikai feladatokat, a készletekkel való gazdálkodást, új termékek kifejlesztését, adminisztratív és szociális feladatokat, új munkahelyek létesítését, fejlesztést, beruházást stb. Az
üzleti tevékenységhez szükséges erőforrásokat, a felhasználandó termékeket a vállalatok a
szállítóktól szerzik be, a termékeket pedig a vevőknek, fogyasztóknak továbbítják. A 2-3. ábra
az üzleti folyamatok külső anyag-energia kapcsolatait szemlélteti.
ÜZLETI FOLYAMAT

2-3. Ábra Az üzleti folyamat külső kapcsolatrendszere
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Az üzleti folyamatoknak több, lényegét tekintve azonos, de bizonyos szempontból eltérő
értelmezését adják a téma kutatói, így a szakirodalomban többféle folyamatdefinícióval találkozhatunk:
1.

... az elérni kívánt eredmények megvalósítását szolgáló, egymással kapcsolatban lévő tevékenységek
összességét. [ D a v e n p o r t - S h o r t , 1 9 9 0 ]

2.

...azokat a strukturált, mérhető tevékenységeket, amelyeket bizonyos fogyasztók illetve piac kielégítésére állítanak elő [ D a v e n p o o r t , 1993],

3.

...a meghatározott helyen és időben végrehajtandó, meghatározott kezdetű és befejezésű, meghatározott bemenetekre működő és meghatározott eredményeket szolgáltató tevékenységeket, ami a tevékenységek hierarchikus struktűráját jelenti [ D a v e n p o r t , 1993],

4.

... azoknak a tevékenységeknek az összességét, amelyek egy vagy több bemeneti komponens hatására
a fogyasztó számára értékeket jelentő kibocsátást szolgáltatnak [Hammer-Champy, 1993],

5.

... az egymással kapcsolatban lévő tevékenységek azon csoportját, amelyek valamilyen transzformációval a bemeneti értéknél nagyobb értéket állítanak elő [Melan, 1992].

A fentiekből kiindulva egyfajta összegzésként és összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy az
üzleti folyamatok egy sor olyan tevékenység összességét jelentik, amelyek
- előre definiált, értéket teremtő kibocsátást eredményeznek,
- értékteremtő átalakító tevékenységgel, transzformációval
. inputként fogyasztási javakat használnak fel és
. elvárt fogyasztói igényeket elégítenek ki,
- jól definiált kezdetük és befejezésük van,
- ismételten végrehajtódnak,
- a végrehajtáshoz szereplőkre van szükség:
. emberekre, akik eszközökkel dolgoznak és szervezetekhez tartoznak,
. gépekre, berendezésekre, amelyek tönkre mennek, elavulnak,
- működésük során erőforrásokat használnak fel, és
- üzleti célokat elégítenek ki:
. rövid távút: minden végrehajtott folyamat a megkívánt outputot produkálja, és
• hosszú távút: amely az általános üzleti célokat valósítja meg.
Az üzleti folyamatok hatékonyabb végzéséhez azonban paradigmaváltásra van szükség, a
korábbi, erősen funkciószemléletű megközelítést a folyamatorientált szemléletnek kell felváltania. Az újjászervezési fejlesztések középpontjában tehát a folyamatok állnak. Bár már a TQM
koncepció is valójában előrevetítette a folyamatszemléletű gondolkodás jelentőségét, ^ igazán
mégis csak a BPR-ben került a fejlesztés középpontjába, amelynél már nem a szervezeti struktúrák a meghatározóak, hanem a fogyasztók és azok elvárásai. A folyamatorientáltságot azonban a változtatás elképzelt mértékétől függően kétféleképpen értelmezhetjük: (1) a folyamatok
egyszerűsítése és (2) a folyamatok újjászervezése formájában. Az első változat inkább hasonlít
az inkrementális fejlesztéshez, amely nagymértékben figyelembe veszi az installált információtechnológia korlátait, a jelenlegi keretrendszert és a vállalati kultúrát egyaránt. Ezzel szemben
az újjászervezés nagy kihívást jelentve alapjaiban változtatja meg a rendszert, más szemléletet,
eltérő hozzáállást követel.
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A vevők elvárásainak kielégítését célzó üzleti folyamatokat elemezve alapvetően három,
egymással szoros átfedésben lévő csoportot különböztetünk meg: (1) végrehajtási, (2) irányítási és (3) ellátási folyamatok. Az operatív, végrehajtási folyamatok (általában ezek képezik
az újjászervezés tárgyát) viszonylag stabil, ismételten végrehajtott műveletek, amelyek szabványosíthatok. Ezek között vannak az üzleti célok szempontjából elsődleges, ún. kulcsfolyamatok és a másodlagos tevékenységek is. Az ellátási folyamatok azokat a tevékenységeket jelentik, amelyeket az infrastrukturális háttér biztosítása és az alaptevékenység kiszolgálása
érdekében kell végezni. Az irányítási folyamatok kapcsán a vezetésnek az üzleti célok eléréséhez vezérelni és koordinálni kell a munkát. Az irányítási tevékenység több, különböző szinten
értelmezhető. A tudás-alapú folyamatok az emberi szakértői ismereteken alapulnak, kreativitást, kutatási, elemző készséget igényelnek. Ilyen tevékenységek a termékfejlesztés, kutatásfejlesztés, elemzés, piackutatás stb. [Bavenport et al, 1996] (2-4. ábra).

Forrás: [Schumacher, 1997]

2-4. Ábra Egy vállalat üzleti folyamatainak egy példája
Az egyes folyamatok természetesen szoros kapcsolatban vannak egymással. Mivel a folyamatorientált szervezés lényege a fogyasztó igényeinek lehető legjobb kielégítése, ezért ez a
szervezet legmagasabb prioritású feladata. Az értékelőállító végrehajtási feladatok eredményes
végzése, mint az értékesítés, gyártás, szállítás valamint a fogyasztókkal kapcsolatban lévő alkalmazottak és azok folyamatos képzése, az újjászervezett vállalatok sikerének kulcstényezői
[Schumacher, 1997], A rövid és hosszú távú fogyasztói igények kielégítése, a technológiai előrelépést célzó új termékek fejlesztésének folyamata erős befolyást gyakorol a végrehajtási folyamatokra. A kiszolgáló tevékenységi folyamatok befolyásolják a végrehajtást és az új termék
fejlesztését, míg a menedzsment folyamatok lehetővé teszik a top menedzsment számára az
üzleti célok, a küldetésben és a jövőképben megfogalmazott elképzelések megvalósításához
szükséges feltételek biztosítását.
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Üzleti folyamat-modellek
Tekintettel arra, hogy folyamat-orientált fejlesztésről van szó, a tervezés kiinduló feladata a
folyamatok definiálása fázis, amelynél azonban éppen a vállalati specialitások és a probléma
eltérő jellege miatt nem lehet kötelezően előírni merev folyamat-osztályozási szabályokat.
Minden újjászervezési folyamatnál a fejlesztési projekt feladata a vállalati működést a lehető
legkevesebb főfolyamattal, de az absztrakció szerint értelmezett információvesztés nélkül jellemezni. A diagnosztizálási fázisban specifikált folyamatoknak a fejlesztési célok szerinti definiálását két irányból is el lehet végezni:
- a leggyakrabban alkalmazott megközelítés az üzleti célok szempontjából legfontosabb
folyamatokat definiálja, és a hangsúlyt ezekre helyezi,
- a másik, ritkábban alkalmazott módszer szerint az összes vállalati folyamatot felmérik,
majd ezek prioritását meghatározva egyfajta sorrendet állítanak fel, esetleg integrálják
őket.
Annak érdekében azonban, hogy a vállalatok üzleti folyamatai szektoron belül és az egyéb
területek között is átjárhatók, egységesen kezelhetők legyenek a problémák ellenére szükség
van a folyamatok egységes szemléletű osztályozására. A folyamatok meghatározott kritériumok szerinti csoportosításának előnye, hogy az üzleti folyamatok áttekinthetővé válnak, és lehetőség nyílik a mások példáján tanulás esetén az összehasonlító elemzésre. Elsőként az általános, kulcsfontosságú folyamatokat kell meghatározni, mint a vevő igények kielégítése, pénzgazdálkodás, termékfejlesztés, de ügyeim kell arra is, hogy ne csak az általánosságok jelenjenek meg a folyamat-csoportokban, hanem a cégre jellemző specifikumok is! A csoportba sorolást természetesen többféle szempont szerint is el lehet végezni.
Az egyik célszerű osztályozás például az APQC (American Productivity and Quality Centre) ajánlása szerint lehetséges, amelynek egyik előnye a viszonylag kis számú általános folyamat-osztályok meghatározása (2-5. ábra).

2-5. Ábra Az APOQ folyamatosztályozási séma [http://www-apqc.org]
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Kisebb vállalatok esetében a folyamat-osztályok számát praktikus még kisebbre venni, ebben az esetben ajánlható egy 8 elsődleges főfolyamatot tartalmazó modell alkalmazása, amely,
mint látni fogjuk egyezik a Porter-féle üzleti íunkció-lánc értelmezéssel [Porter, 1985], ahol az
emberi erőforrás-menedzsment, a kutatási-fejlesztési tevékenység valamint a Cash-Flow csak
másodlagos folyamatként jelenik meg. Képezzük az alábbi főfolyamatokat!
1. A fogyasztói piac megismerése
A vállalat termékeit felvevő piacról szerzett elsődleges ismereteket elemezni kell, meg
kell találni a megfelelő célcsoportot, a vevőkört, meg kell határozni a felvevőképesség
mértékét, ennek várható változását, a fogyasztók megnyerésének módját.
2. A vevő-megrendelések kezelése
Ez a folyamat hivatott a megrendelések fogadására, azok kezelésére, a vevővel való kapcsolattartásra, a hozzá szükséges adminisztratív feladatok elvégzésére, az igények kielégítésére.
3. Tervezési/újjátervezési folyamat
A folyamat magában foglalja a piaci igényeknek, a vevő megrendeléseknek, az elvárásoknak megfelelő tervezési munka tevékenységeit a termékjellemzők, a kínálati szegmens
megváltoztatására, vagy új termékek kifejlesztésére, a gyártásra vonatkozóan.
4. Árkalkuláció
Meg kell határozni minden olyan direkt és indirekt tényezőt, amelyek befolyásolják a
termék árának kialakítását.
5. Erőforrás-igények meghatározása
A folyamat a kibocsátás valamint a technológiai előírások ismeretében meghatározza
azokat az erőforrásokat és azok mennyiségét, amelyek a gyártási folyamathoz, a szolgáltatások elvégzéséhez valamint a kiegészítő tevékenységhez szükségesek, és azokat a
pénzforrásokat, amelyekkel a vállalat a szállító felé teljesítem tud. A folyamat magában
foglalja az ezzel kapcsolatos dokumentációs és adminisztratív feladatokat is
6. A nyersanyagfelhasználástól az értékesítésig
A folyamat felöleli a gyártási tevékenységet és a hozzá kapcsolódó teendőket, amelynek
során az anyagok, alkatrészek felhasználásával különböző gyártási folyamatokon keresztül a termék elkészül és kiszállításra, értékesítésre kerül.
7. Az értékesítést kísérő pénzügyi folyamatok
Az értékesített termékek kiszállításával párhuzamos tevékenység a számlázás és a vele
kapcsolatos banki tranzakciós, adminisztratív, nyilvántartási és ellenőrzési feladatok végzése.
8. Kapcsolattartás a vevővel - visszacsatolás
Az értékesítést megelőzően és/vagy utána informálódni, tájékozódni kell a fogyasztói
igények kielégítésének színvonaláról.
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2.3. Business Process Re-engineering
DAVENPORT szerint az üzleti folyamatok újjászervezése olyan feladat, amelynek során alapos vizsgálatnak vetjük alá, és újjátervezzük a vállalaton belüli munkafolyamatokat, a partnerkapcsolatokat és az üzleti folyamatokat [Bavenport-Short, 1990], TENG és szerzőtársai az újjászervezési tevékenységet egy a meglévő üzleti folyamatok kritikai elemzésének és radikális
megváltoztatásának tekintik, amelynek az a célja, hogy áttörést hozzon a megvalósított új
rendszer eredményeiben [Teng et al, 1995], HAMMER és CHAMPY munkájukban feltárják,
hogy a váltatoknak alapvetően nem a „Hogyan végezhetjük a munkánkat gyorsabban, jobban,
kisebb költséggel?" kérdésre kell megoldást találni, hanem az Egyáltalán miért csináljuk azt,
amit csinálunk?" kérdésre kell megadni a választ [Hammer-Champy, 1996], Tény, hogy a '90es évek progresszív változásai (globalizáció, információrobbanás, digitális forradalom) az üzleti
világ számára óriási kihívást jelentenek, amely sürgető változtatásra kényszeríti a vállalatokat
megkövetelve a stratégiai célok gyökeres átalakítását és a szemléletváltást. Ugy tűnik, hogy az
újjászervezés az egyetlen lehetőség a vállalatok versenyképességének növelésére.
Fontos azonban az újjászervezés taxonómiájának tisztázása, amit célszerű indirekt módon
azzal kezdeni, hogy mit nem tekintünk újjászervezési folyamatnak:
- nem újjászervezés, ha a korszerű technológiai lehetőségeket kihasználva automatizálunk
folyamatokat,
- nem újjászervezés önmagában az elavult információrendszer korszerűsítése, új 1T lehetőségek alkalmazása az érintetlenül hagyott szervezetben,
- az szervezet öncélú átalakítása, hierarchiaszintek kiiktatása, a korszerű szervezeti formák
kialakítása, a karcsúsítás, a kapacitások jobb kihasználása szintén nem minősíthető újjászervezésnek,
- és végül az újjászervezés nem azonos a kis lépések taktikáját, a fokozatosság elvét követő teljes körű minőségjavítási programokkal sem.
Mi tehát az újjászervezés? Valójában újrakezdés, amelyben a folyamatstruktúra előző időszakoktól eltérő, újfajta megközelítésében elutasítjuk a hagyományokat, az öröklött alapigazságokat, és tiszta lappal indulva törekszünk egy másfajta, versenyképes megoldás felé.

2.3.1. Az újjászervezés után...
Az újjászervezési projekteket alkalmazó vállalatok eredményeinek elemzése következményeként meghatározhatók olyan elemek és sajátosságok, amelyek valójában minden sikeres
cégnél megtalálhatók. Néhány legjellemzőbbet -éppen a hazai vállalatokra adaptálható módszertan kifejlesztéséhez- fontosnak látok tárgyalni.
Folyamatokban gondolkodás, team nranka, alkalmazotti felelősség növekedése
Az újjászervezés eredménye a korábban önálló, egymástól esetenként határozottan elkülönülő feladatok összevonása, a funkcióorientált munkák többdimenzióssá válása. Az egy üzleti
folyamathoz (például készletgazdálkodás, beszerzés stb.) tartozó feladatokat végzők külön
csoportot alkotnak, amelyben a téma- illetve szakmai felelősök döntési és intézkedési joggal
rendelkeznek, utasítás-végrehajtás helyett választanak és döntenek, a vezetők elvárásai helyett
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a fogyasztói igények kielégítésére koncentrálnak. Ezek azonban új kihívások, amelyek megváltoztatják az alkalmazottak viselkedését, értékrendjét, munkakultúráját.
A folyamatokhoz igazodó munkavégzés során csökken az áttételekből adódó tévedés, késedelem, egyszerűsödnek és lerövidülnek a tranzakciós utak. A teljesítményre fókuszáló integrált
folyamat-teamek, éppen a felelősségek pontos elhatárolása miatt jobban irányíthatók, a döntéshozatal nem külön tevékenység, hanem a munka szerves része lesz. A folyamatok egyértelmű
definiálásával lehetővé válik az egyes lépéseknek a természetes munkavégzés szerinti végrehajtása, megszűnik a hagyományos rendszerekben szigorúan előírt sorrend szerinti feladatvégzés, a prioritásokat mindig a cél és az adott igény határozza meg. Ez természetesen azt eredményezi, hogy a folyamatok amorf sajátosságot öltenek, több, a célstratégiát az adott szituációban realizáló változatuk is lehet.
Szervezeti architektúra, szerepek
A folyamatszemléletben megváltoznak a tevékenységek alapelemei, a korábban funkcionálisan szerveződött szervezeti egységeket a folyamat-teamek váltják fel. Ezek a csoportok a régi
osztálystruktúra kiváltásával az új szervezet logikus keretét képezik, a munka a teamek köré
szerveződik háttérbe szorítva a szervezeti struktúra korábbi hangsúlyos szerepét. A szervezeti
struktúra tehát következésképpen lapos lesz, hiszen a feladatokat a teamek egyenrangú, nagyfokú önállósággal rendelkező tagjai végzik.
Ezekben a szervezetekben megváltoznak a munkakörök, a korábban egyszerű feladatok
többdimenzióssá alakulnak, kreativitást, sokoldalúságot, gondolkodva dolgozást követelve a
munkatársaktól. Ebben a rendszerben csökken az értelmetlen, értéket nem termelő tevékenység
aránya, a munkának értelme lesz, és sikerélménnyel jár, ösztönözve az egyént arra, hogy magát
folyamatosan képezve munkáját egyre hatékonyabban végezze. A megváltozott szerepek a hagyományos szabálykövető elvárással szemben a dolgozóktól megkövetelik, hogy munkájukkal
kapcsolatban önmaguk fogalmazzák meg a szabályokat, ők döntsék el, hogy a miértekre mi a
válasz, és hogy mi a legjobb megoldás.
Hibrid szervezeti formák együttműködése
A korszerű információtechnológia alkalmazása a szervezeti egységek önálló működésének
látszatát keltve biztosítja a centralizált és a decentralizált tevékenységek egyidejű jelenlétét, és
képes a bennük rejlő előnyök kihasználására.
Vizsgálatok, ellenőrzés, felügyelet
Azáltal, hogy megnő a folyamatok mentén szerveződött alkalmazottak felelőssége és döntési jogköre lényegesen kevesebb, értéket nem termelő tevékenység végrehajtására van szükség.
Ebben az új működési formában csökken az egyeztetések igénye, a munkavégzési utasításokra
várakozás ideje, az ellentmondó utasítások végrehajtásából adódó korrekciók. Az ilyen rendszerben az ellenőrzést is csupán az ésszerű mértékig szükséges végezni.
Telj esitmény értékelés
Az újjászervezett modellben a korábbi szemlélet (munkában töltött idő szerinti bérfizetés)
helyébe az eredmények alapján történő díjazás lép, a teljesítményt a létrehozott értékhez való
hozzájárulás mértéke definiálja, a kereseteket pedig alapvetően a teljesítmények alapján határozzák meg. Megváltoznak az előléptetési kritériumok, a korábbi, a munkában eltöltött idő és
egyéb paraméterek helyett a készségek és képességek válnak meghatározóvá.
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Vállalati kultúra
Az újjászervezett vállalatoknál nem könnyű azoknak a munkatársaknak a helyzete, akik
több évtizede dolgoznak már a cégnél, hiszen szemléletváltásra, értékrendszerük, meggyőződésük megváltoztatására van szükség. A továbbiakban nem a főnök a meghatározó, hanem az
a vevő vagy ügyfél, akinek dolgoznak, aki létük, sőt jólétük meghatározója, az ő kedvét kell
keresni, és elvárásait teljesíteni. A vezetői szerep is változik, utasítások helyett támogatást, segítséget kell nyújtani a munkatársak feladatainak és problémáinak megoldásához, egyfajta moderátor szerepet kell betölteniük. A vezetők elsődleges feladata tehát a hozzájuk tartozó dolgozók ismereteinek bővítése, készségeinek a fejlesztése, a beosztottak karrierépítése annak érdekében, hogy ők önállóan és kreatív módon legyenek képesek munkájuk végzésére.
Megváltozik a CEO szerepe és felelőssége is, a kevesebb hierarchiaszintet tartalmazó, laposabb szervezetekben felsővezetés közvetlenebb kapcsolatba kerül a fogyasztókkal és az alkalmazottakkal egyaránt. A dolgozókkal való viszonyban erősíteni kell a példamutatást, és azt a
hatást, amely növeli a dolgozók lojalitását, meggyőződését, a vállalatba vetett hitét. A felsővezetők felelősek a cég egészét érintő döntésekért, a célok, a helyes útvonal meghatározásáért,
gondoskodnak a folyamatok végrehajtható megtervezéséről, és biztosítják a munka feltételeit.

2.3.2. Az IT hatása az üzleti folyamatokra
Az IT, mint azt az 1. fejezetben kifejtettem, nagyon erős és pozitív hatást gyakorol nemcsak
az üzleti életre és a politikára, hanem megváltoztatja mindennapjainkat is. Törekedve a hatékonyabb üzleti tevékenységre nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a fontos tényezőt, amely nemcsak forszírozza, hanem egyben lehetővé is teszi az előrelépést.
M.HAMMER kinyilatkoztatja az IT kulcsszerepét a BPR sikerében, és eg>ben hangsúlyozza,
hogy a fejlesztésnek a szervezeti célok, a technológia és az ember együttesének összhangján
kell alapulnia. Megfogalmazza azokat az elveket is, amelyek az előrelépés sikerét eredményezik: (1) a fejlesztésnek nem a feladatokra, hanem a várható eredményekre kell koncentrálnia,
(2) meg kell nyernie azokat, akik a projektet megvalósítják, (3) a valós folyamatokat együtt
kell kezelni a hozzá tartozó információfeldolgozó folyamatokkal, (4) az eredmények integrálása helyett meg kell teremteni a kapcsolatot a párhuzamos tevékenységek között, (5) a döntési
pontokat a megfelelő munkafolyamatokhoz kell igazítani, és ezeken a pontokon kell beavatkozni a folyamatokba, (6) az információt annak keletkezési helyén és csak egyszer kell rögzíteni [Hammer, 1990],
A szervezeti modell, az üzleti tevékenység és az információtechnológia kapcsolatának a
gyökerei a '70-es évek elejére nyúlnak vissza (2-6. ábra). Az agresszív technológiai fejlődés a
vállalati érdekeket szolgálja, potenciális hatással van az üzleti folyamatokra, pozitív hatása
azonban csak akkor mutatkozik meg, ha a szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakember már a
fejlesztés kezdeti fázisaiban igénybe veszi az IT nyújtotta lehetőségeket, és nem csak a TQM és
BPR módszerekben rejlő előnyöket aknázza ki, hanem az informatikai infrastruktúrára is alapoz.
T.H.DAVENPORT és J.E.SHORT valójában egyetértenek Hammer álláspontjával, de tovább
mennek az IT jelentőségének hangsúlyozásában, szerintük ugyanis nemcsak a folyamatok mechanikussá tételében és automatizálásában van fontos szerepe az információtechnológiának,
hanem alapjaiban formálja át az üzleti folyamatok végzésének módját, és a leghatékonyabb
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eszköz a partnerek közötti kommunikáció (kapcsolattartás és adatátvitel) költségeinek csökkentésében. Kiemelik az üzleti tevékenységnek azt a sajátosságát, miszerint a hatékonyság maximalizálásának folyamatszemléletű megközelítéséről van szó, vagyis sokkal többről, mint
egyes feladatok végzésének összességéről. Az IT lehetőségei és a BPR között kölcsönös és
iteratív kapcsolat van: az IT támogatja az üzleti folyamatok hatékony végzését, ami viszont
visszahat az IT képességeinek bővítésére [Davenport-Short, 1990],

2-6. Ábra A szervezetfejlesztési és az információtechnológiai módszerek fejlődése

2.3.3. BPR módszertanok és kifejlesztésük háttere
Ha a BPR módszertanok kidolgozásának gyökereit keressük, akkor egészen az 1920-as
évek elejére kell visszamennünk, amikor is az üzleti folyamatok újjászervezésének igénye formális diszciplínaként fogalmazódott meg. Az "elemzési módszerek és folyamatok" elnevezés
mögött ugyanis olyan törekvések húzódtak meg, amelyek a munkafolyamatok átstrukturálásának, a szervezet fejlesztésének új módozatait kívánták meghatározni [Strassmann, 1995], Bár
az igény és a szándék több, mint 70 évre tekint vissza, mégis azt kell mondanunk, hogy a módszerek kidolgozása és alkalmazása csupán a 90-es évek elején vált igazán aktuálissá, amikor a
számítástechnika és a telekommunikáció új technológiai lehetőségei az eddigi legnagyobb kihívás elé állították az üzleti vállalkozások menedzsmentjét. Számtalan kutató foglalkozott az
egyik legvitatottabb kérdéssel, mely szerint az új szervezeti-hálózati struktúrák, az IT eredményei egyre komplexebb környezetben biztosítják a túlélést és a növekedést [Naisbitt 1982,
1985, Toffler 1985, Jarillo-Ricard 1987, Bradly, Hausmann, Nolan, Malone, Rockart, Miller
1993],
Az újjászervezési folyamat módszertanának kidolgozását több kutató, közgazdászok, rendszerelemzők és -fejlesztők is megkísérelték. M . P O R T E R 1980-ban egy az iparban használható,
versenystratégiára épülő keretrendszert dolgozott ki, 1990-ben látott napvilágot az MIT kuta-47-
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tóinak, S.MÜRTON-nak és J.RoCKART-nak a belső és külső hatások integrálására épülő módszere az M1T90, majd 1993-ban HAMMER keretrendszere. M.HAMMER olyan BPR megoldást
javasolt, amely több meglévő módszertan és keretrendszer előnyeit egyesítve és az esettanulmányok tapasztalatait felhasználva áthidalja a módszerek közötti távolságokat, és megvalósítható tartalommal tölti meg a közöttük tátongó űrt. Bár vannak, aki azt állítják, hogy nincs igazán BPR módszertan, hanem inkább szemléletről van szó, mégis több olyan projektmenedzselési módszerről beszélnek, amelyek a BPR realizálásához vezetnek. MANGANELLI és
KLEIN például 11 különböző módszert említ [Manganelli-Klein, 1994], míg HESS és BRECHT
15, az IT szerepét hangsúlyozó módszertanról számol be [Hess-Brecht, 1995] összehasonlító
anyagukban.
A kutatók analizálták a sikeres bevezetési példákat {Best Practices), tanulmányozták az információtechnológiának a szervezet különböző szintjeire gyakorolt hatását, téziseket állítottak
fel, esettanulmányokat készítettek, amelyeket elemezve állításaikat igazolhatták vagy elvethették. G.P.HUBER például a szervezéselméleti kutatásokból kiindulva empirikus tesztek alapján
állította fel hipotézisét, miszerint az IT hatással van a döntési magatartásra valamint a szervezeti struktúra kialakítására [Huber, 1988], A globalizáció egyre erősebb térhódítása, a progresszíven változó körülmények rugalmas és alkalmazkodóképes szervezeteket követelnek.
T.W.MALONE és S.A.SMITH például a szervezet rugalmasságát a "sebezhetőség" terminológiával fejezte ki [Malone-Smith, 1984], és azt állította, hogy a költségek redukálását eredményező
IT hatékony implementálása csökkenti a sebezhetőséget. I.F.ROCKART és J.E.SílORT szerint
egyre nő a menedzsment függősége a versenypiaci kihívásoktól, ami magában rejti a
globalizációt, a versenyfutást az idővel, növeli a piaci kockázatot és nagyobb hangsúlyt helyez
a vevőigények kielégítésére és a költségek csökkentésére [Rockart-Short, 1989].
A BPR módszertanok az inkrementális fejlesztési módszertől eltérő felfogást képviselnek.
Abból indulnak ki, hogy a vállalkozás nem megfelelő módon működik, az üzleti folyamatok
irrelevánsak, a jelenlegi rendszert félre kell tenni, el kell vetni, vagyis " Tiszta lappal kell indulni". A fejlesztőknek tehát nagyon erősen el kell vonatkoztatni a meglévő struktúráktól, folyamatoktól, és az új megoldásokra kell koncentrálni. Mindenekelőtt előre kell nézni a közeli és a
még belátható jövőbe, fel kell tenni és meg kell válaszolni számtalan kérdést, mint: Hogyan,
milyen formában valósítsuk meg az üzleti tevékenységünket? Milyen termékeket, szolgáltatásokat várnak el tőlünk a fogyasztók? Mi az alkalmazottak véleménye a továbblépés irányáról?
Mitől sikeresek az iparág legjobb vállalatai? Mire képes és mire alkalmas az új technológia?
stb.
Az üzleti folyamatok újjászervezése során éppen ezekre a kérdésekre kapunk választ. A
fejlesztési folyamat első lépéseként a projekt lehetőségeit és célját kell definiálni, majd egy úri.
"tanulási folyamatson (learning process) keresztül meg kell ismerni a fogyasztókat, alkalmazottakat, azok képességeit és készségeit, a versenytársakat, a partnereket valamint az új technológiai lehetőségeket, és elemezni kell mások megoldásainak eredményeit. A jelenlegi folyamatok valamint az elvárt állapotok ismeretében kialakítható a jövőkép, és megtervezhetők a
végrehajtás lépései.

2-7. Ábra Üzleti folyamatok újjászervezési modellje
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Az alapvető különbség tehát az inkrementális és újjászervezési módszer között alapvetően
abban van, hogy amíg a folyamatos fejlesztési modell a jelenlegi üzleti folyamatokat javítgatja,
addig a BPR módszer egy egészen új állapotról indul. Felismerve a radikális fejlesztés előnyeit
sokan próbálkoztak általánosan javasolható, többféle szituációra alkalmazható egységes módszer kidolgozásával, mindezideig azonban -éppen az egymástól nagyon eltérő feltételek, körülmények miatt- nem túl nagy sikerrel. Több évtizedes szervezési és fejlesztési tapasztalataim
alapján osztom azon kutatók véleményét, akik szerint a kihívás éppen abban rejlik, hogy meg
kell találni, melyik módszert mikor és hol célszerű alkalmazni, és hogyan javasolt a megoldandó problémához illeszteni annak érdekében, hogy a legsikeresebb eredményt érjük el [Noszkay,
1994], [Hiatt, 1998],

2.3.4. A re-engineering fejlesztés koncepciója és alapelvei
Az újjászervezési folyamatot végző team bizonyos paradigmák szerint kell, hogy dolgozzon,
amelyeket az alábbiak szerint foglalok össze:
- Output-orientáltság
A végfelhasználók igényeire és a nagyobb fogyasztói érték előállítására kell koncentrálni.
A fogyasztó-orientáltság kritikus elem, hiszen a jövőkép a fogyasztóhoz, a jövőben várható piaci igényekhez kell, hogy igazodjon, az üzleti folyamatokat tehát a kibocsátási céloknak megfelelően kell alakítani.
- Célok meghatározása, jövőképalkotás
Olyan célokat kell a vállalat elé állítani, amelyek reálisak, de túlmutatnak a közeljövő elvárásain. Ehhez pontosan kell ismerni a versenytársak, a partnerek elképzeléseit, a stratégiai
célok meghatározásánál figyelembe kell venni a szakmában vezető cégek módszereit, a
megvalósított alkalmazásokat. Folyamatos összehasonlítást, elemzést kell végezni a célok,
az alkalmazott módszerek, eszközök és eredmények összevetésével (Benchmarking
[Evans, 1996]).
—A jelenlegi megoldások felülvizsgálata
Alaposan fel kell mérni és analizálni a jelenlegi megoldásokat, koncentrálni kell a munkafolyamatok horizontális tevékenységeire, a munkakultúrára, a szervezeti komponensek
(munkaerő, erőforrások stb.) közötti kommunikációra is. Nem kell visszariadni a megrögzött, stabilizált szokások alapjaiban történő megváltoztatásától, de tiszteletben kell tartani
a vállalati kultúra meghatározó jellemzőit.
-Folyamatok ésszerűsítése
Nagy hangsúlyt kell kapjon az értékfolyamatok elsődlegessége. Minimalizálni kell a fő folyamatok számát, csak azokat a folyamatokat és feladatokat kell megtartani, amelyek értéket termelnek. Fel kell számolni az értéket nem termelő tevékenységeket, a párhuzamosan végzett munkákat, fel kell gyorsítani a fejlesztési folyamatokat, csökkentem kell a
ciklusidőket. A kevés értéket teremtő, nem kulcsfontosságú feladatokat vállalaton kívüli
teamekkel, szakemberekkel kell elvégeztetni (Outsourcing).
-Humán kérdések
A menedzsment feladatai újradefiniálódnak, megváltoznak a felelősségi szerepek. Minden
munkafolyamathoz biztosítani kell a megfelelő szakembert, motiválni kell őket az elvárások teljesítésére, a teljesítménynövelés érdekében fejleszteni kell a tanulási, az új-49-
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befogadási készségeket. A lehetőségekhez mérten növelni kell az egyes alkalmazottak jogait és felelősségét saját munkájuk irányításában és végrehajtásában (Empowerment).
-Korszerű technológiák alkalmazása
Fokozott mértékben kell támaszkodni az IT újabb és újabb lehetőségeire. Ki kell használni
a hálózat nyújtotta előnyöket (virtuális vállalatok, on-line business, real time kommunikáció stb.), de nem szabad fetisizálni a szoftver termékek képességeit, nem szabad velük helyettesíteni az emberi gondolkodást.
- Kreativitás növelése
Kreatív munkára alkalmas környezetet kell biztosítani, az alkalmazottakat folyamatosan
az új technológia használatára kell ösztönözni és képezni, oktatási, megújulási célokat kell
kitűzni, amelyek a minőségi munka alapját képezik.
A BPR módszertanok esszenciájának hangsúlyozásához fontosnak tartom kissé részletesebben tárgyalni két hangsúlyos tényező: (1) a jövőképalkotás és (2) a benchmarking komponensek sajátosságait.

2.3.4.1. A hatékony jövőkép
A jövőkép-alkotás, a küldetésnyilatkozat megfogalmazása talán az egyik legnagyobb kihívás
a menedzsment és a szervezet részére, hiszen nem felelőtlen ötletekről, homályba vesző elképzelésekről van szó, hanem egy olyan jövőbeli állapot felrajzolásáról, amely távlatokat, biztos
túlélést, prosperitást jelent a vállalat számára. Sokan foglalkoztak azzal, hogyan lehet a helyes,
reális jövőképet kialakítani, lehet-e egyáltalán ehhez valamilyen segítséget, iránymutatást adni.
J.HlATT például egy öt fázisból álló "algoritmust", iniciatívát ajánl követni, melynek eredményeként nagymértékben megnő az esély egy hatékony vízió kialakításához.
A jövőkép megfogalmazása azonban nem egyszerű feladat, rendszerint több különböző
szakterületen jártas szakemberekből álló, a vállalat iránt elkötelezett munkatárs közös felelőssége, akik mindenképpen szem előtt tartják a következő legfontosabb feladatokat:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

gondosan megválasztják a projekt tagjait,
egyértelműen, pontosan definiálják a projekt-célokat,
törekednek a team tagok tudásának elmélyítésére,
a folyamatokat a jövőből a jelenbe transzformálják, és
mindezen tevékenységek végrehajtásához egységes elveket alkalmaznak.

1. A projekt tagjainak gondos megválasztása
A vállalat jövőjét nem lehet egyedül eldönteni, szükség van a vállalatot, a belső és külső körülményeket jól ismerő, különböző képesítésű szakemberek együttműködésére, akik egy, a
hatékony jövőkép-alkotás szempontjából optimális team-et alkotnak. Ilyen szakemberek lehetnek:
- a jelenlegi folyamatokat jól ismerő belső munkatársak,
- külső szakemberek, akik a jövőre koncentrálnak,
- néhány, az IT-hez jól értő profi szakember (a guruk),
- a fogyasztókat és azok elvárásait jól ismerő szakértők,
- fogyasztók és szállítók képviselői,
- végrehajtásban dolgozók, operatív feladatokat végzők.
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A team tagjai legyenek nyitottak az új iránt, optimisták, fontos, hogy a szervezet alkalmazottai respektálják őket, de mindenekfelett talán a leglényegesebb szempont, hogy eredményesen tudjanak együtt dolgozni, ne legyen köztük személyes ellentét, vagy a munkát akadályozó
egyéb rossz viszony.
2. A projekt célok egyértelmű, pontos definiálása
A team-tagok ne akarjanak olyan feladatokat megoldani, ami nem az ő kompetenciájuk, vagyis úgy kell kialakítani a projektet, a szerepeket úgy kell szétosztani, hogy mindenki egyértelműen tisztában legyen a feladatával, felelősségével és a kapcsolatrendszerrel, a feladatok
kezdetének és az elérendő céloknak a pontos definiálásával. Ennek az a pozitív hatása, hogy a
team-tagok koncentrálhatnak saját munkájukra anélkül, hogy felesleges energiákat fordítanának szükségtelen teendők elvégzésére. A projektnek és a személyre szabott feladatoknak ilyen
meghatározása eredményeként válik lehetővé a célok specifikálása (operatív feladatok optimalizálása, fogyasztói elvárások megismerése, a ciklusidő, a hibák csökkentése, a minőségi színvonal növelése) és az eredményesség mérés-rendszerének kiválasztása.
3. A team tagok tudásának elmélyítése
Egy hatékony vízió kialakításához sokrétű ismeretekkel kell rendelkezni az üzleti folyamatokról, a fogyasztókról, ismerni kell a versenytársak és a partnerek kapcsolatrendszerét, céljait,
módszereit, eredményeit. A team tagjainak meglévő tudása nem biztos, hogy elegendő, ezért
tehát mindenekelőtt fel kell mérni az ismeretbeli hiányosságaikat. Persze sok fejlesztésnél rövidek a határidők, és ilyenkor a team-tagok hajlamosak a korábban, más esetekben már alkalmazott, bevált módszerekhez nyúlni. Fontos azonban, hogy a team tudatában legyen annak, hogy
az új feladathoz teljesen új, vagy megújított ismeretekre van szükség, és helyes, ha együtt tanulnak, és ösztönzik egymást a kreatív gondolkodásra.
4. Transzformálódás a jövőből a jelenbe
Mindig előre kell nézni! Nem a jelenlegi helyzet, a múltbeli problémák vizsgálata kell, hogy
hangsúlyt kapjon, hanem a jövőbe kell látni. Ez persze az esetek többségében nem egyszerű,
hiszen bevált módszerektől, meggyökeresedett kultúrától, szokásoktól kell szabadulni, és vállalni valami egészen újat. A Merlin-féle3 vezetők képesek önmagukat és a szervezetüket oly
módon áttranszformálni, hogy egy radikálisan más jövőt alakítsanak ki. Akár team-tréninget is
érdemes lejátszani, amelyen a tagok elképzelik milyen lesz a jövő, hogyan látják saját magukat
és szervezetüket benne, majd meghatározzák azokat a folyamatokat, kultúrát, technológiát, az
embereket és a megvalósítás módját, ahogyan odajuthatnak. A megközelítés óriási előnye,
hogy nem alternatívákban kell gondolkodni, hanem adott az eredmény, a cél, és gyakorlatilag
meg kell határozni az eléréséhez vezető utat.

3

C.E. SMITH 1994-ben a Business Strategy Rewiev-ban megjelent "The Merlin Factor: Leadership and
Strategic lntent" c. cikkében megerősíti a Merlin-faktor jelentőségét. Merlin a történet szerint az időhorizont
rossz végén született (a jövőben), és visszafele kell élnie, olyanokkal körülvéve, akik a világ előrehaladásának
megfelelően születnek, és az időben előre haladnak. Smith szerint a Merlin-féle folyamathoz kell a vezetőknek
áttranszformálódniuk, és a szervezet kultúráját és folyamatait is a jövőbeli állapothoz igazítva kell alakítani.
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5. Egységes elvek
A team akkor lehet sikeres, ha a munkatársak szemlélete alapvetően azonos, és a különböző
feladatokat azonos elvek szerint végzik. Ezek az elvek vonatkoznak az alkalmazott technikákra, a folyamatok modellezésére, a tervezés metodikájára, a külső és belső kapcsolatokra egyaránt.

2.3.4.2. Benchmarking
A mások példájából való tanulás sajnos nem általánosan alkalmazott módszer, jóllehet, ha a
versenytársakkal és a partnerekkel kapcsolatos számtalan kérdésre, mint például
- Hogyan csinálják a többiek?
- Milyenek vagyunk magunkat másokkal összehasonlítva9
- Tanulunk-e a legjobb példákból? stb.
ismerjük a választ, akkor kisebb ráfordítással, gyorsabban érhetünk el eredményeket. A
benchmarking-nak nevezett eljárás lényege abban a motivációban keresendő, amely a versenytársak, a partnerek jobb eredményeiből leszűrt tanulságokon alapul [Evans, 1997], Az
American Productivity & Quality Center definíciója szerint: "A benchmarking olyan, a gyakorlati megoldásokat leíró, azok lényegét megértő és adaptáló folyamat, amely segít a világ
bármely részén lévő szervezetnek a sikeres innovatív fejlesztés megvalósításában."
Látva mások sikereit érdemes tehát tanulmányozni, hogyan érték azt el. A legjobb eredményeket produkáló példák ("Best Practices") megoldásait célszerű összehasonlítani és elemezni,
le kell vonni a tanulságokat, majd a legmegfelelőbbet adaptálni kell a saját szervezetre. Amíg a
benchmark a legjobb gyakorlati megvalósítás mértéke, addig a benchmarking terminológia azt
a folyamatot jelenti, amelynek eredményeként megkeressük a számunkra fontos paraméterek
szerinti legjobb gyakorlati megvalósításokat, és azokat adaptáljuk. R.C. CAMP szerint a
folyamatbenchmarking annak a legjobb gyakorlatnak a megtalálása, amely versenykepes teljesítményekhez vezeti a vállalatot [Camp, 1995], A benchmarking folyamat az alábbi lépések
végrehajtását jelenti:
-

a célok és a működési terület definiálása,
a szervezet támogatásának az elnyerése,
a vizsgálatban résztvevő minták kiválasztása,
információszerzés (felmérések, látogatások, interjúk, egyéb információs csatornákon),
tanulási, megismerési folyamat,
a mintákból alkalmazandó komponensek kiválasztása,
kísérlet, próba,
bevezetés, megvalósítás.

Tekintettel azonban arra, hogy mások példáit a megszerzett információk alapján kívánjuk
elemezni, tisztában kell lenni néhány emberi, magatartásbeli sajátossággal.
- Az emberek (és így vannak ezzel a vállalatok képviselői is) általában büszkék arra, ha
valamit jól csinálnak, ezért hajlamosak arról lelkesen beszélni. Vigyázni kell azonban,
hogy ez nem mindig a megfelelő kontextusban történik, ezért, ki kell tudni szűrni a releváns információkat.
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-

Azt is tudni kell, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik érdeklődünk a sikeres üzletvitel iránt, hiszen nemcsak nekünk van megoldandó problémánk,

és be kell tartani néhány alapvető szabályt, mint
- legalitás: csak nyilvános adatokra illik rákérdezni, és azokat felhasználni,
- információcsere: ne tegyünk fel olyan kérdést a partnernek, amelyre magunk sem válaszolnánk,
- bizalom: a megszerzett információkat nem illik harmadik félnek továbbadni,
- információ-felhasználás: nem szabad a kapott információt más céllal felhasználni,
mint ahogyan azt a partner engedi,
- kapcsolat, nem szabad a megállapodási feltételeken túlmenni, tiszteletben kell tartani a
partner kultúráját és kívánságát,
- előkészület fel kell készülni a partnerrel történő beszélgetésre, így az eredményesebb
lesz, és kevésbé veszi igénybe mindkettőjük idejét,
- tisztelet, a benchmarking alapszabálya, hogy a partnert és információit úgy kell kezelni, ahogyan mi magunk is elvárnánk azt másoktól!
A vizsgálódást több különböző aspektusból is végezhetjük, így alkalmazhatunk (1) stratégiai, (2) adat-orientált és (3) folyamatorientált elemzést, de ügyelni kell arra, hogy bármelyik
megközelítés mellett is döntünk mindkét oldalról (fejlesztő team és a partner) a megfelelő embereket kell megnyerni az ügynek. A vizsgálódás célja azonban minden esetben annak feltárása,
hogyan és milyen áron (milyen ráfordításokkal) tudjuk saját folyamatainkat korszerűsíteni. Minél nagyobb az igény a változtatásra és minél több erőforrás és idő áll rendelkezésre, annál valószínűbb, hogy egy időtakarékos, fokozatosan finomított folyamatot lehet megvalósítani (2-8.
ábra).

növekvő végrehajtási idő
2-8. Ábra A benchmarking folyamat lehetséges lépései és technikái

A mások eredményes példájából való tanulás tehát lehetővé teszi annak tudatosítását, hogy
hol tart a fejlesztés előtt álló cég, milyen pozíciót foglal el a többiekhez viszonyítva, és egy kitekintést nyújt a lehetséges fejlődési irányra. Az 2-9. ábra egy 4-4 csoportú portfolió mátrixot
mutat be, amelyből jól látható a BPR megoldások alkalmazásának eredményeként a vállalat
elmozdulásának valószínű iránya.
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2.3.5. A BPR. módszertanok kritikai elemzése
A BPR módszertanok "kidolgozóidnak többsége más módszertanok fejlesztőitől eltérően
nem kutatók, hanem az üzleti életben munkálkodó vezetők, fejlesztők, aki látva a problémákat,
megkísérelnek azon változtatni. A prosperáló cégek, mint a HP, a Ford, az IBM stb. menedzsmentje a '80-as évek elején a felkínálkozó IT lehetőségeket kihasználva hajtottak végre
cégüknél alapvető változtatásokat, és vezettek be a hatékonyabb üzletmenet érdekében új
technológiákat.
A Business Process Re-engeneering, mint a radikális fejlesztés terminológiája azonban csupán a '90-es évek elején fogalmazódott meg. Eleinte az ipari vállalatok menedzsmentje alkalmazta szívesen, mint a vállalati méreteket csökkentő, "karcsúsító" módszert (downsizing), később azonban egyre inkább felismerték, hogy egy olyan módszerről van szó, amelynek célja
nem egyszerűen a költségek csökkentése, hanem sokkal inkább olyan fejlesztési lépések megtétele, amelyek lehetővé teszik a vállalat folyamatos megújulását, és jövőt biztosítanak az alkalmazottaknak.

2.3.5.1. A BPR módszertanok kritikája
A sikeres újjászervezési projektek munkájára és eredményeire alapozott, a bevezetett mintákat, tapasztalatokat, a BPR fejlesztési folyamatok eredményeit figyelembe vevő módszertanok két legjelesebb képviselője a Hammer-Champy féle, valamint a Davenport Method. Bár jelen disszertációmnak nem célja a módszerek részletes ismertetése, a továbblépés és egy, a hazai
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vállalatokra alkalmazható módszertani ajánlás kidolgozásához, módszertani tézisem alátámasztásához mégis szükségesnek tartom röviden jellemezni az egyes a metódusokat, és kiemelni fontosabb sajátosságaikat. A BPR módszertanok létét tagadókkal szemben [Gábor et.
al, 1997] az a véleményem, hogy léteznek nagyon is markáns strukturált módszertani elképzelések. Ha figyelembe vesszük ezen módszerek ajánlásait, előnyeiket és hátrányaikat valamint a
feltételi környezetet, és a saját feladatunkhoz legjobban illeszkedőt választjuk, akkor az újjászervezési folyamat sikerre vihető. Ehhez azonban nagyító alá kell vennem az eddig többkevesebb sikerrel alkalmazott BPR módszertanokat. A vizsgálatom az alábbi módszertanok
összehasonlító kritikai elemzésére fókuszál (nem kívánom egyfajta sorrendiséggel, prioritás
felállításával megelőzni a módszertanok értékelését, ezért betűrendben tárgyalom azokat ):
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Adair-Murray kétciklusos módszertan
Currid, információ-orientált módszertana
Davenport folyamatinnováción alapuló módszertana
Hammer-Champy radikális szervezeti átalakítást hangsúlyozó módszertana
Johansson-McHugh-Pendleburg-Wheeler újjászervezési módszertana
Manganelli-Klein Rapid-Re módszertana
Morris-Brandon „Szervezd újjá üzleti folyamataidat" módszertan
Rummier-Brache versenyelőnyökre koncentráló módszertan
Tenner-deToro vállalati folyamatok újraformálás! módszertana

1.) Adair-Murray kétciklusos módszertan s94
A C.B. ADAIR és B. A. MURRAY által ajánlott BPR módszertan egymással kapcsolatban álló
két ciklus végrehajtását javasolja. Az egyik ciklus azokat az újjászervezési projekt által elvégzendő feladatokat határozza meg, amelyek a fogyasztók és a piac megértéséhez, a jövőkép és a
stratégia kialakításához szükségesek. A második ciklus teendőit a klasszikus BPR megközelítés
szerint tárgyalják (lásd Hammer-Champy). Egy hat lépésből álló fejlesztési folyamatot definiálnak, amelyhez pontosan specifikálják a feladatokat, azok teendőit, a végrehajtás sorrendjét
[Adair-Murray, 1994], Bár sok előnye van a módszertannak, mégis azt kell mondani, hogy
megközelítésük csupán a folyamatok újratervezését sugallja, nem tartva fontosnak az alkalmazott vagy az új megoldásokhoz szükséges technológiák elemzését. Hasonlóan hiányos az alkalmazottak szerepének megítélése, és bár kiemelten kezeli a team-eket, nem beszél a szervezetnek és a szerepeknek az újjászervezéséről. A módszertan talán legnagyobb hibája, hogy
önálló fejlesztési projekteket ajánl, amelyek a megoldásban nem integrálódnak az egységes cél
elérésére.
A módszertan előnyei?
- egyértelmű a BPR team-kialakítási koncepció, a szerepeknek és a felelősségeknek a specifikációja,
- jó a különböző elemző módszerek tárgyalása,
- jól használhatók az ajánlások a menedzsment információgyűjtési és elemzési technikáira
vonatkozóan,
- fókuszál a vevőre és az értékelőállító folyamatokra,
- rávilágít a folyamatok végrehajtási problémáira,
- hangsúlyozza a mértékrendszer specifikálásának jelentőségét.
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A módszertan hátrányai:
- a folyamatban lévő és az újjászervezés alatt álló folyamatok kohéziójának hiánya,
- a jövőképalkotás csupán a felsővezetés szintjén jelenik meg és nem realizálódik a fogyasztói igények kielégítési folyamatában,
- hiányzik a jelenlegi technológia feltárása és analízise,
- a technológia nem kap szerepet a megoldásokban,
- nem ad ajánlást humán megoldásokra,
- nem ír elő költség/hatékonysági elemzést,
- nem ajánlja a megvalósítási terv elkészítését, csupán egyedi megoldásokat javasol.

2.) Currid információ-orientált módszertana s94
C. CURRIED könyve, mely három fő részből áll komoly információs alapot nyújt a BPR fejlesztést végrehajtó projekt számára. A szerző azt vizsgálja, hogy milyen változáskésztetések
hatnak az üzleti folyamatokra, milyen szerepet tölt be ebben az információtechnológia alkalmazása, és mennyire gátolja a fejlődést az elavult technológiához való ragaszkodás. Annak érdekében, hogy az új technológiai lehetőségeket a BPR projektekhez ki lehessen használni részletes elemzést találunk az IT eszközökről, amely ismereteket hatékonyan lehet felhasználni a fizikai tervezés fázisában. A változáskezelés tárgyalásánál ajánlást kapunk arra vonatkozóan,
hogyan lehetséges egy hagyományos mainfraime-rendszerről áttérni az információ-központú
hálózati alkalmazásokra, és a felhasználóbarát ember-központú munkakörnyezetre. A szerző
meggyőződése, hogy csak az a fejlesztési projekt lehet sikeres, mely épít a technológia új vívmányaira, kihasználja a szakértői rendszerek képességeit, pótolva azt a hiányt, amellyel az alkalmazott nem rendelkezhet [Curried, 1994],
A módszertan előnyei:
- a technológia, mint megoldás és fő motiváló erő középpontba állítása,
- a fő folyamatok radikális változtatásához hangsúlvozása,
- a rendszerfejlesztő szakemberek részvételének hangsúlyozása a projektmunkában,
- a szervezeti változások és a munkaerő átformálás középpontba helyezése.
A módszertan hátrányai:
- túl nagy a hangsúly a technológián a BPR egyéb kritikus elemeihez képest,
- nincs egzakt módszertani ajánlás.

3.) Davenport folyamatinnováción alapuló módszertana s93
T.H. DAVENPORT-nak a Harvard Business School kiadásában megjelent szakkönyve
[Davenport, 1993] valójában egy teljes áttekintést ad a BPR fejlesztés csaknem minden aspektusáról. Bár a szerző az információtechnológia vívmányait, az IT-nek az innovációs folyamatokban betöltött szerepét helyezi a re-engineering folyamatok középpontjába, azt is hangsúlyozza, hogy a szervezeti és humán tényezőknek talán még ennél is meghatározóbb a jelentősége, hiszen a megfelelő vállalati kulturális háttér, az emberi hozzáállás a realizálás feltétele.
Bár Davenport a változás-menedzselés híve, módszertani javaslatában találkozunk hagyományos komponensekkel is, mint tervezési, irányítási, monitorozási és döntési tevékenység vagy a
kommunikáció, és fontosnak tart a BPR sikere érdekében bizonyos vonatkozásokban olyan,
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nem forradalmi megközelítést is, mint a TQM. Módszerében HAMMER-hez hasonlóan 6 különböző lépést javasol (2-2. táblázat). Bár a könyv néhány fejezetének címe valós tevékenységek
tárgyalását sejteti, mégsem találunk igazi, végrehajtható lépéssort, DAVENPORT inkább elmélkedik, megvitat kérdéseket, mint konkrét módszertant specifikál. Mint az a fejlesztési lépésekből is látható DAVENPORT egy kevésbé fájdalmas, a végrehajtási szinten dolgozó alkalmazottak
részéről elfogadhatóbb megoldást ajánl, ami az emberi tényező hangsúlyozásával és előtérbe
állításával nagyobb valószínűséggel vezet sikeres bevezetésre.
A módszertan előnyei:
- értelmezi a BPR projektekben általánosan használt fogalmakat,
- hangsúlyozza az értékelőállító folyamatok jelentőségét,
- kiemeli a felsővezetés meghatározó szerepét,
- fontosnak tartja a szervezeti és folyamatcélok összehangolását,
- a folyamatinnováció kulcstényezőjeként definiálja a jövőképalkotást,
- különösen fontos szerepet és jelentőséget tulajdonít az információtechnológiának,
- nem ad prioritást sem a technikai, sem pedig a humán tényezőknek,
- kiemeli a változáskezelés fontosságát.
A módszertan hátrányai:
- nem ad formális, feladatokat specifikáló módszertant, és
- nem definiálja explicit módon az újjászervezési team koncepcióját.

2-2. Táblázat A Davenport B P R módszertan fázisai
A fázis célja
BPR fázisok • Davenport
1. vízió és célok meghatá- Az első lépés a vállalat jövőjének előrevetítése, a realizálható célok megfogalmazása.
Ilyen cél lehet a költségcsökkentés, de ezt nem szabad túlhangsúlyozni, hiszen a vevők
rozása
megelégedettségének szem előtt tartása, a folyamatok időszükségletének redukálása, a
fejlesztés megvalósítása esetleg a költségcsökkentés ellen hatnak. A fázis fontos feladata a célok prioritási sorrendjének felállítása is.
A cél azoknak a kulcs-folyamatoknak a meghatározása, amelyek az üzleti célokat teljesí2. az üzleti folyamatok
tik. Fel kel! tárni például a kritikus folyamatokat, azokat, amelyeknél szűk keresztmetdefiniálása
szet adódik stb. Davenport szerint ez nem lehet több 15 folyamatnál.
3. a folyamatok megértése Ez a lépés különbözik a Hammer/Champy féle módszertől, hiszen az ő alapállásuk, hogy
az újjászervezés során a régi folyamatokat nem illesztik "újjátervezetten" vagy megújítva
és értékelése
a fejlesztett rendszerbe.
4. információ-technológia Ebben a fázisban fel kell mérni az IT nyújtotta lehetőségeket, és ki kell választani azokat
tervezése

az eszközöket, alkalmazásokat, amelyek a legeredményesebben illeszthetők az újjátervezett megoldásokhoz.

5. prototípus folyamatok

6. implementáció

egy prototípusát javasolja létrehozni. Ez a modell alkalmas arra,
hogy az alkalmazottak azt kipróbálhassák, véleményt alkossanak róla, javaslatot tegyenek az új rendszer egyszerűbb, gyorsabb működtetésére annak érdekében, hogy a megvalósításnál valóban hatékonyan tudjanak közreműködni.
Az utolsó lépés a megtervezett rendszer bevezetését és megvalósítását célozza, amelyet
Davenport a siker legkritikusabb fázisának tart, hiszen az eredmény valójában ennek a
lépésnek a sikeres teljesítésén múlik.
Davenport az új rendszer
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4.) Hammer/Champy Methodology '93
HAMMER az MIT volt professzora az újjászervezési folyamatokat az üzleti tevékenység
alapjaiban történő újragondolási és egy küldetés-kritikus, radikális újjátervezési feladatként
fogalmazza meg. 1993-ban CHAMPY-vel közösen készített szakkönyvükben [HammerChampy, 1993] megfogalmazták, hogy az üzleti folyamatok sikerének legnagyobb problémája
a gyenge vezetésben és a nem világos üzleti célokban keresendő, míg a dolgozóknak az új
módszerek és technológiák alkalmazása iránti ellenállását csak másodlagos okként említik. Javasolt BPR módszerükben megfogalmazzák a feltételrendszert, és egy jól követhető, 6 fázisból
álló lépéssort (2-3. táblázat).
Szakkönyvükben számos sikeres vállalati példát említenek, mint az újjászervezésben élenjáró Hallmark, Taco Bell, Bell Atlantic, IBM, Texas Instrument, Kodak vagy a Ford mintái.
Munkájukban rámutatnak a BPR projektek szempontjából fontos tényezőkre, mint a program
támogatása a felsővezetés részéről, a fogyasztói igények elsődlegessége, a technológia nyújtotta lehetőségek kihasználása, a folyamatok előtérbe helyezése, a szervezet alkalmazottainak
team-ekbe szervezése. Az előnyök mellett azonban a szerzők azokat a tényezőket is elemzik,
amelyek kudarcra ítélik az újjászervezési projekteket.
2-3. Táblázat A Hammer/Champy BPR módszertan fázisai
a fázis célja
BPR fázisok • Hammer/Champy
A fejlesztési projekt indítása, fogyasztó-orientált célok meghatározása. Az
1. bevezetés, projekt-célok
indításhoz szükséges információk, elképzelések nagyvonalú leírása, feltételek
megfogalmazása és tervkészítés
biztosítása.
2. az üzleti folyamatok feltá- Ebben a fázisban pontosan meg kell ismerni és elemezni a belső' és külső folyamatokat, és azt a viszonyt, ahogyan ezek egymáshoz és a külső környezethez
rása, definiálása
kapcsolódnak.
3. a meghatározó üzleti folya- Ez a fázis szolgálja azoknak a folyamatoknak a kiválasztását, amelyek a legnagyobb mértékben járulnak hozzá az üzleti célok eléréséhez, a fogyasztói igématok kiválasztása
nyek kielégítéséhez.
Ennek a fázisnak a célja, annak feltárása, milyen módon, hogyan keli végrehaj4. a kiválasztott folyamatok
analízise, innovatív alterna- tani a kiválasztott folyamatokat a jövőbeli célok teljesítése érdekében.
tívák készítése
Ez talán a fejlesztés legnehezebb fázisa, amely kreativitást, jövőbelátási kés5. a kiválasztott folyamatok
újjátervezése
zséget igényel a tervezőtől.
Munkatársak ki- és átképzése, az újjátervezett folyamatok bevezetése, végre6. Megvalósítás, realizálás
hajtása.

A módszertan előnyei:
- megadja a lehetőséget az értékelőállító folyamatok radikális változtatásához
- húzó tényezőként hangsúlyozza a fogyasztói elvárások kielégítésének fontosságát
- kiemelten kezeli a siker szempontjából kritikus feladatokat
- a meglévő folyamatok fejlesztése helyett a jövőkép-alkotást helyezi előtérbe,
- a főfolyamatok meghatározására külön team létrehozását tartja szükségszerűnek,
- a megoldásokhoz hatékony technológia alkalmazását javasolja,
- kiemeli az alkalmazottak meggyőzésének, lojalitásának a fontosságát.
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A módszertan hátrányai:
- az egyes feladatok végrehajtásához nem ajánl hatékonyan alkalmazható módszertanokat
- nem ad magyarázatot arra, hogyan kell végrehajtani a BPR projekteket,
- csupán kevés útmutatót tartalmaz arra vonatkozóan, mi legyen a következő lépés, vagyis
Hogyan tovább?

5.) Johansson-McHugh-Pendleburg-Weeler módszertana ' 93
A szerzők a vállalati működés újragondolását funkcionális megközelítésből kiindulva képzelik el, de úgy, hogy a jelenlegi rendszert teljesen új alapokra helyezik. Hitvallásuk „:Törjük össze
a kínai vázát!", majd darabjaiból építsünk egy újat. Ezzel azt szimbolizálják, hogy elemezni kell
a funkciókat és a folyamatokat, és a fogyasztói igények kielégítése szempontjából lényeges
értékelőállító folyamatokra fókuszálva kell az új főfolyamatokat meghatározni. A módszertan
három fő fejlesztési fázist határoz meg:
1. a küldetés és a stratégiaalkotás jelentőségét hangsúlyozva specifikálni kell a jobb piaci
pozíció eléréséhez, a versenyképesség növeléséhez szükséges, a célokat realizáló főfolyamatokat,
2. meg kell tervezni az újjászervezési folyamatot, részletes tervet kell készíteni a szervezési, humán erőforrással kapcsolatos, a folyamatok végrehajtását biztosító technikai és
egyéb feltételek megteremtéséhez, és
3. meg kell valósítani a 2. fázisban elkészített tervet.
A három fő fázis természetesen kisebb lépések sorozatából áll, amelynek követésével a BPR
projekt megvalósítható
A módszertan előnyei:
- a főfolyamatok radikális átalakítására törekszik,
- a szervezeti célokat és a főfolyamatokat a fogyasztók determinálják,
- hangsúlyos szerepet kap a felsővezetés támogatásának jelentősége,
- kiemelten kezeli a szükségtelen irányítási szintek megszűntetését, a szervezet iaposítását
oly módon, hogy előírja az alkalmazottak meggyőzésének szükségességét is,
- fontosnak tartja a technológiai lehetőségek kiaknázását, éppen a dolgozók egyéni munkakedvének és sikerélményének növelésére.
A módszertan hátrányai:
- a módszertan inkább feladatok strukturált halmaza, és nem egy munkaterv,
- hiányzik a BPR projekt kialakításának és feladatainak koncepciója,
- az újjászervezési fejlesztési team-ben nem vagy csak részben specifikáltak a szerepek és a
felelősségek,
- a tárgyalás megértéséhez hiányoznak a példák, a minták,
- nem ad pontos útmutatót a technikai és humán erőforrásproblémák megoldására,
- nincs részletezve a változáskezelés és a megvalósítás folyamata.
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6.) Manganelli-Klein Rapid-Re Methodology '94
R.I. MANGANELLI és M.M KLEIN vitatják, hogy az üzleti folyamatok sikerét kizárólag a stratégiai célokra és a fogyasztói igényekre való koncentrálás képes megoldani. Szerintük a tudásalapú folyamatoknak legalább olyan nagy jelentősége van, így szerintük komoly hangsúlyt kell
fektetni a szervezeti- és időtényezőkre, a kockázati elemekre és költségekre egyaránt. Módszertani ajánlásukban egy ún. Rapid Re-engineering technikát ajánlanak, amelyben párhuzamosan végzendő feladatokat is meghatároznak (2-10. ábra). A fejlesztők azonban nemcsak módszertant dolgoztak ki, hanem elkészítették az újjászervezési folyamatok nagyon jól használható
kézikönyvét is [Manganelli-Klein, 1994],
A módszertan előnyei:
- pontosan specifikálja a BPR projektek kialakításának és végrehajtásának feladatait,
- ajánlást tesz különböző körülményekre hatékonyan alkalmazható, eddig már jól bevált
metódusokra (folyamatmodellezés, cél-mértékrendszer meghatározása stb.),
- a fejlesztés során kulcsszerepet szán az információk szabad áramlására, felhasználására, a
releváns, naprakész információk szolgáltatására,
- az információtechnológia alkalmazását az értékelőállító üzleti folyamatok radikális változtatási feltételeként determinálja.
A módszertan hátrányai:
- a vízióalkotást, a stratégiai célok megfogalmazását a jelenlegi rendszer feltárása és analízise után javasolja elvégezni
- nem hangsúlyozza és nem ad javaslatot a megvalósított fejlesztés eredményeinek elemzésére, a folyamatos felügyeletre és a visszacsatolásra.

2-10. Ábra A Manganelli-Klein Rapid Re-engineering módszertanának fázisai
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7.) Morris-Brandon „Szervezd újjá üzleti folyamataidat!" módszertan '93
A módszertan egy dinamikus BPR fejlesztést céloz meg, amely két fő fázisból áll. Az első
fázis az ún. pozicionálás, ez hivatott specifikálni az üzleti célokat, a stratégiát és az elvárt,
mérhető, számokban kifejezett eredményeket. Ehhez a tevékenységhez a BAM (Business
Activity Maps) modellezési módszert javasolja alkalmazni, amelynek segítségével feltárhatók a
jelenlegi folyamatok. Az így kialakított vállalati modell képezi alapját az újjászervezésnek nevezett 9 lépésből álló második fázisnak, amelynek végrehajtása hagyományos projektirányítási
feladat. Ez a tevékenység a lehetőségek azonosításával kezdődik, majd az alternatívák definiálásával, kiértékelésével , a tervezéssel és a megvalósítással folytatódik. Bár a módszertan egy
sor hagyományos irányítási technikát ajánl, alkalmazása azzal, hogy az üzleti folyamatokra
koncentrál, és a termékek és szolgáltatások minőségét hangsúlyozza eredményeket garantál a
költségek csökkenése és a bevételek emelkedése terén.
A módszertan előnyei:
- a fogyasztói elvárások hangsúlyozása változáskésztető erő,
- a szervezeti célok meghatározó szerepének hangsúlyozása,
- a fogyasztók és a piac megértése a siker kulcstényezője,
- feltárja és elemzi a jelenlegi folyamatokat,
- tudatában van annak, hogy az egyik folyamatban végrehajtott változtatás hatással van a
másikra,
- felhívja a figyelmet a közeli célok megvalósításának jelentőségére,
- hangsúlyozza a technikai és a humán tényezők szerves egységét,
- az információtechnológiát elsődleges feltételként és befolyásoló tényezőként kezeli.
A módszertan hátrányai:
- nem ad radikális, áttörő megoldásokat,
- a jövőképalkotás nem része a módszertannak,
- a módszertan nem tartalmaz pontos leírást a teendőkre vonatkozóan, nem specifikálja a
készítendő termékeket,
- BPR fejlesztésként folyamatos változtatást és minőségfejlesztést hirdet,
- nem ír elő a változás-terv és az implementációs terv készítését,
- nem specifikálja a fejlesztési team feladatai és felelősségét.

8.) Rummier-Brache Methodology '91/?95
A Rummier-Brache Group által kifejlesztett módszertan a versenykihívásokra reagálva a
megoldandó üzleti problémától függően alkalmas az üzleti folyamatok radikális újjászervezésére, de sikeresen alkalmazható inkrementális fejlesztésekhez is. RUMMIER és BRACIIE metódusa
olyan, versenyelőnyöket biztosító hatékony eszköz a projekt kezében, amely (1) küldetéskritikus megoldás, (2) integrálja a szervezet elemeit, a folyamatokat, valamint a tevékenységek
különböző szintjeit, (3) az alkalmazottakat, a végrehajtást és a folyamatokat az üzleti stratégia
megvalósításához sorakoztatja fel, (4) a valós változtatási folyamat minden fázisát átöleli:
elemzés, tervezés és implementálás, (5) gyakorlati vonatkozásban pedig felkészíti a dolgozókat
az új technológia fogadására [Rummier-Brache, 1995],
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A Rummier-Brache módszert a fogyasztók megelégedettségének magas szintű kielégítését
biztosító elvek szerint dolgozták ki, amelynek sajátosságai:
1. stratégia meghatározása
A folyamatok minden komponense, az információ, a gazdaságpolitika, pénzügyi jelentések, a funkcionális küldetés, a jutalmazási rendszer mind a szervezeti stratégia megvalósítását szolgálják, az ezzel kapcsolatos prioritások a módszerbe be vannak építve.
2. adaptációs készség
A szervezetnek gyorsan kell reagálnia, akár "hátra arc"-cal is a fogyasztói igények, preferenciák, a verseny, a technológia és a belső műveletek változásainak kihívásaira, az
egészséges szervezeti funkcionalitásra.
3. racionális, valóság-alapú döntéshozatal
A rossz döntések hosszabb távon a szervezet megítélését rontják. Ebben a vonatkozásban az első helyen a lehetőségek hiánya áll, ami megmutatkozhat a költségmegtakarítás
hiányában, az ellátási lánc folyamatosságának problémáiban. A hibás döntések másik leggyakoribb oka a kritikus döntési információk hiánya, a nem megfelelő döntéselőkészítés.
A harmadik ok a hiányos vagy nem eléggé körültekintő döntéshozatal, amelynek eredményeként az egyik helyen sikereket mutat fel a vállalat, a másik helyen viszont ugyanez
a döntés károkat okoz. A döntéseket tehát rendszerszinten, a vállalat egészét tekintve
kell meghozni, releváns, optimalizációs számításokkal előkészítve.
4. a legjobb megoldások tanulságainak figyelembe vétele és alkalmazása
Nagyon hasznos lehet mások újjászervezési folyamatainak és a bevezetés eredményének
elemzése, különösen, ha hasonló feltételek között működő, azonos üzletágban lévő vállalatról van szó.
5. integrációs törekvések
A működés erőforrásainak, a szervezetnek, a funkcióknak és folyamatoknak, mint komponenseknek a kapcsolatrendszerét, a prioritásokat meghatározott időközönként felül
kell vizsgálni, és az üzleti stratégiához illesztve integrálni. Az integrációnak három szintre kell kiterjednie: a.) szervezeti egységek integrációja, b.) a folyamatok integrációja és
c.) a célok integrációs szintje.
A szerzők a fejlesztést 6 fázisban javasolják megvalósítani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

üzleti stratégia definiálása
a jelenlegi helyzet feltárása: "See where You standl"
a kiértékelő és mértékrendszer kialakítása
a főfolyamatok meghatározása és a fejlesztési folyamat implementálásának tervezése
a megvalósítás kiértékelésének és menedzsment rendszerének kifejlesztése
visszacsatolás, szükség esetén ismételt beavatkozás.

A módszer alkalmazását a minden részletre kiterjedő, pontos specifikációi, erős folyamat- és
szervezet szemlélete alapján javasolni tudom minden olyan esetben, amelynél az újjászervezési
folyamat sikere nagymértékben a projekt szakértőinek kreatív gondolkodásán, a megoldandó
probléma megítélésének helyességén, és a megfelelő módszer kiválasztásának képességén múlik. A módszer hatékonyságát még jobban növeli, hogy rendelkezésre áll a megoldást támoga-
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tó, projektirányítást végző, a folyamatokat optimalizáló fejlesztési adatbázist (repository) kezelő szoftver is (StP: Software through Pictures).

A környezet befolyásoló hatása

2-11. Ábra A szervezet, mint adaptív rendszer és a megvalósítás szintjei -

9.) Tenner-deToro: Vállalati folyamatok újraformálása '95
A szerzőpáros A.R. TENNER és I.J. DETORO részletesen foglalkozott a vállalati folyamatok
javításának a minőségre fókuszáló TQM megoldásával és egy saját TQM módszertan kidolgozásával [Tenner-deToro, 1992], Felismerve azonban, hogy az agresszív versenykihívásoknak
az esetek többségében csak radikális átalakítással lehetséges megfelelni, tapasztalataikat később egy BPR módszertani ajánlásban hasznosították. A témában megjelent könyvükben példákkal és mintákkal megalapozva mutatják be az általuk újratervezésnek, újraformálásnak (redesign) nevezett javítási folyamatot. Leírásukat kézikönyvnek szánták olyan menedzserek részére, akik javítani kívánják a vállalat versenypozícióját. A módszertan filozófiájában nem a
legradikálisabb út választását követi, sőt, még egy olyan mérföldkövet is beiktat a fejlesztési
folyamatba, amelynél a menedzsment még dönthet arról, hogy egy TQM típusú, egy tisztán
benchmarking jellegű, vagy a radikálisabb újraformálást választja a folyamatok javítására. A
módszertan összesen 6 lépésből álló 3 fázisban, a létrehozás, a megformálás és a tervezés fázisaiban jelöli meg a fejlesztési teendőket, majd egészen külön kezelve tárgyalja a javított folyamatnak a gyakorlatba történő átültetését és a megvalósítás kiértékelését [Tenner-deToro,
1998],
A módszertan előnyei:
- a fejlesztés egyes fázisainak nagyon pontos, követhető, végrehajtható leírása, módszertani ajánlásokkal,
- könnyen alkalmazható, hatékony fejlesztési technikákat ajánl,
- sok döntési pontot iktat be, biztosítva ezzel a fejlesztés célirányos haladását,
- hangsúlyozza a fejlesztési dokumentáció jelentőségét.
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A módszertan hátrányai:
- nem fókuszál a korszerű technológiák, így az IT alkalmazásának fontosságára,
- nem tartja szükségesnek és nem is ad módszert a problémakezelésre,
- nem határoz meg egyértelmű irányt,
- bizonyos lépések között hiányoznak összekötő elemek, átmenetek,
- a BPR koncepció keveredik a TQM fejlesztéssel.

2.3.5.2.

Módszertani csoportok

A BPR módszerek különböző változatai alapvető filozófiájukban természetesen megegyeznek, és többnyire azonos fázisokat tartalmaznak, de bizonyos vonatkozásokban, így például
filozófiájukban, a fókuszálásban, a radikalizmus mértékében egymástól eltérnek. Egy, a hazai
viszonyokra javasolt új módszertan kidolgozásánál azonban fontos ismerni a már gyakorlatban
is alkalmazott metódusokat, azok eredményességét, előnyeiket és hátrányaikat, a köztük fennálló különbségeket. Mivel a módszerek kisebb-nagyobb eltérései más és más hatást válthatnak
ki a fejlesztett folyamatokból, érdemes egy BPR alkalmazás előtt a legsikeresebben használt
BPR módszertanokat megvizsgálni, és azoknak sajátosságai alapján a legmegfelelőbbet kiválasztani. Az általam tárgyalt módszertanokat a legjellemzőbb sajátosság alapján besorolom valamelyik csoportba, de hangsúlyozom, hogy ez a csoporthoz rendelés bizonyos szempontból
vitatható, hiszen mindegyik módszertanban fellelhető olyan elem, amely alapján egy másik
módszertani csoporthoz is tartozhatna.

1. Módszercsoport - Jövőkép-orientált, kiildetéskritikus metódus
Ez a módszercsoport nagyon kemény feltételeket és szigorúan betartandó lépéseket ír elő a
fejlesztő számára, azonban súlyos hibájának tartom, hogy a jövőképalkotás, az értékek definiálása, a célkitűzés megfogalmazása előtt nem javasol egy tanulási/megismerési folyamatot.
Meggyőződésem, hogy a mai üzleti környezetben a fogyasztói igények, a partnerek és a versenytársak, valamint a technológiai lehetőségek ismerete nélkül nem lehet helyes célokat megfogalmazni, jövőképet alkotni. A csoport módszertanai az alábbi fázisok szerint fejlesztenek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a projekt céljának, lehetőségeinek specifikálása
értékek, célok megfogalmazása, jövőkép alkotás
az új üzleti folyamatok és a megvalósítás eszközeinek megtervezése
a koncepció kiértékelése, várható eredmények
megoldási terv
a terv megvalósítása
átmenet a végrehajtáshoz, a megoldás hatékonyságának mérése.

A módszer erőssége a 7. pontban megfogalmazott átmenet fázis, amelynek lényege, hogy a
legsikeresebb módszer és fejlesztés is hatástalan, ha azt a menedzsment és az alkalmazottak
nem tudják magukévá tenni és megvalósítani.
A 1. módszertani csoport képviselői: Adair-Murray kétciklusos módszertana, RummierBrache versenyelőnyöket hangsúlyozó módszertan
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2. Módszercsoport - Diagnózis bázisú módszertan
A második csoportba tartozó módszertanok olyan elemet is tartalmaznak, amelyek valójában nem szerepelnek a BPR általános fázisai között, mégis állíthatom, hogy vannak olyan fejlesztések, amelyeknél alkalmazásuk erősen indokolt. Vannak fejlesztők, akik azon az állásponton vannak, hogy a jelenlegi helyzet felmérése nem szükséges, hiszen, ha teljesen új alapokról kívánunk indulni, akkor ez csak időveszteség. Ezen túl ilyen esetekben fennáll a veszélye
annak, hogy a fejlesztő team tagjai leragadnak a jelenlegi rendszer vizsgálatánál, és nem tudnak
kreatívan gondolkodni, az új megoldásokra koncentrálni. Ez különösen akkor igaz, ha a fejlesztők a cég belső emberei, akik jól ismerik a folyamatokat, és nehezen szakadnak el a megszokottól. Sajnos az esetek többségében igaz, hogy a mai környezeti feltételek mellett valójában csak egy külső munkatárs képes a "boxon kívüli" gondolkodásra. Az újjászervező team
számára azonban a jelenlegi folyamat megértésének alapvető értéke éppen abban áll, hogy segít
a későbbi átszervezési folyamat és a jelen rendszer közötti űr áthidalásában. A módszer ajánlott
lépései:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a projekt definiálása,
a jelenlegi folyamatok feltárása, dokumentálása, diagnosztizálás,
az új üzleti folyamatok és a technológia újjászervezése,
költség/haszon elemzés,
az új folyamatok és a rendszer tervezése és implementálása,
a fejlesztés megvalósításának kiértékelése.

A 2. módszertani csoport képviselője: Manganelli-Klein Rapid Re módszertan (meg kell
azonban jegyezni, hogy a módszertan hangsúlyozza a jövőképalkotási folyamatot is).

3. Módszercsoport - Esettanulmányokra építő módszertan
A módszerek között vannak olyanok, amelyek minden vonatkozásban nagyon kemény követelményeket támasztanak, de hiányzik a végéről a folyamatos átmenetet biztosító lépés. Talán úgy lehetne a legjobban jellemezni ezt a módszertant, hogy "sötétben tapogatózó" lépéssort
javasol, amikor mindig más változtatást, másik tanácsadót, vagy éppen másik alkalmazotti csoportot ajánl. Ha például egy mindenek feletti menedzsment-folyamat kap helyet a fejlesztésben,
akkor az inkrementális és a radikális fejlesztési mód egyaránt eredményes lehet a hosszú távú
törekvésekben. A 3. módszercsoport lépései:
1. a projekt definiálása,
2. megismerés, tanulás másoktól: fogyasztói elvárások megismerése, benchmarking, alkalmazott technológiák,
3. jövőkép-alkotás és az új folyamat-modell megtervezése,
4. a megvalósítható technológiai architektúra és a szervezési modell kifejlesztése,
5. eltérés-elemzés (a jelenlegi és az elvárt folyamatok eltérése), és a változtatás üzleti szituációjának elkészítése (hatékonyság és költségek),
6. a folyamatok definiálása, a rendszer- és az oktatási igények specifikálása, az implementáció tervének elkészítése,
7. a megoldások megtervezése és kipróbálása,
8. a tervek bevezetése, a működés kiértékelése.
A 3. módszertani csoport képviselői: Hammer-Champy módszertan, Tenner-deToro ujraformálási módszertan
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4. Módszercsoport - Ötletbörze
A 4. csoportba sorolt módszertanok esetében, jóllehet a végrehajtás szempontjából ez biztosítja a leggyorsabb lehetőséget a megvalósításra, egyben a legkevésbé hatékony is. Ennek oka
elsősorban abban keresendő, hogy a tervezés egy brainstorming jellegű ötletbörzén alapul. Ez
önmagában még nem lenne baj, de az ilyen csapongó, képzeletszerű tervezés általában odavezet, hogy a legjobb ötletek ellenére is hiányzik vagy elvész a víziót megalkotó perspektíva eszszenciája, valamint a mások példáiból való tanulás előnye.
A csoportba tartozó módszertanok másik hiányossága, hogy nem foglalkozik a jövőképalkotással, az irányelvek megfogalmazásával, ami nehézségeket okozhat a projekt életciklusának
tervezési és implementációs fázisaiban. Az "áttörések" ötlete és gondolata nem párosul a szervezetre vonatkozó komolyabb jövőbeli elképzelésekkel, ami oda vezethet, hogy a végrehajtás
során adódó problémák és nehézségek láttán az alkalmazottak nem értik, miért van szükség
ezekre az új folyamatokra. A brainstorming szakaszában felmerülő hasznos gondolatok tehát
megfontolandók, a tervezésnél ugyanis már egyértelmű feladatokat kell definiálni. A sikeres
újjászervezési megoldásoknak tehát meg kell tudni határozni a vállalat stratégiai irányát és a
szervezet jövőképét is. A 4 fejlesztés-csoport lépései:
1. a projekt és a fejlesztő team létrehozása,
2. ötletbörze az új folyamatokra és technológiákra vonatkozóan,
3. a lehetőségek és a javaslatok elemzése, a prioritási sorrend felállítása (hatékonyságelemzés),
4. a legjobb lehetőség kiválasztása, a megoldás megtervezése,
5. az új folyamatok, az új információrendszer és az alkalmazáshoz javasolt eszközök kifejlesztése és kipróbálása,
6 az átmenet megtervezése, a megoldás implementálása,
7. az eredmények mérése, kiértékelés.
Bár valójában a 4. csoportba tartozó módszerek burkoltan magukban rejtik azokat a lépéseket, amelyek a radikális fejlesztéshez vezetnek, mégis azt kell mondanunk, hogy éppen ebben
rejlik a módszer gyengesége, hiszen kevesen képesek arra, hogy a direkt módon le nem írt feladatokat előre lássák és végre is hajtsák. A helyes módszer keményen megfogalmazott feladatokat, lényegi teendőket ír elő a fejlesztésre vonatkozóan, és azokat következetesen megvalósítana.
A 4. módszertani csoport képviselője: Johansson-McHugh-Penleburg-Weeler módszertana

5. Módszercsoport - Az IT szerepének hangsúlyozása
Mint azt a BPR esszenciáját vizsgálva feltártam és hangsúlyoztam, a fejlesztési projektek sikerének egyik meghatározó tényezője a korszerű információtechnológiai lehetőség szolgálatba
állítása. Bár csaknem mindegyik módszertan hangsúlyozza az IT szerepének jelentőségét, mégis csak néhány foglalkozik kiemelten a technológiai háttér szerepével és tervezésével. Ezeknél
a módszertanoknál az IT tervezés külön fázisként szerepel. A csoporthoz tartozó módszertanok fejlesztési fázisai:
1. szervezeti célok, jövőképalkotás
2. a célokat megvalósító fő folyamatok specifikálása
3. a jelenlegi folyamatok megértése, elemzése
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4. az információtechnológiai háttér tervezése
5. prototípus folyamatok, próba, kiértékelés, visszacsatolás
6. a terv megvalósítása
Az 5. módszertani csoport képviselője: Currid, Davenport és Morris Brandon módszertanok
Összefoglaló:
A módszercsoportok által javasolt strukturált fázisokat összevetve megállapíthatjuk, hogy
vannak közös sajátosságok, mint
- a projekt feladatainak definiálása,
- ú j ötlet megvalósításának vagy az újjászervezésnek a lépése,
- költség/hatékonyság elemzés,
- a megoldás megtervezésének és implementálásának fázisa, valamint
- a megvalósítás eredményeinek mérése és kiértékelése,
és vannak olyan eltérő jellemzők, teendők, amelyeket viszont csak egyes módszercsoportok
hangsúlyoznak. Ilyen különbségek:
- a z újjátervezési munka előtti jövőképalkotás szükségességének előírása (az 1., 3. és az 5.
módszercsoportnál),
-jelenlegi folyamatok felmérése, dokumentálása az újjátervezési munka előtt (a 2. és 5.
csoportnál),
-tanulás mások példájából (csak a 3. csoportnál),
-ötletbörze a megoldásokra vonatkozóan a projektindítás után (csak a 4. módszercsoportnál),
- a z IT szerepének hangsúlyozás, tervezésének előírása(csak az 5. csoportnál),
-mindegyikben eltérő ajánlást találunk a tervezés módjára és az átmenet megvalósítására
vonatkozóan.

2.3.5.3. A BPR módszertan megválasztása
A hazai fejlesztő és tanácsadó cégek által alkalmazott módszereket tanulmányozva (Ernst &
Young, AAM Consulting Kft., Andersen Consulting, DataGuard) azt tapasztaltam, hogy valójában mindegyik cég valamelyik világvezető módszertanra alapoz, és a kiválasztottat a hazai és
speciálisan a fejlesztett vállalat igényeihez és sajátosságaihoz igazítja, amelynek eredményeként
egy meglehetősen színes spektrum létezik a hazai alkalmazásokban. Vagyis mindenki ún. „saját
módszer"eket és eszközrendszert használ, amelyek, talán éppen az e téren meglévő hazai versenyhelyzet miatt önállóak, függetlenek egymástól, és egyáltalán nem az egységesítés irányába
hatnak Az a tény azonban, hogy módszertanom felkeltette az említett tanácsadó cégek érdeklődését és szándékát a módszertan bevezetésére, azt a törekvést bizonyítja, hogy a fejlesztők
szükségét érzik a vezető módszertanok hazai viszonyokhoz illesztésére, egy olyan módszertanra, amely az alapelveket megtartva figyelembe veszi a lehetőségeket, a nemzeti tradíciókat és a
kulturális hátteret.
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2.4. Siker versus Kudarc - A hatékonyság megítélése
Az USA-ban 1995-ben folytatott felmérési elemzések szerint az újjászervezési módszertanok alkalmazása nem eredményez osztatlan sikert, a BPR projektek 70%-a eredménytelen! Az
elemzők szerint a leggyakoribb okokat a (1) vezetés elkötelezettségének és irányítási készségének a hiánya, (2) az irreális célok és elvárások valamint (3) a változásokkal szembeni ellenállás okozzák. Vannak pozitív előfeltételek, amelyek egy projektet sikerre visznek, mint felsővezetői egyetértés és a program támogatása, vannak reális elvárások, a növekedésre, bővülésre
vonatkozó stratégia, energikus és együttműködésre kész munkatársak, megfelelő szakértelmű
alkalmazottak, hatékony költségvetés. A negatív tényezők csoportjába sorolják a támogatás
hiányát, a költségcsökkentés és egyáltalán a ráfordítások csökkentésének elsődlegességét, a
technikai feltételek jelentőségének háttérbe szorítását, az optimizmus hiányát.
W.R. KlNG szerint a BPR sikertelenségének legfőbb oka a taktikai döntési szint előtérbe kerülése a stratégiai szerep hangsúlyozásával szemben. KlNG rámutat, hogy a BPR-nek nagyon
fontos stratégiai dimenziói vannak, mint például a célok elsődlegessége, a folyamati struktúrák
és működési feltételek definiálása, új termékek meghatározása, piaci feltételek feltárása, vagy a
humán erőforrási stratégia kialakítása [King, 1994], Határozott meggyőződése azonban, és
ebben sok más kutatótársával egyező véleményen van, hogy a BPR sikere (1) egyrészt azokon
a feltételeken múlik, amelyekkel a fejlesztőket kreatív munkára, az üzleti folyamatok tervezésénél nyújtandó legjobb tudásuk felhasználására motiválják, (2) másrészt azokon az alkalmazottakon, akik megvalósítják a terveket.
Az Ernst & Young bostoni központja által végzett felmérés során mintegy 1000 ipari vállalatnak küldtek ki kérdőíveket, olyanoknak, akiknél valamilyen BPR módszert alkalmaztak az
üzleti hatékonyság növelésére [Gopal, 1995], Az esetek felében (55%) a vállalatok meg vannak
elégedve az újjászervezés eredményeivel, hiszen a fejlesztés után sokan talpra állnak, eredményeket mutatnak fel, sokan (34%) csak bizonyos vonatkozásban találták hasznosnak a BPR
alkalmazását, de a megkérdezetteknek mindössze 18%-a (!) állította határozottan, hogy a fejlesztés elérte célját. Az eredmények értékeléséhez azonban ismerni kell, milyen célokat tűztek
ki a vállalatok az átszervezési munka előtt. A BPR fejlesztést végrehajtók 28,7%-a a költségek
csökkentését kívánta elérni, és csupán 10% gondolta, hogy ezáltal növeli a termékek minőségét, a szolgáltatások színvonalát. Elgondolkodtató, hogy meglehetősen magas hányad (25%)
véleménye szerint az újjászervezést a vállalat egyszerűen azért végezte, mert a menedzsment
egy új, divatos módszert talált, és utasította az alkalmazottakat annak végrehajtására!
Érdekes áttekinteni a kutatások eredményeit, azokat a véleményeket, amelyeket a BPR-t alkalmazó vállalatok vallanak a módszer hatékonyságáról. Ezek ugyanis jelzésértékűek. Ha a cél
az üzleti folyamatok sikeressé tétele, akkor a módszerek kifejlesztésénél az alkalmazások
egyedi problémáinak figyelembe vétele, a speciális igényekhez való illeszkedés képessége olyan
meghatározó paraméter, amit a fejlesztő nem hagyhat figyelmen kívül.
Az említett vizsgálat sok különböző tényezőre tért ki, amelyek közül csak a leglényesebbeket kívánom kiemelni, azokat amelyek a vállalati sikerhez, eredményekhez vezetnek. Sokan
gondolják (63%) úgy, hogy az átszervezésnek nem kell feltétlenül együtt járnia a szervezeti
struktúra megváltoztatásával, az alkalmazott technológia átalakításával, az erre fordított kiadások nagymértékű növekedésével. Az interjúalanyok 43%-a meg van győződve arról, hogy az
elért eredmény alapja elsősorban a jelenlegi folyamatok alapos átvizsgálása, elemzése, 25,6%
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pedig nagy jelentőséget tulajdonít azoknak a javaslatoknak, amelyeket a vállalat alkalmazottai
az egyes munkafolyamatok hatékonyságának növelésével kapcsolatban tettek. Sokan tartják a
siker legfontosabb tényezőinek, az új termékek kifejlesztésének szükségességét, és a megafolyamatok optimalizálását (35,9%), valamint az integrált ellátási lánc megvalósítását (32,1%).
Az értékelésnél a többség arra törekedett, hogy valamilyen pénzügyi mutatóban fejezze ki a
fejlesztés hatékonyságát, mint például árbevétel növekedés, haszon növekedés, költségszint
csökkenés stb. Megdöbbentő, és szintén jelzésértékű, hogy meglehetősen magas azoknak az
aránya, akik csak pénzügyi mérőszámokban tudják értékelni az eredményeket. Örvendetes viszont, hogy vannak olyanok is, akik tudnak minőségi mutatókban, elvárásokban gondolkodni,
és a vállalat szempontjából fontos értékrend, megítélés, image kialakítás paramétereit legalább
olyan fontosnak tartják, mint a számszerűsíthető eredményeket. A B P R - t alkalmazó interjúalanyok mintegy 9,9%-a hangsúlyozta a fogyasztói megelégedettség növekedésének eredményét,
3,7%-uk pedig a termelési ciklusidő rövidülését.
Az újjászervezési folyamat sikerét több tényezőre vezetik vissza, amelyek közül a legfontosabbakat az alábbiakban foglalom össze:
a siker kulcs-tényezői
l.v

2.
3.

válaszarány

a végrehajtó egységek pozitív hozzáállása a megvalósításhoz, az alkalma- 2 5 , 9 %
zottak meggyőzése a program támogatásához
22,3%
a BPR projekt eredményes irányítása
vállalati kulturális háttér, múlt, örökség, pozitív, motiváló hatásainak ki- 15,7%
használása, jól képzett, intelligens, a vállalatért tettre kész munkatársak

A re-engineering módszertanok prófétája, M.HAMMER szerint az USA vállalatainak több,
mint 2/3-ánál (!) eredménytelen volt az újjászervezési folyamat, mégis egyre többet költenek a
cégek a fejlesztésekre Az USA-ban például évente csaknem 20%-kal emelkedik a ráfordítások
mértéke, amíg 1994-ben még csupán 36 millió dollárt fordítottak re-engenireng projektekre,
addig 1997-ben már ezek a kiadások mintegy 52 millió dollárt tettek ki. A megkérdezettek úgy
látják, hogy a vállalati folyamatok újjászervezésének van jövője, az "újjászervezési forradalom" tehát reális valóság, amelyben a vezető pénzügyi szakemberek (34% válasz alapján) vállalják az irányító és a projekteket támogató szerepet. Nem szabad azonban figyelmen kívül
hagyni egy nagyon fontos tényezőt, mégpedig az emberi oldalt, a kulturális hátteret, amely
mindezideig az egyik legjelentősebb akadályozó tényezője a projektek sikeres megvalósításának. Ha nem változtatjuk meg az emberek szemléletét, ha nem nyerjük meg az alkalmazottakat, akkor a megvalósítás szintjén minden fejlesztés csődöt mond, és nincs olyan módszer,
amely sikeres, eredményes lehet.
Tanulva a megvalósított re-engineering projektek tapasztalataiból célszerű áttekinteni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják az üzleti folyamatok újjászervezésének sikerét illetve
sikertelenségét. A BPR kutatások fókuszában egyre inkább a sikertényezők meghatározása és
elemzése áll, hiszen a tanulságok alapján továbbfejlesztett módszerek alkalmazása javíthatja a
sikeres/sikertelen fejlesztések arányát.
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2.4.1. Kritikus sikertényezők
Az elemzések azt mutatják, hogy nagyon magas a sikertelen BPR projektek aránya, ezért
több kutató és intézet foglalkozik folyamatosan a legjobb gyakorlatok sikertényezőinek meghatározásán túl az eredménytelenség, a kudarc okainak elemzésével. A Deloitte and Touche
cég például 1993-ban 400 amerikai és kanadai BPR projekt eredményeit vizsgálta, a CSC Index Incorporation 1994-ben végzett felmérése pedig 600 amerikai és európai vállalat alkalmazásait elemezte. A CSC Index elemzői csupán a BPR projektek 2-3%-ában találták úgy, hogy
azok teljesen sikertelenek voltak, 63-65% részben teljesítette az elvárásokat, 30%-ot azonban
teljesen eredményesnek minősítettek (2-4. táblázat). A legfontosabb sikertényezőket fontossági
sorrendben az alábbiak szerint jelölték meg:
1.

hatékony projektirányítás

2.

a f e l s ő v e z e t é s e l k ö t e l e z e t t s é g e s és t á m o g a t á s a

3.

vállalati kultúra

4.

a cselekvést kiváltó okok

5.

korai, a p r o j e k t e t megelőző' időben elért sikerek

6.

k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s és t e c h n o l ó g i a

7.

rövid ciklus- és á t f u t á s i idők

8.

tapasztalat

2-4. Táblázat

C S C Index Inc. f e l m é r é s e

1994.

A B P R projekt eredményes-

É s z a k ameri-

E u r ó p a i alkal-

sége

kai vállalatok

mazások

M i n d e n k i t ű z ö t t célt elértek

33%

29%

Elérték a fő célokat

39%

48%

Vannak eredmények

24%

17%

2%

3%

Teljesen eredménytelen

A ProSci4 kutatói két éven keresztül figyeltek bevezetett BPR projekteket, és részletes információkat gyűjtöttek 150 vállalat BPR alkalmazásainak eredményeiről. Az eseteket tanulmányozva elemezték és összehasonlították azokat, és az újabb projektekre nézve hasznos megállapításokat tettek. A J.HlATT által publikált elemzésben szereplő BPR projekt-sikertényezők
ennek a vizsgálatnak az eredményeként adódtak. Érdemes ezeket a faktorokat megvizsgálni
[Hiatt, 1998J.
1. Támogatás a felső vezetés részéről
A legfontosabb üzleti folyamatok megváltoztatása kihat az alkalmazotti szerepekre, a vállalati kultúrára, a technológiára és az egyéb folyamatokra egyaránt, és igényel erőforrásokat,
pénzt, megfelelő irányítást. A folyamatos változtatás azonban rendkívül nehéz feladatot jelent a vállalat számára, amelyben a vezetésnek erős, következetes magatartást kell tanúsítania.
2. Stratégiai célok
A re-engineering projekt célkitűzéseinek összhangban kell lenni az üzleti célokkal valamint a
vállalat általános stratégiai céljaival. Nagy hiba például, ha egy ilyen fejlesztés kapcsán olyan
területeken hajtanak végre beruházásokat, amelyek nem illeszkednek a stratégiai célkitűzésekhez. Nem ritkák azok a döntések sem, amelyek később ezeket a folyamatokat kiajánlják
(outsourcing).

4

ProSci: A ProSci kutatásokkal, szakkönyvkiadással és távoktatással foglalkozó világméretű cég, amelynek fő
profilja a Re-engineering folyamatok módszertanának, az alkalmazható eszközöknek a kifejlesztése innovatív
gyakorlatok összehasonlító elemzési eredményeit alapul véve. Központja Loveland-ben (Colorado) és Bostonban (Massachussets) van.
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3. Változtatási dokumentáció
Fontos, hogy a változtatás tervezéséhez és realizálásához olyan anyag álljon rendelkezésre,
ami egyértelműen tartalmazza a feladatokat, és szükség esetén egyszerűen módosítható. A
cél tehát a dokumentáció egyszerűsége, rövid, tömör az érthetőséget nem korlátozó formája. Fontos elvárás, hogy a dokumentáció legyen áttekinthető és lényegretörő, a tartalom és a
forma legyen összhangban egymással, az egyszerű kezelhetőséget, a változtathatóságot pedig minél több, szabványos technika (táblázatok, szimbólumrendszer, diagramok, ábrák)
könnyítse meg.
4. Módszertan megválasztása
A módszertani kínálatból olyant kell kiválasztani, ami a lehető legjobban illeszthető a projekt céljaihoz, és a fejlesztő team szakemberei is értik a lényegét, és eredményesen tudják
alkalmazni.
5. Változás-menedzselés
A változások tervezésének és megvalósításának menedzselése olyan folyamat, amelynél nem
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a munkát emberek, és nem programozott automaták
végzik. Ez azt jelenti, hogy a vezetésnek korrekt, nyitott és gyakori kommunikációra van
szüksége a változást végrehajtó szervekkel, alkalmazottakkal, hiszen számítani kell arra,
hogy az alkalmazottak és a vezetők is félnek a változtatástól, és ellenállnak. Minél nagyobb
odafigyeléssel kezeli a vezetés a változásokat, annál komolyabb eredményeket érhet el az
átállás során.
6. Együttműködés
Sok projekt bukik meg azért, mert a fejlesztő szakemberek és a végrehajtás szintjén dolgozó
alkalmazottak között nincs megfelelő összhang. Különösen akkor élesebb a probléma, ha a
team szakemberei külső munkatársak. Tudni kell, hogy az alaptevékenység folyamataiban
rejlő tartalékokat, a problémákat a munkát végző, nagy tapasztalatú alkalmazottak ismerik,
véleményük tehát meghatározó lehet bizonyos fejlesztési döntéseknél. Ha már a célkitűzés
és a tervezés fázisában jó az összhang, a fejlesztők bevonják a döntési folyamatokba az alkalmazottakat, akkor a szakértők és az operatív feladatokat végzők együttműködhetnek.
Ha azonban a vállalat alkalmazottai nem érzik a változtatás szükségességét, nem értik miért
kell másképp dolgozniuk, akkor részükről komoly ellenállásra számíthatunk. Tisztában kell
tehát lenni azzal, hogy egy fejlesztés eredményességéhez mindkét szakembergárdára szükség van, a belső, végrehajtásban dolgozók a napi feladatok végzésének ismeretével és tapasztalatukkal, a vállalat iránti elkötelezettségükkel, a külső munkatársak pedig objektivitásukkal és szakéltelmükkel járulnak hozzá a projekt sikeréhez.
7. A projekt-team felállítása
A projekt fejlesztési munkáját különböző szakemberek kell, hogy végezzék, a teamet tehát a
fejlesztés jellegétől fíiggően eltérő létszámmal és szakemberekkel kell kialakítani. A fejlesztők között kell olyanoknak lenni, akik a folyamatokat belülről illetve kívülről ismerik, olyanoknak, akik egyáltalán nem ismerik, jó, ha vevőket is felkérünk a teamben való közreműködésre, és legyenek a korszerű technológiákat ismerő szakemberek is. Fontos azonban,
hogy ne legyen túl nagy létszámú a team, hiszen a 10-12 fölötti létszám már nehezen fogható össze és nehezen kezelhető.
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2.4.1.1. A siker kulcstényezője az ember
Napjainkban a vállalatoknak általában nincs választási lehetőségük, a túléléshez változtatniuk kell. Az újjászervezési folyamat tehát komoly, radikális változásokat jelent a szervezet életében, változtatást a munkamódszerekben, a végzendő feladat jellegében. A váltás keményebb,
intenzívebb és következetesebb munkát követel az alkalmazottaktól, akiknek ellenállásával,
még ha az esetek többségében tisztában is vannak a változtatás szükségszerűségével, és egyet
is értenek vele, és akarják is, akkor is számolni kell. Ennek a ténynek a tudatában kell előkészíteni a változtatást, ismertetni a célt, és pontosan definiálni a feladatokat. Tisztán kell látni a
fejlesztés három különböző állapotát: (1) jelenlegi, (2) jövőbeli és az (3) ún. delta állapotot.
Jelenlegi állapot
Ha a jelenlegi helyzetről az emberek úgy látják, hogy nincs vele semmi probléma, minden a
legnagyobb rendben van, akkor fel kell tárni előttük a rejtett bajokat, meg kell magyarázni,
hogy a változtatás az ő érdeküket is szolgálja, jövőbeli pozíciójukat javítja. Ha éveken keresztül csak azt hallják, hogy a vállalat tönkre megy, változtatni kell, de közben nem történik semmi, és ők is maradnak a helyükön, akkor előbb-utóbb nem hisznek ezekben a "fenyegetésekben". A leghatékonyabb megoldás az esetek többségében a munkaerő képzésében, az átképzésben, a szemléletformálásban rejlik. Ha az alkalmazottak tudják, hogyan működik a vállalat, ha értik a folyamatokat, ha tisztán látják a piaci kihívásokat, érzékelik a
kemény versenyt, akkor ők maguk is szükségét érzik, értelmét látják a változtatásnak, megváltozik a hozzáállásuk, magatartásuk és aktív közreműködői lesznek a tervek megvalósításának.
Jövőbeli állapot
Ha az elképzelt jövőt nem akarják az alkalmazottak, akkor feltétlenül meg kell tudni, hogy
miért nem. Ennek többféle oka is lehet, például veszélyezteti egzisztenciájukat, nincs megfelelő információjuk az elképzelésekről, olyan munkatársakkal kell a jövőben dolgozni,
akikkel korábban konfliktusuk volt, úgy látják, hogy a változtatás csak ront a helyzeten stb.
Van megoldás a probléma áthidalására, melynek egyik, talán legfontosabb eleme a megfelelő
kommunikáció. Ez segít a célok megértésében, és az esetek többségében lehetővé teszi,
hogy az alkalmazottak is azonosuljanak ezekkel a törekvésekkel. A másik a felkészítés az új
feladatokra oktatás, tréningek, tesztek formájában. Ezzel gyakorlatilag össze lehet hozni
azokat az embereket, akik korábban nem ismerték egymást, de most együtt fognak dolgozni.
Delta állapot
Természetesen nem elegendő a jelenlegi állapot veszélyeinek és a jövőbeli elképzeléseknek
az ismerete, hiszen a legaktívabb alkalmazottak is nehéznek fogják találni az újjászervezési
célok eléréséhez vezető állapotváltozást (delta állapot), vagyis az átmenetet a jelenlegi állapotból a tervezett megvalósításához. Az említett kritikus tényezők miatt fontos tehát, hogy
a munkaerő megfelelő kommunikációval, oktatással/tréninggel és jutalom/támogatás kilátásba helyezésével a program mellé álljon.
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A munkaerő, mint látjuk meghatározó sikerfaktor, ha a változások menedzseléséhez a vállalat megfelelő módszert választ, ha figyelembe veszi az emberi tényezőket, és a legkevésbé
fájdalmas megoldást választja, akkor támogatásukkal eredményeket érhet el [LeMarsh, 1998],

2.4.1.2. A siker mérése
Az üzlet sikerének mérése lényeges kérdés, hiszen az a sok erőfeszítés, ráfordítás, pénz,
amit a fejlesztésekbe ölnek a vállalatok valahol mérhetően vissza kell térüljön. A probléma
azonban összetett, egy vállalat újjászervezésénél, a megvalósítás során számtalan tényező van,
amelyek egymással összefüggésben működve szolgáltatják az eredményeket, és nehéz számszerűen kimutatni az egyes faktorok közvetlen hatását. A re-engineering sikerének mérése tehát probléma, a kutatók 54%-a szerint nincs megfelelő, konzisztens hatékonysági mutató. A
menedzsment azonban szeretné tudni, hogy eredményeit milyen mértékben köszönheti a meglehetősen magas ráfordítást igénylő újjászervezési projektnek, éppen ezért ezeket a mérőszámokat a siker sarokkövének tekinti.
B . T R Í M B L E foglalkozik ezzel az egyáltalán nem egyszerű problémával, és megkísérel egyfajta ajánlást tenni a siker mérésére [Timble, 1998], Szerinte a mértékrendszer nem egyéb, mint
egy szabványos mérőszám egy meghatározott terület eredményeinek értékelésére. A hatékony,
vevőorientált rendszer működésének megítélése középpontjában tehát egy megfelelő mértékrendszer kell, hogy álljon, amely ki tudja fejezni az üzleti célok teljesítésének és a fogyasztók
megelégedettségének a mértékét. Javaslatában egy SMART (Specific, Measurable,
Actionable, Relevant and Timely) mértékrendszert ajánl, amely

a) speciális: az adott folyamathoz illeszkedő direkt és indirekt belső mérőszám,
b) mérhető: pontos és komplett információkon alapuló,
c) végrehajtásra ösztönző: könnyen érthető, egyértelműen fejezi ki a helyes irányt és a teendőket,
d) releváns: csak a lényeges jellemzőket méri,
e) időben rendelkezésre álló: mindig csak a szükséges információkat szolgáltató
eszközrendszer a siker mértékének kifejezésére.
Az üzleti tevékenység eredményességének mérésére nyilvánvaló mutatók a pénzügyi paraméterek, ám egyre inkább igénye a menedzsmentnek, hogy egyéb ismeretei is legyenek saját
tevékenységéről. Olyan adatokra van szüksége, amelyek jellemzik
- a fogyasztókat: fogyasztói igények kielégítésének mértéke, megelégedettség szintje stb.,
- a belső munkafolyamatok végrehajtását: ciklusidők, átfutási idők, termékek és szolgáltatások minősége, költségtényezők (termelékenység, készlet információk stb.),
- a szállítókat: a velük szembeni elvárások kielégítésének mértéke,
- a pénzügyi folyamatokat: nyereségesség, piaci növekedés stb., valamint
- az alkalmazottak megelégedettségét, szociális helyzetét.
A mérőszámokat célszerű két különböző aspektusból vizsgálni. Az egyik az outputokra, az
eredményekre vonatkozó, ún. külső mérőszámrendszer, amely azt fejezi ki, amit a cég elért
(termék-kibocsátás, vevő igények kielégítése, beszerzési szükségletek stb.). A másik a belső
folyamatokat jellemzi, mintegy diagnosztizálja azokat. Súlyos hiba azonban, ha a tevékenység
eredményességének mérését a belső folyamatok vizsgálatával kezdjük, ahelyett, hogy az üzleti
cél teljesítésének elvárt mértékét határoznánk meg.
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A mérőszámokkal szembeni alapvető elvárás, hogy legyen könnyen érthető, ne kelljen hoszszú magyarázkodásba kezdeni az értelmezéséhez. A kiértékelés több, különböző szintekre vonatkozó lépésben végezhető:
- a vevők (végfelhasználók) és az outputok definiálása; ehhez a munkához hasznos segítséget nyújtanak a bíokkdiagramok, folyamatábrák,
- a fogyasztók igényeinek meghatározása; ezt interjúk, kérdőíves felmérések formájában
lehet megtudni, az értékelő rendszert ki kell alakítani, és ugyanezt a kiértékelést el kell
végezni a szállítókra is,
- fel kell mérni, hogy az alkalmazottak megértették-e az alapvető üzleti célokat,
- hatékony értékelő eszközöket kell alkalmazni a belső folyamatok eredményességének
mérésére: brainstorming, hatékonysági diagramok,
- összefoglaló elemzéshez alkalmas táblázatok, amelyekben a sorok lehetnek a mért jellemzők, az oszlopok pedig a vizsgált területek, mint rövid- és hosszú távú célok, versenyelőnyök megszerzése stb.

2.4.2. A fejlesztés kockázata, kudarctényezők
Egy fejlesztési projekt végrehajtása során mindig akadnak olyan, előre nem látható nehézségek, amelyekkel meg kell birkózni, és amelyek rendszerint akadályozzák a tervezett program
végrehajtását, növelik az átfutási időt és a költségeket is. Egy fejlesztési folyamat, különösen,
ha a szervezet egészét érintő, radikális átalakításról van szó, nem kockázatmentes. Több vonatkozásban is merülhetnek fel bizonytalan, a projekt sikerét veszélyeztető tényezők, mint
(1) pénzügyi kockázat, a ráfordítások nincsenek arányban az eredményekkel,
(2) technikai kockázat, nem állnak rendelkezésre vagy nem működnek a tervezett/installált
információtechnológiai eszközök,
(3) általános projekt kockázat, a szervezet olyan megoldásokat kíván megvalósítani, amelyek kompetenciáján kívül esnek,
(4) funkcionális kockázat, a szervezet konfrontálódik az újjászervezési tervvel,
(5) politikai kockázat, a dolgozók ellenállnak a változtatásnak, és nem vagy nem megfelelően hajtják végre a feladatokat.
A szervezet és a fejlesztési projekt helyes magatartása azonban nem a problémák felmerülésének és a sikertényezőknek a szembeállítása, hanem a megelőzés, olyan fejlesztési terv készítése, amely minimalizálja a bajok felmerülését. Mivel szoros összefüggés van a problémák és
felmerülésük oka között (2-12. ábra), ezért sok szempontból már a tervezési fázisban számítani
lehet bizonyos események kedvezőtlen bekövetkezésére. A problémákat két. nagy csoportra
szokták osztani, így megkülönböztetünk (1) kemény és (2) puha komponenseket. A kemény
elemek a dolgokkal, szabályozással, a technológiával függnek össze, a puha elemek pedig az
emberi problémákat jelentik.
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Forrás: [Schumacher, 1997]

2-12. Ábra A re-engineering potenciális problémái és azok okai
Hammer és Champy munkájukban részletesen szólnak a siker elérését akadályozó tényezőről, azokról, amelyeket a BPR fejlesztéseket végrehajtók újból és újból elkövetnek. Hangsúlyozzák, hogy fel kell ismerni ezeket a problémákat, fel kell tárai a kudarc okait, tanulni kell a
példákból és be kell tartani a játékszabályokat [Hammer-Champy, 1993] A leggyakoribb kudarcot eredményező okokat az alábbiakban jelölik meg:
- radikális változtatás helyett folyamatos javítgatást végeznek,
- a fejlesztés középpontjában nem az üzleti folyamatok állnak,
- a folyamatok újratervezésénél nem vesznek figyelembe folyamaton kívüli, de azokat befolyásoló tényezőket, és nem változtatnak egyéb komponenseket,
- elfogadják a szerényebb eredményeket,
- az újjászervezési folyamat nem kapja meg a legmagasabb prioritást,
- nem számolnak az alkalmazottak értékeivel, hiányzik a meggyőzésük,
- a végrehajtási folyamat során adódó problémákat nem tudják kezelni, és feladják a projekt végrehajtását,
- a javítandó probléma egy alrendszerre való leszűkítése,
- a vállalati kultúra, a vezetői magatartás ellenáll a változtatásnak,
- a végrehajtási folyamatokban dolgozók alulról kezdeményezik az újjászervezést,
- keverednek a folyamatjavításra alkalmazott fejlesztési filozófiák (folyamatos javítgatás,
TQM, BPR vegyesen létezik),
- az egyes fejlesztési fázisok túlzott hangsúlyozása,
- a projekt menedzselésére alkalmatlan személy kap megbízást,
- az fejlesztésre fordítható erőforrások szűkösen állnak rendelkezésre,
- a fejlesztési projekt túl hosszú átfutási ideje.
A kudarcok ok-okozati összefüggéseinek vizsgálata, az elemzési eredmények figyelembevétele éppen a siker érdekében hangsúlyozottan fontos (a Deloitte and Touche cég által 1993ban végzett felmérésben például 400 amerikai és kanadai BPR projektet vizsgáltak meg, az
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elemzés eredményét, a kudarcot okozó leggyakoribb okokat a 2-13. ábra diagramja szemlélteti), tehát mind a módszertanok kidolgozásánál, mind pedig a BPR projektek tervezésénél és
végrehajtásánál komolyan figyelembe kell venni ezeket a tényezőket.

1. ellenállás a változtatással szembe; 2. a létező rendszer korlátai; 3. a felsővezetés támogatásának hiánya;
4. a problémákat felismerő vezetők hiánya; 5 . irreális elvárások; 6. keresztfunkcionális team-ek hiánya

2-13. Ábra Az üzleti újjáalakítás sikerének akadályai

2.5. Következtetések
A Business Process Re-engineering folyamat célja egy általános szervezeti megújulás, amely
a fogyasztói elvárások és igények meghatározásától azok realizálásához, kielégítéséhez vezet.
A BPR egy redukciós fejlesztési megközelítés, amelynek során az üzleti folyamatok, a struktúrák, az emberi viselkedés és motiváció egyaránt a helyére kerül. Az ilyen tervezési mentalitásban hatalmas erő rejlik, különösen, ha a folyamatos újjátervezéssel kezdve az emberi oldalra
fókuszál. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert a BPR projektek többsége sajnos még ma is a
technológiára koncentrál, és az embert csak mint a technikát működtető elemet veszi figyelembe. Ez gyakorlatilag hasonló gondolat, mint Taylor-nak a század eleji tömegtermelés idején
megjelent, akkor forradalmi technológia-orientált megközelítése. Az üzleti folyamatok újjászervezésének különböző aspektusból történő megközelítését a 2-14. ábra szemlélteti.
A problémák menedzselése, megelőző kezelése új területét és feladatkörét képezi a BPR
módszereknek. Ebben az új megközelítésben a módszer a hagyományos top-down attitűdtől
egy az emberi problémákat is megoldani kívánó irányba lép előre, és bár a folyamatok, a rendszer valamint a struktúrák, a korszerű technológiák alkalmazásával automatikusan fejleszthetők
nem szabad megfeledkezni arról, hogy az új üzleti folyamatok sikerének kritikus tényezője az
ember.
A továbbiakban azt a módszertant ismertetem, amelyet a hazai viszonyokat elemezve, a
BPR módszertanokat összehasonlítva, az alkalmazásokból tanulva a hazai vállalatok specialitásait is figyelembe véve fejlesztettem ki.
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2-14. Ábra Üzleti folyamatok újjászervezése hagyományos módon és probléma-menedzseléssel
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3. R T E B P újjászervezési módszertan
Az üzleti folyamatok újjászervezése, a folyamatos innováció szükségszerűsége, a mások
példáiból való tanulás mind olyan diszciplínák, amelyek megoldást jelenthetnek az üzleti vállalkozásokkal szembeni komoly kihívásokra. Mint arról a BPR módszertanok elemzésénél már
szóltam a különböző profilú, más és más körülmények között, versenyfeltételek mellett, eltérő
kultúrákban működő vállalatok számára nem lehet egységes, "készen kapható" megoldásokat
alkalmazni. Egy hatékony módszer kidolgozásának értelmét tehát éppen abban látom (és ezt az
eddigi amerikai és európai tapasztalatok is igazolják [RBPS, 1997] és [EBBP, 1998]), hogy a
bevált, sikeres megoldásokat alapul véve, bizonyos elvek alapján minden egyes alkalmazáshoz
meg kell találni a megfelelően illeszkedő tevékenységsort és eszközkészletet.
Különösen igaz ez a koncepció a hazai vállalatokra, hiszen egyrészt a rendszerváltás okozta
nehézségek és konfliktusok, másrészt pedig a meglévő vállalati struktúrák, az elmúlt évtizedekben kialakult kultúrák, az alkalmazottak hosszú évek során kialakult szemlélete olyan speciális feltételeket és körülményeket teremtettek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni
{[Kornai, 1991-1997] [Veress, 1998], [Szentes, Balaton, Antal-Mokos, 1998]}. Hazánkban
nincs igazán múltja az újjászervezési megoldásoknak, és különösen nincsenek olyan, az alkalmazásokat elemző munkák, amelyek a sikeres gyakorlatokat vizsgálnák. Tanulmányozva azonban a hazai mikroszférát, a vállalati stratégiát, a szervezeti architektúra változását, a szervezetek kapcsolatrendszeréről kialakított képet, a jövőbeli elképzeléseket és azok megoldásának
módját úgy érzem, hogy egy, a magyarországi viszonyokra adaptálható módszertani ajánlás
mindenképpen hasznos és követendő lehet. Jelen fejezetben azt a hazai viszonyokra adaptált
módszertant ismertetem, amelynek gyökerei
(1) egyrészt korábbi vállalati fejlesztéseimre, rendszerszervezői tapasztalataimra vezethetők
vissza,
(2) másrészt annak a kutatómunkának az eredményeire, amelyek az utóbbi 4-5 évben a hazai üzleti viszonyok feltárásának elemzésére, a BPR módszertanok és alkalmazásuk
vizsgálatára vezethetők vissza,
(3) harmadrészt pedig azon a felismerésen alapulnak, miszerint a szervezetfejlesztést a legkorszerűbb szemléletű, a valós rendszereket legjobban modellező, folyamatorientált
elemzési-tervezési technológiájával és eszközrendszerrel, az objektumorientált filozófia
szerint kell végezni.

3.1. Az R T E B P kifejlesztésének bázisa és koncepciója
A módszertan kifejlesztésének alapját a BPR módszertanok és alkalmazások elemzése mellett elsősorban annak a felmérésnek a vizsgálata képezi, amelyet 865 hazai vállalat, vállalkozás
menedzsmentjével készült interjúk alapján végeztem. A vizsgálat eredményeként leszűrt tapasztalatok hasznos útmutatóul szolgáltak, és meghatározták a fejlesztés irányát. Rámutattak
olyan fontos tényezőkre, amelyekkel a fejlett gazdaságokban (amerikai és vezető európai vállalatok) nem kell foglalkozni, ezért sem a módszertanokban, sem pedig a megoldások elemzé-78-
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seinél nem találunk rá ajánlást. Bár látjuk, hogy a humán faktornak és a vállalati kultúrának a
siker elérése szempontjából minden gazdasági környezetben meghatározó szerepe van mégis,
kiemelném azokat a nehézségeket., amelyek a hazai vállalatoknál a tradícióktól való nehéz elszakadási problémákból, a radikális váltási igényből adódnak. A feltárt tényezők olyan irányt
szabtak számomra, hogy a sikeres megoldásokhoz, és mintákhoz képest hangsúlyozottabban
kell figyelembe venni a szociális elvárásokat és lehetőségeket, és bizonyos mértékig egy kevésbé radikális, kevésbé fájdalmas, de céltudatosságot követelő, eredményekre vezető megoldást
kell kidolgozni.
Az üzleti folyamatok működési hatékonyságát több tényező is befolyásolja. Ezek között
fontos szerepet kap a kulturális háttér, a tradíciók ereje {bár ezt a tényezőt több elemző is
negligálja [Dobák, 1998]}, és az innovatív fejlesztések sikerét meghatározó információtechnológia. A korszerű IT alkalmazása azonban egyrészt finanszírozási képesség kérdése, másrészt pedig megint csak emberi tényező, hiszen a szolgáltatások használata másfajta gondolkodásmódot, szemléletváltást követel az alkalmazottaktól (3-1. ábra).

3-1. Ábra Az üzleti folyamatok működési környezete [EBBP98]
Az általam kifejlesztett BPR módszertan koncepciójának kialakításához számtalan kérdésre
kellett megkeresnem a választ, és indokolni, hogy valóban egy az üzleti munka eredményességét növelő folyamat körülményeit, feltételrendszerét, technikáját, de mindenekelőtt fázisait és
az alkalmazás módját, körülményeit tudom meghatározni. Néhány olyan kétségre szeretnék
rávilágítani, amelyeket a kutatómunkám során, a metódus kifejlesztésének megkezdése előtt
tisztáznom kellett.
a.)Divatról vagy valóban hatékony módszerről van szó a BPR projektek esetében?
A '90-es évek elején a korábban is sikeres, de a megváltozott piaci és technológiai környezetben problémákkal küszködő vállalatok aktívan vetették bele magukat az igazán eredményesnek tűnő, rövid ciklusidejű újjászervezési folyamatokba. Közülük azonban, mint láttuk
sajnos csak alig a felének sikerült valóban megújulni [Gopal, 1995], hiszen az újjászületés
stratégiája együtt kellett jáijon a vállalati belső szabályok és az iparági előírások összhang-79-
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jának megteremtésével, a fogyasztói igények kielégítésének előtérbe helyezésével, a rendszerszintű szemlélettel, az új technológiák megismerésével és alkalmazásával, a menedzsmentnek az alkalmazottakkal kapcsolatos felfogásának megváltozásával. Mint a BPR-t alkalmazó vállalatok példáinak elemzése is mutatja [RBPS, 1997], [EBBP, 1998], a sikertelenségek okát elsősorban ezeknek a készségeknek a hiánya okozta, a probléma tehát nem a
BPR filozófiájában és módszereiben rejlik.
b.)Mit jelent a BPR hatékonysága?
Mint ismeretes az újjászervezés célja -és éppen ezt kritizálja sok elemző- a szervezet és folyamatainak a célstratégia szerinti, értéknövelő átstrukturálása, hatékonyságnövelés az erőforrások, köztük a munkaerő ráfordítások csökkentésével (downsizing illetve helyesebben:
rightsizing). Ahhoz, hogy egy BPR projektben a siker predesztinált legyen előre pontosan
definiálni kell a célokat, az elvárásokat, meg kell határozni a teljesítendő mértékrendszert.
Sajnos ritkán esik azonban szó arról, hogy a hatékonysági törekvések, a vevők kielégítésének szándéka mellett a dolgozók közérzetét, jólétét is javítani kellene, holott, a reengineering sikere rajtuk áll vagy bukik, ők hajtják végre a feladatokat, és ők is felelnek az
elvégzésért. Nagyon fontos tényezőnek tartom a humán faktort, ezért a módszer kidolgozásánál ezt a tényezőt a legmagasabb prioritással kezelem5.
c.) Hogyan közelítsük a szervezeti változtatásokat? Technológia, szervezeti architektúra
Az információ jelentőségéről már korábban szóltam, itt szeretném kiemelni azt az igényt,
amely szerint a szervezet különböző szintjein dolgozó alkalmazottak és vezetők munkájához
releváns ismeretekre van szükség. Nem könnyű azonban ezeknek az igényeknek a meghatározása, a szegmentálás, a megfelelő helyen és időben történő rendelkezésre bocsátás, a
származtatott információk forrásának, a származtatási algoritmusnak a meghatározása. Nem
egyszerű döntési feladatról van szó, a relevancia biztosíthatósága ugyanis függ a szervezeti
struktúrától, a környezeti feltételektől a szervezeti komponensek közötti kapcsolatoktól, az
információ kezelésének módjától (alkalmazott IT), a rendelkezésre állási időtől stb. A végrehajtási és vezetési munkát kiszolgáló információrendszer, mint a valós üzleti folyamatok
modellje minden szempontból megfelelő absztrakciós folyamattal, rendszerszemléletű megközelítéssel (top-down) alakítható ki.
d.)Radikális versus inkrementális fejlesztés?
Kemény döntés! Meggyőződésem, hogy az újjászervezési és innovációs fejlesztéseknél nem
szabad egyértelműen sem az egyik, sem a másik típus mellett dönteni. A jelenlegi versenykörülmények között nem elemezném a tisztán inkrementális fejlesztés hátrányait, hiszen
időigényessége miatt ez nem javasolható módszertani megközelítés, és kutatásom célja sem
ez volt, de a hazai viszonyok vonatkozásában elvetném a tisztán radikális átszervezé5

A Sandvik Saws and Tools AB. a Sandvik Rt. svéd vállalat leányvállalata (2 883 fő) 1993-ban egy BPR fejlesztést hajtott végre. Stratégiai célkitűzésében a magas minőségű termékek piaci szegmensére kívánt koncentrálni, megcélozva a szakmai kör ergonómiai szempontból is magas igényű szerszámokkal történő ellátását. A
fejlesztés keretében számítógéppel támogatott információfeldolgozás (EDI kapcsolat a gyártás, elosztó-központ
és a fogyasztó között) bevezetésével integrálták és centralizálták a vertikális folyamatokat, amelynek eredményeként csökkentek a raktárkészletek, rövidült a kiszállítási idő. A siker okát elsősorban abban látják, hogy a
projekt-teamben belső szakértők dolgoztak, és meg tudták nyerni a dolgozókat az átszervezéshez. Mindenki
kapott egy kis könyvecskét"Megváltoztatjuk a szemléletünket!" címmel, amelyben érthető módon megfogalmazott célok, megvalósítási feltételek és feladatok voltak, és rögzítették a várható eredményeket. És ebben a
szemléletben az emberek magukénak érezték a feladatot és a sikert is! [EBBP, 1998]
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si/áttervezési innovációs folyamatokat is. Az eddigi tapasztalat még a fejlett országokban is
azt mutatja, hogy a sikertelenség oka elsősorban a "feje tetejére állított" rendszer működésképtelenségében rejlik [Schumacher, 1997], Az emberi viselkedés, magatartás, szokások a
korábbi tevékenységek tapasztalataiból származnak, a beidegződés, az automatikus munkavégzés, a hiba nélküli, minőségi tevékenység végzése valójában hosszú idő gyakorlata, készségek kialakítása eredményeként lehetséges. Az ember azonban nem programozható automata, gondolkodását, tudását, nem lehet átprogramozni, a végtagjaiban, az érzékszerveiben beidegződött mozgásokat, szokásokat nem lehet egyik napról a másikra átformálni,
megváltoztatni!
Különösen igaz ez a közép-kelet európai, volt szocialista országok munkavállalóira, akik
között még meglehetősen nagy hányadban vannak olyanok, akik egy egészen más társadalmi gazdasági rendszerben nevelkedtek, és alakítottak ki készségeket. Az átállás a legnagyobb jószándék ellenére sem megy zökkenőmentesen, és minél nagyobb a rés az elhagyott
és az új rendszer között annál nagyobb a veszélye a sikertelenségnek, a kudarcnak. A nagy
ugrástól az emberek félnek, a kisebb változtatásokat hamarabb viszik sikerre. Javaslatomban
tehát egy radikális, de a munkaerő által még végrehajtható mértékű változtatási folyamat
szerepel, amelyben megvan a lehetőség a korrigálásra, a végzetes hibák elkerülésére.
e.) Külső vagy belső szakértőkkel érdemes-e dolgoztatni?
A hazai viszonyokat valamint többéves rendszerfejlesztési tapasztalataimat figyelembe véve
úgy gondolom, hogy egy BPR projekt szakértői között szükség van a belső folyamatokat jól
ismerő munkatársakra, de nem nélkülözhetők olyan független, a vállalatot belülről nem ismerő szakértők sem, akik reálisabban tudnak ítélni és dönteni bizonyos kérdésekben. A külső szakértőket nem kötik több évtizedes tradíciók, nem fűzik érzelmi szálak az egyes folyamatokhoz, munkamódszerekhez, ami természetesen eleve egyfajta objektív megítélést, hozzáállást garantál. Nem javasolom természetesen a teljesen külső team felállítását, mert a kívülről jövő kezdeményezés ritkábban tud találkozni a munkatársak egyetértésével, akik
ilyenkor könnyen érzik úgy, hogy kívülről erőszakolják rájuk a változtatást, és ellenállnak.

Összefoglalva - Az RTEBP

filozófiája

A módszert a hazai gazdasági-politikai sajátosságok, az átalakulóban lévő társadalmigazdasági környezet (politikai és gazdasági törvények, szabályozók, feltételek nagyon gyakori
központi változtatása, versenytársak, partnerek folyamatos cserélődése stb.) messzemenő figyelembe vételével fejlesztettem ki.
Alapul véve a fejlesztők-kutatók által ajánlott módszertanokat az általam javasolt metódus
kidolgozásánál tehát hangsúlyozottan előtérbe helyeztem a hazai vállalatokra vonatkozó sajátosságokat, mint
- az előrelépés, a változtatás, a fejlesztés szükségessége az átalakulás időszakában,
- a szervezeti célok, a küldetéstudat, a helyes stratégia hiánya6, illetve elégtelen volta,
- funkcióorientált tevékenység, többszintű, hierarchikus szervezeti struktúrák léte,

6

Az inteijúalanyok saját bevallása szerint a vizsgált 865 vállalatnak mindössze 16%-a készít céltudatosan formális stratégiai terveket (lásd 1. Fejezet + 1. Melléklet + [Raffai, 1997/6]), és foglalkozik egyáltalán az üzleti
célok meghatározásával, a helyes jövőkép kialakításával, a küldetésnyilatkozat megfogalmazásával.
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- a tranzakció-orientált, csupán utólagos elemzésekre alkalmas, önálló alrendszerekként
működő, sok helyen manuális információfeldolgozó rendszerek alkalmazása, a releváns
információk hiánya, a koncepció nélküli, különböző, egymással nem kompatibilis eszközökből kiépített hibrid informatikai infrastruktúra,
- a hazai és európai (közép-kelet és nyugat európai) gazdasági környezet által támasztott
nehézségek,
- a nemzetek közötti kulturális és egyéb különbségek,
- az emberi kommunikáció jelentősége a fejlesztések sikerében, a kulturális háttér változtatásának szükségszerűsége.
A speciálisan hazai viszonyokra ajánlott módszertanra azért van szükség, mert a magyar
vállalatoknak nagyon gyakran változó, alapjaiban átformált feltételek között kell működniük,
ami gyors reagálást, maximális alkalmazkodási készséget követel meg. Ezért, bár az újjászervezési folyamat lényege a forradalmi változásban rejlik, mégis egy mérsékelten revolúciós utat
javasolok, amelyben a legnagyobb hangsúlyt a siker kulcstényezőjére a humán faktorra helyezem. Meggyőződésem, hogy a sikeres implementálás feltétele a dolgozók önállóságának növelése, vállalati elkötelezettségének tudatosítása és felelősségtudatának erősítése, ezért különösen
nagy hangsúlyt helyeztem azokra a tényezőkre, amelyek sikerre vihetik, eredményessé tehetik a
hazai újjászervezési és innovációs folyamatokat. Ilyen feladatok:
- a menedzsmentet fel kell késztetni a tudatos üzletvitelre, meg kell határozni az üzleti célokat, a helyes stratégiát az előzetesen gyűjtött információk, a külső és belső feltételek és
körülmények ismeretében kell kialakítani,
- szemléletváltást kell elérni mind a menedzsmentnél mind pedig a végrehajtásban dolgozóknál,
- az újjászervezés minden fázisában a lehető legkorszerűbb módszereket és technológiákat
kell alkalmazni,
- nagy hangsúlyt kell helyezni az üzleti munkát támogató információrendszerre, a releváns
információk biztosítására,
- a változást az alkalmazottaknak is akarni kell, nem felülről vagy kívülről jövő kényszerként kell felfogniuk,
- a menedzsment annak tudatában kell, hogy vállalja a változtatást, hogy tiszteletben tartja
minden alkalmazottját, és a megvalósítási folyamat legmagasabb prioritású komponenseként kezeli őket,
- a dolgozókat még a bevezetés előtt fel kell készíteni az átállásra tréningek, oktatás, csoportos szemléletkialakítás formájában.
Szemléletben egy a jövőképet kialakító, a hozzávezető útvonalat a jövőből visszavezetően
meghatározó, ún. Back to the Present eljárást tartok járhatónak és eredményesnek. Hangsúlyoznom kell azonban mennyire fontos a jelen helyzet megismerése és elemzése, az ok-okozati
összefüggések feltárása, a vállalati diagnózis elkészítése annak érdekében, hogy elkerüljük a
kudarcot. Bár sok kutató szerint a "szűz kéz" (a vizsgált üzleti tevékenységet nem vagy csak
alig ismerő külső szakember), a "tiszta lapról indulás" eredményesebb, mégis meggyőződésem,
hogy a hazai menedzsmentet és az alkalmazottakat ismerve egy kevésbé sokkoló átalakítás
hamarabb talál támogatásra. Ha a projekt munkatársai többségükben belső szakemberek, akkor
sokkal inkább magukénak érezve a problémát felelősségteljesebben döntenek az eredményes,
megvalósítható útról.
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A hazai körülményekre egy, a továbbiakban részletesen kifejtésre kerülő vízió-orientált, diagnózis bázisú, objektumtechnológiával támogatott módszertant javasolok alkalmazni, ami
magában rejt bizonyos iterativitást, vagyis lehetőséget nyújt az előre nem látható, váratlan körülmények és külső feltételek változásaira való gyors reagálásra, a fejlesztési kockázat
minimalizáslására.
Névadás: RTEBP k e r e t r e n d s z e r
Jóllehet BPR módszertanom kifejlesztésének alapját egy, a hazai mikroszférában végzett
elemzés képezi, mégis úgy gondolom, hogy a módszertan túlmutat a szűken vett hazai alkalmazási lehetőségeken. A '90-es évek átalakulási folyamata, bár sok nemzeti sajátossággal, bizonyos szempontból eltérő módon zajlott le Közép-Kelet Európa volt szocialista országaiban,
de számos hasonlóságot is mutat. Tanulmányozva elemzők munkáit és összehasonlító vizsgálatait úgy ítélem meg, hogy módszerem nemcsak itthon, hanem a szomszédos országokban is
jól használható. Miután terveim szerint a módszertani kézikönyv angolul is megjelenik {nemzetközi konferenciákon a módszert ismertető előadás iránt komoly érdeklődés mutatkozott elsősorban a cseh és a lengyel kollégák részéről, akik szívesen használnák a módszertant saját
projektjeikben [Raffai, 1998/1,8]}, ezért választottam névként a módszertan angol elnevezésének: a Re-engineering Technology for the Effective Business Processes (újjászervezési technológia a hatékony üzleti folyamatok megvalósítására) kezdőbetűit: RTEBP. Módszertanom
egy keretrendszer, amely a BPR projektek teljes életciklusára egységes szemléletet (ehhez az
objektumorientált filozófiát választottam) ajánl, fázisokat specifikál, és részletesen előírja az
egyes fázisok teendőit, az alkalmazásra javasolt módszereket és technikákat, a végrehajtás feltételeit és az alkalmazás várható hasznát.

3.2. Objektumorientált fejlesztési paradigma
Jelen évtizedünk egyik nagy vívmánya és kutatási eredménye a forradalmi objektumorientált
technológia ( 0 0 , OT), azoknak az elveknek és módszereknek az összessége, amelyek segítségével a valóság a célnak legmegfelelőbben modellezhető. Valójában M.HAMMER és J.CHAMPY
"Re-engineering the Corporation" c. könyvének megjelenésével, az BPR újjászervezési módszertanok kifejlesztésével, az alkalmazások beindításával egyidejűleg láttak napvilágot azok az
elemzési/tervezési elvek módszertanok, amelyek ebben az újfajta szemléletben közelítik meg a
valós folyamatokat leíró, modellező fejlesztési tevékenységet. J.RUMBAUGH az OMT objektum-modellezési módszertant először egy 1991-ben megjelent szakkönyvben [Rumbaugh et al.,
1991] publikálta, majd ezt az egyébként ma is legnépszerűbb módszertant követték újabbak (31. táblázat).
Az új szemlélet tehát az objektumorientált technológia, amely a '90-es évekre a programozási tevékenységben a hibrid (strukturált és objektumorientált sajátosságokkal egyaránt rendelkező), és a tiszta OOPL ( 0 0 programozási nyelvek) szoftverekben egyaránt uralkodó fejlesztési szemléletté vált. A '90-es évek elejétől azonban egyre növekedett az igény a valós üzleti
folyamatok korábbinál hatékonyabb modellezésére. A hagyományos fejlesztési filozófiák, mint
a funkciószemlélet vagy a strukturált tervezés nem voltak képesek követni a dinamikus, gyors
változásokat, nem voltak képesek rugalmasan alkalmazkodni az új körülményekhez. Forradal-83-
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mi váltásra volt szükség, olyan filozófiára, amely eleget tesz az elvárásoknak, amely a valós
folyamatok hű modelljét képes megalkotni, és minimálisra csökkenti az absztrakció, a leképezés által keletkező torzításokat és veszteségeket. Az emberi gondolkodáshoz legközelebb álló
modellt jelenleg az objektumorientált filozófia képes megvalósítani. Mint ahogyan S H E L T O N
fogalmazta, fel kell tárni az üzleti folyamatokat, el kell készíteni annak objektumorientált modelljét, és továbblépve, ki kell használni az IT nyújtotta lehetőségeket, hogy további előnyöket
merítsünk a legújabb paradigmákból és módszerekből [Shelton, 1993],
Az új szemléletű fejlesztési elv iráni növekvő igény egyre több elemzőt ösztönzött 0 0
elemzési/tervezési módszertanok7 kidolgozására. A módszerek gyorsan alkalmazásba kerültek,
napjainkban már nemcsak a rendszerfejlesztési munkában, hanem az üzleti modellezésben is
elsődlegességet élveznek. 1998-ban az OMG elfogadott egy módszertani szabványt, az UML
egységes modellező nyelvet is, ami azt bizonyítja, hogy ez a technológia tért hódít a fejlesztésekben, és általánosan alkalmazást nyer. Az utóbbi években, éppen az 0 0 elemzési tervezési
módszertanok széleskörű elterjedésével előtérbe került az objektumszemléletű vállalatmodellezés jelentőségének hangsúlyozása is. Már hazai közgazdász kutatók is felismerték az objektumtechnológiában rejlő lehetőségeket [Noszkay, 1994], és előnyeit az üzleti tevékenységben
kamatoztatva különböző értékhordozók állapotjellemzőinek leírására, a környezeti igényekkel,
a versenyfeltételekkel való összehasonlításra javasolják alkalmazni [Varsányi, 1998],

Tekintettel arra, hogy az objektumtechnológia filozófiájának és módszertanának bemutatása
nem témája a disszertációmnak, ismerete azonban a módszertan tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges, ezért ennek sajátosságait itt nem részletezem, de egy rövid jellemzést a 4. mellékletben az értekezéshez fűzök.

7

Néhány módszertan a legelteijedtebbek közül: J.RUMBAUGH: OMT {Object Modeling Technique, 1991);

J.MARTIN-J.ODELL: O O I E {Object-OrientedInformation

Engineering',

1992); G.BOOCH: O O A D A ( O b j e c c t

Object-Oriented Analysis and Design with Applications', 1993); SHLAER/MELLOR: OOA, COAD/YOURDON:
QOA/OOD (Object-Oriented Analysis and Design)', I. JACOBSON: OOSE (Object-Oriented Software
Engineering) 1994, Fusion, Booch-Jacobson-Rumbaugh: Objectory és az UML (Unified Modeling Language;
1 9 9 3 - 1 9 9 7 ) stb.

OMG: Object Management Group - világvezető fejlesztővállatok konzorciuma
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3.2.1. Hagyományos versus objektum szemlélet
A BPR innováció olyan hatékony, gyorsan alkalmazható fejlesztési módszer használatát
igényli, amely képes saját szemléletével egyező hangsúlyokat kezelni, és a korábbi, hagyományos technikákhoz viszonyítva reálisabban végzi a valós folyamatok és az információrendszer
leképezését. Ha azonban fejlesztési munkánkkal kapcsolatban az elvárásokat legmagasabb
szinten kielégítő objektumtechnológia diszciplínája, mint követendő elv mellett döntünk, akkor
már az első fázisokban (célkitűzés, stratégia-alkotás, elemzés) ilyen szemléletben kell gondolkodni, hiszen nincs elhibázottabb döntés, mint egy fejlesztési életciklusban különböző filozófiák
szerint dolgozni. Az egyes fázisok outputjait ugyanis ebben az esetben át kell konvertálni valamilyen másfajta technológia bemenetéhez, ami feltétlenül bizonyos sajátosságok torzulásához, elvesztéséhez vezethet [Raffai, 1997/3 j.
A BPR-t eredményesen támogató új technológia hatékonyan valósítja meg a rendszerkomponensek és folyamatainak modellezését, alkalmas a valóság absztrakt objektumainak előállítására, azok asszociációinak leképezésére, az üzleti folyamatok alapos, mindenre kiterjedő elemzésére. Egy olyan komplex módszertanról és eszközről van szó, amely magában foglalja az
üzleti folyamatok követelmény-specifikációját, az objektumok azonosítási metódusát, az osztályok tervezési stratégiáját és a grafikus szemléltetésre alkalmas, egységes szimbólumrendszert. Az objektum-modellezési módszer speciális eszközkészletével lehetővé teszi a fejlesztő
team tagjai számára a rendszer megértését, elemzését és tervezését.
Ez a szemlélet azonban hazánkban még kevés követőre talált, alkalmazása tehát szükségessé teszi a fejlesztők felkészítését, átképzését, tervezési minták, esettanulmányok elemzését, tréningeket. Az úttörőszerepet a sikeres megoldás érdekében tehát ebben a kontextusban a projektnek fel kell vállalnia, és meg keli felelnie nemcsak az élesedő verseny fenyegető sürgetésének, hanem a technológiai kihívásoknak is. Egy 0 0 BPR-ben tehát a fejlesztők (1) a megfogalmazott víziókat és az üzleti folyamat-specifikációkat objektumorientált szükségletekké
transzformálják, (2) az elvárások ismeretében elkészítik az objektum és a (3) dinamikus modelleket, amelyekből (4) az üzleti folyamatokat generálják.
Az objektumorientált szemlélet téves felfogása
Az objektumorientáltság, mint fejlesztési elv választásánál azonban szükségesnek tartok eloszlatni egy téves nézetet. Sok felhasználó, de néha a felületes ismeretekkel rendelkező fejlesztők is azt gondolják, hogy a napi munkát megkönnyítő grafikus felületek, bizonyos alkalmazásokban feltűnő új elemek minden esetben objektumorientált technológiát rejtenek, holott
tudjuk, hogy ebben a vonatkozásban másról van szó. A grafikus felhasználói felület definíciója,
a vele szemben támasztott elvárások a Xerox-Workstation technológia "Alto" és "Star" koncepciójára épül, amelynek legfontosabb elemei:
- dokumentum-, dolgozó-, szemétkosár-, nyomtató-objektumokkal felszerelt személyes
"íróasztal", munkahely,
- általánosan érvényes parancsok használata (dokumentumok másolása, megőrzése stb.),
- objektumok közvetlen manipulálásának lehetősége egyszerű rámutatással (nagyítás,
mozgatás),
- objektumok előállítása ikonok formájában,
- objektumok felhasználó általi változtatási lehetősége stb.
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Megtévesztő azonban, hogy már az egyszerű grafikus felületek alkalmazásánál is lehetőség
van az általánosan használható parancsokkal olyan szuper-osztályokat képezni a meglévő objektumokból, amelyek tulajdonságait a hozzátartozó osztályok öröklik, és hasonló mód nyílik
objektumok OOPL funkciókkal történő manipulálására is. Ezek a lehetőségek az objektumra
való ráklikkeléssel közvetlenül aktivizálhatók, de a menürendszeren keresztül is hívhatók. A
szimulált íróasztal objektumai azonosíthatók, típusuk és számos egyéb, beállított sajátosságuk
van. Egy objektumorientált környezetben definiált grafika átveszi a standard elemek tulajdonságait, ugyanakkor egyéni jellemzőkkel is rendelkezik.
Látszólag tehát a fentiekből is úgy tűnik, hogy ez a felület minden olyan elvárásnak eleget
tesz, amelyet az 0 0 koncepciójú szoftvertől elvárunk, ám sok esetben hiányzik a háttérben
működő rendszer belső lényegének objektumszemlélete. Ha ugyanis a létrehozott objektumot
és annak jellemzőit nem tároljuk külön, akkor az ilyen rendszerek ezt a következő alkalmazásra
elfelejtik, és objektumunk legközelebb ismét a standard beállításokkal jelenik meg. Az ilyen
rendszereket, bár el kell ismernünk, hogy nagyon sok 0 0 sajátossággal rendelkeznek, mégsem
nevezhetjük tisztán objektumorientáltaknak.

3.2.1.1. Az OO technológiák fejlesztését kiváltó tényezők
A gazdaság, a társadalom dinamikus átalakulása, progresszív növekedése, a körülmények,
feltételek állandó változása, mint azt az 1. fejezetben vázoltam, olyan, számítógéppel támogatott fejlesztéseket és alkalmazásokat követelnek, amelyek lépést tudnak tartani a felgyorsult
tempóval, amelyek szinte fejlesztői beavatkozás nélkül alkalmazkodni tudnak az állandóan
megújuló feltételekhez. Ezeket az elvárásokat azonban csak olyan fejlesztési metódussal,
szoftvertermékkel lehet teljesíteni, amelyek eleget tesznek a legfontosabb, velük szemben támasztott követelményeknek. Mik azok a szempontok, amelyeket mindenképpen teljesíteni kell?
Valósághűség - az absztrakció a modellezés kulcstényezője
A valóság elemzése, legfontosabb jellemzőinek megragadása, folyamatainak, komponenseinek modell formában történő tükrözése, a leképezés szabályainak meghatározása gyökeres
változást hozott a fejlesztési metódusokban, hiszen a modellezés során a valós folyamatok
többféle szemléletben közelíthetők. Az objektumorientált megközelítésű rendszer-feltárás és
modellezés a végrehajtási folyamatokból kiindulva valójában egymással kölcsönös kapcsolatban álló, együttműködő objektumokat specifikál, ahol mindegyik objektum
•
•
•
•

önálló feladatokkal rendelkezik,
saját igényei vannak,
önálló eredményeket produkál, és
kommunikál, üzenetet közvetít a többi objektumnak.

Ezek az objektumok a valóság kis egységeit reprezentálják, és látszólag úgy tűnik, hogy a
fejlesztő által leírt modell nem is különbözik a valóságostól. Ha ezt a szemléletet még a feltárás
és elemzés során megismert formai szabályokra, logikai elemekre és formulákra is kiterjesztjük,
és ebből kiindulva fedezzük fel a rendszer sajátosságait, akkor a tudásbázis az események és a
műveletek speciális származtatási, következtetési szabályai szerint írható le.
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Szigorúbb elvárások a minőséggel szemben
A fejlesztett termék elvárt minősége akkor biztosítható, ha erre a fejlesztés teljes életciklusában különös gondot fordítunk, és ezt szem előtt tartva, minden tevékenységet ennek alárendelve végzünk. Különösen fontos a célok szem előtt tartása, a felhasználói elvárások teljesítése, ami nem feltétlenül a projekt-tervben megfogalmazottak szó szerinti végrehajtását jelenti,
hanem az elemzési és leképezési, modellezési munka szisztematikus, hatékony módszerrel
történő megvalósítását.
Komponensalapú fejlesztés igénye
A komponens fogalmát természetesen nem szabad leszűkítem kisebb szakmai területek
szintjére, hiszen a világos, egyértelmű elemekben, funkciókban és folyamatokban való gondolkodás az egész fejlesztést, annak minden fázisát át kell, hogy hassa. A komponens-koncepció
megvalósítási szintjét több paraméterrel is jellemezhetjük, mint
- elemekre bonthatóság, amelyet jól szolgál a top-down dekompozíció és fejlesztési elv,
- a kombinálhatósági igény azt jelenti, hogy olyan egységeket képezünk, amelyekből több,
különböző további elem is felépíthető, és így az elemek többszörösen felhasználhatók,
- érthetőség, egyértelműség a későbbi módosíthatóság feltétele,
- kontinuitás: a globális modellre is kiható változtatásokat legyen elegendő elemi szinten
végrehajtani (ebből következik majd az egységbezárási sajátosság),
- a komponensek rendelkezésre állása és változtathatósága,
- komponensszintű hibajavítási lehetőség.
Újrafelhasználhatóság biztosítása
Felmerülhet a kérdés, miért új elvárás az elemek újrafelhasználhatósága? Bár a klasszikus
fejlesztési-módszerek is törekedtek már komponensek kialakítására, és ezek többszörös, ismételt felhasználására, a megoldás azonban, éppen a keresési algoritmusok bonyolultsága miatt
gyakran problémát jelentett. A gondot elsősorban az okozza, hogy rendszerint nem definiálhatók egzakt módon és előre az ismétlődő feladatok, nem ismertek pontosan az elemek struktúrái. A modulok újrafelhasználhatóságának elvárásait az 0 0 technológia az osztály definiálásával, azok hierarchikus szerkezetével valamint az attribútumoknak és módszereknek ezen hierarchia szerinti öröklési sajátosságával valósítja meg.

3.2.1.2. Egységes szemlélet a teljes életciklusban
Valamely korszerű koncepció alkalmazása az implementálás fázisában eredményes és hasznos lehet, ám biztosan nem olyan hatékony, mint egy egységes szemlélet alkalmazása a teljes
életciklusban. A hagyományos módon végzett elemzés/tervezés egyedekből álló adaímodellt
specifikál az elemeivel végzendő funkciók előírásával. A megvalósítás fázisában azonban nehéz
objektumokat generálni, ha nem ezeket terveztük meg egy korábbi fázisban. Egy strukturált
tervezési folyamat végén nem ismerjük az egyedekhez rendelhető műveleteket, a modell elemeinek a különböző funkciók végrehajtása utáni állapotát. Nem tudunk semmit arról, hogy
milyen a viselkedésük, milyen hatással vannak egymásra, és hogyan jellemezhetők bizonyos
0 0 sajátosságokkal. Ha tehát ki akarjuk használni az új technológia nyújtotta előnyöket, akkor
ezt a teljes fejlesztési projekt során egységes szemléletben kell tennünk!
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3-2. Ábra Problémamegoldás hagyományos és objektumorientált módszerek alkalmazásával
-tiszta és hibrid megoldások-

3.2.2. Újjászervezés és objektumtechnológia
Az újjászervezési projektek sikeres alkalmazásának feltétele olyan módszerek és eszközök
használata, amelyekkel lehetséges az üzleti folyamatok modellezése, a lényegi, stratégiai célokat szem előtt tartó elvonatkoztatás, a vállalati folyamatok optimális tervezése. Ha mindezt
rövid időn belül kívánjuk elérni, és a BPR lényege éppen a piaci és versenykihívásokra történő
gyors reagálásban van, akkor igénybe keli venni azokat a lehetőségeket, amelyek az elemzésitervezési munkát automatizálni képesek.
Azok az objektum-szemléletű módszerek és fejlesztőeszközök, amelyek képesek az üzleti
folyamatok számítógéppel támogatott ábrázolására, elemzésére, dokumentálására, a komponensek és kapcsolataik egyszerű gyors változtatására, valamint modell-optimalizálásra, lehetővé teszik a fejlesztő számára a lehető legjobb megoldás gyors megkeresését. Az egységes
szimbólumrendszerű, szabványos vizualizáció minden, a fejlesztésben résztvevő munkatárs
számára egyértelművé teszi az üzleti folyamatokat, a működést, és az újrafelhasználható objektumokkal gyorsan, költségtakarékosán biztosítja a fejlesztő számára új folyamatok beépítését, meglévők törlését vagy módosítását, a változások menedzselését.
Az objetumtechnológia tehát számos, a BPR projektek szempontjából előnyös sajátossággal
rendelkezik, lehetővé teszi (1) az egyszerű és áttekinthető vállalati tevékenységdiagnosztizálást és elemzést, (2) a követelmények specifikálását, (3) a tervezési munka során a
változtatások és változatok egyszerű és gyors átvezetését, (4) a fejlesztésben résztvevők egyértelmű kommunikációját nemcsak vállalaton belül, hanem nemzetközi kitekintésben a partnerek vonatkozásában egyaránt.
és J A C O B S O N , akik világviszonylatban élenjárók az 0 0 módszertanok
kifejlesztésében korábbi saját munkájuk (OMT, OOADA és OOSE módszertanok) alapján egy
olyan egységes rendszert dolgoztak ki, amelyben kiemelték a korábbi módszerek előnyös komponenseit, és ezeket az eljárásokat egyesítve hatékony alapot teremtettek egy egységes modellező nyelvhez. Eredményüket folyamatosan korszerűsítik, újabb és újabb verziókat fejlesztenek.
BOOCH, RUMBAUGH
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Az alapvető cél a rendszerben lévő párhuzamosságok és ellentmondások megszűntetése, egy
egységes szintaktika és szemantika kialakítása.
Talán érdemes említést tenni arról, miért nevezték a fejlesztők ezt a fejlesztőkörnyezetet
nyelvnek, amikor úgy gondoljuk, hogy itt valójában egy eljárás-folyamatról van szó, olyan kreatív tevékenységsorról, amelyet a megoldandó probléma, mint a BPR is, a működtetés körülményei valamint a fejlesztő egyénisége miatt is mindig különböző módon végeznek. Az alapvető elképzelés az UML kifejlesztésével tehát éppen az volt, hogy egy olyan fejlesztőkörnyezetet biztosítsanak, amely a programnyelvekhez, a természetes nyelvekhez hasonlóan a modellezési munka során alkalmazható. Ez természetesen egy egységes terminológiát jelent, és szükségessé teszi megfelelő fejlesztési kultúra, az „egy nyelven beszélés" technikájának kialakítását.

3-3. Ábra A vállalatmodellezési komponenst is magában foglaló integrált fejlesztési módszer
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Az R T E B P projekt fejlesztési filozófiájaként ajánlott objektum-szemlélet alkalmazása lehetővé teszi a csoportmunkát, a kialakított objektum-tárházak osztott kezelését a fejlesztő team
tagjai részére, megvalósítja az egyes fejlesztők párhuzamosan végzett tevékenységének szinkronizálását, automatikussá teszi a fejlesztés végrehajtását és a rendszer dokumentálását. Az
implementációs fázisban nyújtott hatékony támogatás eredményeként csökken a megvalósítási
és a karbantartási folyamatok átfutási ideje, nő a rendszer hatékonysága, a beépített konzisztencia-vizsgálatok növelik az alkalmazások minőségi színvonalát, sőt lehetővé válik már meglévő alkalmazások működésének visszafejtése és újjátervezése is. A minél rövidebb fejlesztési
idő érdekében feltétlenül szükségesnek tartom a gyors eredményt produkáló, a fentiekben specifikált elvárásoknak eleget tevő RAD (Rapid Application Development) technológia alkalmazását, amelyhez feltétlenül szükség van számítógéppel támogatott fejlesztőeszközre (CASE), a
projektirányítást is segítő, a fejlesztési információkat és változásokat is kezelő szoftverek alkalmazására. Ezt a fejlesztési megoldást ajánlja MANGANELLI és KLEIN is saját BPR módszerükhöz.

3-4. Ábra Fejlesztést támogató Ratinal Rose'98 CASE eszköz egy munka ablaka

3.3. Az R T E B P módszertan
A módszertan kialakításánál az alapvető diszciplínák meghatározása valamint az alkalmazandó módszerek és technikák megválasztása után mindenekelőtt azokat a legfontosabb, minden probléma esetén alkalmazandó közös teendőket kell specifikálni, amelyek a BPR fejlesztési
folyamat fázisait fogják képezni. A kifejlesztett módszertan valójában egy jól összehangolt, logikailag egymásra épülő feladatsorból kialakított, a teljes életciklusban egységes elveket követő
keretrendszer, amely a sikeres megoldások tapasztalatain alapuló módszereket és eszközrendszert tartalmaz (3-5. ábra).
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3-5. Ábra Az RTeBP módszertan fázisai

A BPR projekt fejlesztési céljainak megvalósításához olyan lépéssor végrehajtását határozom meg, amely mindenképpen előírja
(1) a projekt céljainak egyértelmű definiálását, az elvárások megfogalmazását, az üzleti értékek, célok meghatározását, stratégia kialakítását és a jövőkép-alkotást,
(2) a jelenlegi folyamatok feltárását, elemzését, diagnosztizálást,
(3) a tanulást mások példájából, a meglevő alkalmazások eredményeinek összevetését,
(4) az üzleti folyamat új modelljének és a megvalósítás eszközeinek megtervezését, költség/haszon elemzést,
(5) az új szervezeti architektúra kialakítását, az alkalmazottak meggyőzésének, a képzési,
átképzési feladatoknak a tervezését,
(6) az átmenet megtervezését, végrehajtását, és végül
(7) az eredmények mérését, kiértékelését.
Értekezésem további fejezeteiben részletesen ismertetem az R T E B P módszertan egyes fázisait és teendőit, meghatározva a végrehajtás során alkalmazandó leghatékonyabb módszereket
és eszközöket is. A módszertan architektúrájának kialakításánál abból indultam ki, hogy egy
hármas szintű feladatstrukturálással, a fázisok szakaszokra, a szakaszok eljárásokra tagolásával
olyan, tiszta szerkezet határozható meg, amelynek követése és megvalósítása nagy valószínűséggel sikerre viszi a BPR projektet. A módszertan vázát a 3-6., a fejlesztési fázisokat és szakaszokat felsoroló ábra szemlélteti.
A módszertan ismertetésénél különböző a kommunikációt és vizualizációt segítő technikákat javasolok, amelyek forrását az ábrák jobb alsó sarkában feltüntetett lógóval jelölöm az
alábbiak szerint:
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Az R T E B P módszertan fázisai és szakaszai

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Az RTEBP projekt előkészítése, szervezeti- és projektcélok
1.1. Problémafeltárás, elvárások, követelmények specifikálása
1.2. Döntés, projekt-team létrehozás, projekt-terv készítés
1 . 2 . 1 . Feladat-specifikáció, ütemezés
1.2.2. Erőforrások (humán, technikai, pénzügyi, egyéb) biztosítása
1.2.3. A projektszervezet kialakítása
1.2.4. Kockázatkezelés
1.3. A szervezeti célok megfogalmazása (misszió, vízió, stratégia)
1.3.1. Jövőkép-alkotás, küldetésnyilatkozat
1.3.2. Stratégia-alkotási folyamat
1.3.3. Megvalósítás, visszacsatolás
Tényfeltárás, analízis, diagnózis - Vállalati modell kialakítása
2 . 1 . Szervezeti architektúra elemzése, szerep- és viszonyrendszer
2 . 2 . Vevők számbavétele, fogyasztói elvárások analízise
2 . 3 . A vállalati folyamatmodell kialakítása
2 . 3 . 1 . Szervezet, szerepek és funkciók
2 . 3 . 2 . Információk, információigények, adatforrások és felhasználásuk
2 . 3 . 3 . Folyamatanalízis
2 . 4 . Követelmény-modell specifikációja, problémakezelés
2 . 4 . 1 . Követelmény specifikáció
2 . 4 . 2 . Problémakezelés
Benchmarking
3 . 1 . A vizsgálatban részt vevő minták kiválasztása
3 . 2 . Minták elemzése
3 . 3 . Hasznosítható komponensek és sajátosságok, tanulságok kiemelése
Tervezés - Folyamatmodell és a technológiai háttér tervezése
4 . 1 . Objektum-modell kialakítása
4 . 2 . A folyamatmodell (dinamikus modell) tervének elkészítése
4 . 3 . Interfészek, prototípus-fejlesztés, implementáció terve
4 . 4 . A technológiai háttér kialakítása, döntés az alternatívákról
Szociális tervezés: alkalmazottak meggyőzése, átszervezés, team-kialakítás, átképzés
Az átmenet - A BPR projekt megvalósítása
Eredmény-monitorozás, kiértékelés, visszacsatolás

3-6. Ábra A z RTEBP módszertan fázisai és szakaszai

-92-

A z R T e B P módszertan*

3-7.

Ábra Az

RTEBP

módszertan alkalmazásának folyamatmodellje

1. Fázis - Előkészítés, szervezeti- és projektcélok
Az újjászervezési folyamat 1. fázisának célja az előkészületi munkák elvégzése, a projekt
indításához szükséges teendők végrehajtása. Ez a fázis azonban nemcsak az újjászervezéssel
kapcsolatos feladatokat foglalja magában, hanem a szervezeti működésre vonatkozó alapvető
kérdések tisztázását, a fejlesztést végrehajtó projekt kialakítását, munkatervének elkészítését, a
működési feltételek biztosítását is. Ebben a fázisban kell megválaszolni az alábbi kérdéseket:
- Mi a felsővezetés célja és elvárásai? Hogyan viszonyul az újjászervezéshez? Milyen kapcsolatban lesz a BPR projekttel, mennyire támogatja annak munkáját?
- Mi lesz a fejlesztési projekt célja? Mennyire lehet előremutató és agresszív anélkül, hogy
elszakadna a realitásoktól?
- Kik legyenek a team tagjai? Milyen arányok kialakítása a legmegfelelőbb (külső/belső
munkatársak, szakmai csoportok stb.)?
- Melyek azok a képességek, az ismeretek, amelyeket a team tagoktól elvárnak?
- Milyen munkatársakat (szakmai ismeretek, tapasztalat, készségek stb.) nem tudnak biztosítani? Hogyan lehet a feladatra képezni őket?
- Mit kell tenni annak érdekében, hogy a vállalat alkalmazottait meggyőzzék, és megnyerjék őket az újjászervezés ügyének?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresve a választ az előkészítő munkát 3 nagyobb szakaszra
bontva javasolom elvégezni:
(1) Problémafeltárás, elvárások, követelmények specifikálása.
(2) Döntés a BPR fejlesztésről, a projekt megszervezése és a projekt-terv elkészítése.
(3) A szervezeti célok megfogalmazása (vízió, misszió, stratégia).
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1.1. szakasz - Problémafeltárás, követelmények specifikálása
A kiindulási pont a menedzsment fejlesztési elképzeléseinek megfogalmazása, az elvárásoknak a definiálása. Ha a fejlesztés egy radikálisabb újjászervezést céloz meg -ennek mértékét a
menedzsment és a projektvezető határozza meg-, akkor az irányelvek megfogalmazásánál az
alapvető, komoly problémákra kell koncentrálni, és azokat a változtatással kapcsolatos elvárásokat kell definiálni, amelyek a szervezet életét a legmarkánsabban befolyásolják. A direktíváknak azt is ki kell fejezniük, hol tart ma a vállalat, miért van szükség a folyamatok újjászervezésére, és hova szeretne eljutni a jövőben. Fel kell tenni a működés szempontjából alapvető kérdéseket, és pontos válaszokat kell megfogalmazni az alábbiak szerint:
- a vállalat működési környezete
Kik a vevők? Kik a versenytársak? Milyen változások várhatók a közeljövőben? {A kérdések megválaszolásához meg kell határozni a vállalatnak a környezetében elfoglalt helyét (3-8. ábra)}.
- fogyasztói elvárások
Hogyan elégíthetők ki a fogyasztók? Miért kell változtatni a vevőigények kielégítésének
módján? Egyáltalán mik a vevőigények, és ezek hogyan változnak? Stb.
- a verseny fokozódása
Hogyan elégítik ki a versenytársak a vevőigényeket? Milyen fejlesztési céljaik vannak?
Milyen helyzetben vagyunk a versenytársakhoz képest?
- a vállalat üzleti nehézségei
Mit csinál a cég rosszul, hogyan lehetne jobban csinálni? Mik a gyengeségek? Milyen veszélyektől kell tartani?
- a vállalat helyzete
Miért szükséges a vállalat működését alapjaitól átgondolni és azt radikálisan változtatni?
- a változtatás elmulasztásának kockázata
Mi lesz a következménye annak, ha nem változtat a vállalat a jelenlegi célokon, struktúrán, technológián?
Ezekre és még számtalan egyéb kérdésre kell megadni a választ, amikor a menedzsment elhatározza, hogy megteszi a szükséges lépést a túlélésért, versenybenmaradásért, a fejlődésért.

3-8. Ábra Az üzleti folyamatokat különböző szinten befolyásoló környezeti tényezők
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A problémafeltárási folyamatot különböző aspektusokból vizsgálva lehet végezni, tudni kell
azonban, hogy egy nyitott környezetben nemcsak a belső viszonyok ismeretére, hanem a külső
körülmények meghatározására is szükség van. A probléma definiálása, a megoldási utak keresése csak ennek ismeretében lehetséges.
Az üzleti vállalkozás, mint nyitott rendszer szoros kapcsolatban van a környezetében lévő
elemekkel, velük együttműködve képes csak céljainak megvalósítására. Meg kell tehát vizsgálni (1) ezeknek a közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szegmenseknek a jellemzőit, jelenlegi
helyzetét, valamint (2) azokat a változási tendenciákat, amelyek a környezetben stratégiai vagy
realizálási szinten várhatók. Az elemzésnek ki kell terjednie az alábbi területekre:
a) piaci környezet
A piaci környezet (3-9. ábra) elemzésénél többirányú vizsgálatot kell végezni, hiszen
külön kell elemezni
- a termékek keresleti és kínálati piacát (termékpiac), amely a beszerzési és értékesítési tevékenységekhez kötődő árukra és partnerkapcsolatokra vonatkozik,
- a munkaerőpiacot, amely egyrészt a vállalatnak a foglalkoztatói szerepkörből adódó
elképzeléseire (ajánlott munkakörök, bérszint, egyéb juttatások, munkahelyi légkör,
továbbképzés, szociális gondoskodás) vonatkozik, másrészt a foglalkoztatási arányokat, a munkaerő mobilitását, a szakképzett munkaerő meglétét elemzi,
- a, töke- és pénzpiacot, amelyet egyrészt mint működési feltételt, másrészt pedig mint
befektetési ténvezőt kell kezelni.

3-9. Ábra Piacformák és -kapcsolatok [Pálinkó-Solt-Szabó, 1997]
a) tudományos-technikai környezet
Az a menedzsment jár el helyesen, aki nemcsak a jelenlegi eredmények alapján tervezi a
műszaki fejlesztéseket, hanem figyeli a technológiai tendenciákat, épít a közeljövőben
várható új eredményekre. Különösen akkor fontos ez, ha a vállalkozás a csúcstechnológiát alkalmazó ágazathoz tartozik.
b) politikai-intézményi környezet
Az üzleti élet meghatározó tényezője az a politikai-társadalmi környezet, amelyben tevékenységét kifejti. A politikai stabilitás növeli a befektetési kedvet, a gazdaságpolitikai
hozzáállás befolyásolja a vállalkozó kedvet, hatással van a tulajdonosi réteg erősödésére,
a bankrendszer, a megfelelő jogi szabályozási formák pedig a biztonságos, stabil működést garantálhatják.
c) kulturális háttér
Olyan tényező, amely a stratégia kialakítási folyamatát a társadalmi értékrend és a kialakult üzleti gyakorlat szerint teszi lehetővé. A piacgazdaságban például elfogadja, hogy a
vállalkozások alapvető célja a haszonszerzés, de elvárja, hogy magasabb rendű céloknak
is eleget tegyen, mint a társadalmi felelősség, környezetvédelem vagy üzleti etika.
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3-10. Ábra Porter versenyelemzés-modellje [Porter, 1985]
Már a környezeti tényezők vizsgálata is rávilágít arra a fontos kritériumra, amely a vállalkozás létét, versenypozícióját meghatározza. A helyes és reális stratégia, az üzleti célok csak a
partnerekkel, a versenytársakkal kialakított jó viszony alapján, a körülmények alapos elemzésével lehetséges. A versenyelemzés módszereivel éppen azok a faktorok (információs-vezetési,
tudományos-technikai, piaci, gazdasági-pénzügyi) vizsgálhatók, amelyek közvetlenül jelzik a
cég értékhordozóinak (erőforrások, termékek/szolgáltatások, partnerek) állapotait, a siker
vagy kudarc mértékét, a beavatkozás természetét (3-10. ábra).

1.2. szakasz - Döntés a fejlesztésről, a projekt team kialakítása, projekt-terv
A problémák definiálása (krízishelyzet, krónikus problémák, egyéb változáskésztetések), a
környezeti feltételek megismerése, a versenypozíció feltárása, az újabb elvárások, követelmények megfogalmazása, a változtatás szándéka mind olyan elemek, amelyek a szervezeti működés hatékonyságának növelését teszik szükségessé, olyan motivációk, amely jövőbeli cselekvésekkel kapcsolatos döntésre készteti a vezetőket. Egy szervezet fejlesztését azonban sokféleképpen lehet végrehajtani, az elveket és a módszertant több szempont szerint kell kiválasztani,
így (1) a vállalat helyzete, állapota, (2) az elérendő célok és a jelen állapot közötti rés mértéke,
(3) a várható haszon és az ráfordítások aránya adatok ismeretében. A megoldáshoz és a sikerhez többféle út is lehetséges (folyamatos javítási modell, folyamat-benchmarking, TQM,
Kaizen modell, BPR), amelyeket a rendelkezésre álló információk alapján össze kell hasonlítani, és a célokhoz és lehetőségekhez legjobban illeszkedőt kell választani.
A fejlesztéssel kapcsolatos döntést a menedzsment és a fejlesztéssel megbízott projektvezető hozza meg, általában meglehetősen kevés információ birtokában. Ebben a stádiumban
ugyanis még minden nagyon bizonytalan, és számtalan előre nem látható eseménnyel, belső és
külső tényezővel kell számolni. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy a projekt valójában csupán kerete a fejlesztési munkának, egy olyan elem, amely szervezeti formát biztosít a
feladatok irányítható és ellenőrizhető elvégzéséhez. Nem vitatható a projekttevékenység tervezésének jelentősége, a projekt vezetőjének felelőssége, akinek egyértelműen meghatározott és
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ütemezett feladatokat kell végrehajtani, ellenőrizhető munkafolyamatokat kell előírni. Egy
projekt indításának a feltétele a projektcélok egyértelmű definiálása, a projekt tevékenységének
meghatározása, ütemezése, a szükséges erőforrások biztosítása és a projektszervezet kialakítása.

11. Ábra Fejlesztési alternatívák kiértékelési folyamata

1.2.1. eljárás - Projektcélok, -feladatok specifikálása, ütemezése
Egy újjászervezési folyamatban a fejlesztés a célok és az útvonal meghatározása után a projekt létrehozásával folytatódik. A projekt küldetési nyilatkozatának tartalmaznia kell
-

az elvárások általános leírását,
a projekttől megkívánt teljesítményeket, elvárt eredményeket, valamint
az erőforrások, a döntési hatáskörök és a felelősség határait.

A projektcélok definiálásakor szem előtt kell tartani, hogy a fejlesztés során mindenki számára világos kell legyen az a szándék, amelyért dolgoznak, és amelynek elérésére törekszenek.
Fontos, hogy a projekt elképzelései találkozzanak a menedzsment elvárásaival, hogy a projekt
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bíija a vezetés támogatását. A projekt sikerét meghatározó kritikus tényező az is, hogy azok a
munkatársak, akikkel a fejlesztés során a projekttagok együttműködnek, meg legyenek győződve a várható eredmény fontosságáról, és ők maguk is akaiják a változást. A projekt munkája ugyanis csak az alkalmazás mérhető eredményeivel minősíthető.
Eddig már bevezetett BPR alkalmazások néhány jellemző célkitűzése vállalati példán keresztül
bemutatva:
Vállalat típus

BPR célok
BPR fejlesztés feladatai

Televízó-gyártó
cég

- haszon növelés a vevő igények hatékonyabb kielégítésével
- a hibák és a költségtúllépések csökkentése
- a felhasználói elvárások megismerése, jobb kommunikáció és tájékozódás
• piaci részesedés
• rendelések

növelése

teljesítési

folyamatának

- az olvasóktól érkező visszajelzési idő csökkentése 21 napról 10 napra
- a felelősségérzet és hatékonyság növelése az operatív folyamatokban

Könyvkiadó

a keresztfunkcionális

Távközlési
vállalat 1.

javítása

\

expanziója

az értékesítési

termékfejlesztéssel,

divízióban

és beszerzési

szállítási

folyamatok

szolgáltatásokkal,

javításával

- expanzió, új piacok meghódítása
- a szervezeti

stratégia,

megváltoztatása,

a struktúra

hogy a dolgozók

- a vevő-folyamatokért
- az alkalmazottak
- a szervezeti

Biztosító-társaság

a tesztelő

- a fogyasztók iránti felelősségérzet növelése
- a főfolyamatok átfutási idejének csökkentése
- költségek csökkentése
a vállalat

Távközlési
vállalat II.

program

felelős
folyamatos

hatékonyság

és a folyamatok
érdekeltek

oly módon

legyenek

vevő-orientált

team

képzése,

felelősséget

hogy

a

történő
fejlesztésben

létrehozása
érezzen

növeléséért

- vevő-válaszidőt csökkentése
- az információkhoz és a dolgozókhoz való közvetlen hozzáférés biztosítása
- papírmentes folyamatok előtérbe helyezése

A projekt céloknak a menedzsmenttel egyetértésben történt definiálása alapot biztosít a fejlesztési munka megtervezéséhez, a fejlesztéshez szükséges erőforrások biztosításához. Az újjászervezési munka megkezdése előtt számításokat kell végezni a fejlesztés várható költségeire,
annak várható idejére vonatkozóan, kockázatelemzést kell végezni, durva becslést adni a fejlesztési eredmények hatékonyságára vonatkozóan, szólni kell a fejlesztést akadályozó és a későbbiekben várható tényezőkről, meg kell határozni a rendszer működéséhez szükséges erőforrásigényt, a mérföldkövek megjelölésével el kell készíteni a projekttervet. A projekt indításának feladatai:
- a projektvezető kinevezése,
- a projekt küldetésnyilatkozatának elkészítése,
- projekt-terv készítés: elvárt teljesítmény mértékrendszer specifikálása, erőforrásigény
meghatározása, feladatok előírása és ütemezése,
- a team létrehozása (belső-külső munkatársak megválasztása, megbízása),
- a team tagok kiképzése a fejlesztési feladat végrehajtására.
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A projekt tevékenysége, ütemezés
A BPR projekt feladatai gyakorlatilag megegyeznek a fejlesztési életciklus fázisaival és teendőivel, a tervezésnél tehát ebből kell kiindulni. Mindenekelőtt specifikálni kell a követelményeket, el kell végezni ennek alapos, a valós folyamatok elemzésén alapuló kiértékelését, majd
meg kell tervezni a rendszer és folyamatainak absztrakt modelljét. Ez a modell képezi alapját a
megvalósításnak és értékelésnek. A tervezés során azonban nem szabad megfeledkezni azokról
a mérföldkövekről, döntési pontokról, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a fejlesztés során minél kevesebb kitérőt tegyünk, minél kevesebb felesleges munkát végezzünk.
A fejlesztési életciklus-elemek megítélésénél nagy jelentősége van annak a becslésnek, amely
az egyes fázisok súlyozására, a helyes arány kialakítására vonatkozik. Mindenképpen javasolt
olyan, számítógéppel támogatott megoldások igénybevétele, amelyek korábban hosszadalmas,
időrabló munkát jelentő projektfeladatokat automatizálnak. így több idő jut a probléma elemzésére, a konceptuális tervezésre, az absztrakcióra, nagyobb hangsúlyt lehet helyezni a vezetői
elvárásokra, az üzleti folyamatok mérhető eredményeire, a partnerekkel és az alkalmazottakkal
való eredményes együttműködésre.
Egy fejlesztési projekt tevékenységének tervezéséhez és a folyamat optimalizálásához kiválóan alkalmazhatók a PERT {Program Evaluation and Review Technique), CPM {Critical
Path Method), a Gantt diagram módszerek, illetve ezek számítógéppel támogatott lehetőségei.
Mindkét módszerrel specifikálhatok a feladatok, meghatározható azok időigénye, a végrehajtási sorrend, a párhuzamosan végezhető feladatok, és minimalizálható az átfutási idő [Ferenczi et
al., 1998], A feladatokhoz tartozó időigényt célszerű egy speciális mérőszámmal: emberhét,
emberév kifejezni, ami egy ember adott időegység alatt végzett teljesítményét jelenti.

1.2.2. e l j á r á s - E r ő f o r r á s o k biztosítása
A feladatok körének és ütemezésének meghatározása lehetővé teszi a végrehajtáshoz szükséges erőforrásigény megtervezését. Minden igényelt ráfordítás esetében szükséges ismerni bizonyos paramétereket, így
-

az erőforrás típusát, jellemzőit,
az igény felmerülésének időpontját (rendelkezésre-állás kezdete),
a felhasználás időtartamát, a felszabadítás időpontját, és
azt a feladatot, amelyhez szükséges.
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1. Humán erőforrás, szakképzett munkaerő
Meg kell határozni a projekt teljes munkaerőigényét (vezetők, különböző feladatokért
felelős szakemberek, partnerek, alkalmazottak), ki kell térni a szakképzettségre, a gyakorlat jellegére és időigényére, a speciális képzésekre, létszámra egyaránt. A munkatársakhoz hozzá kell rendelni az elvárásokat, az elvégzendő feladatokat, a felelősségeket, a
számonkérés és a felelősségre vonás módját, a fizetést, az ösztönzési feltételeket. Minden
munkatársnak pontosan ismerni kell a célt, a vele szemben támasztott elvárásokat, tudnia
kell, milyen feladata és felelőssége van, milyen döntéseket kell hoznia, és milyen kapcsolatrendszerben kell dolgoznia.
2. Eszközigény
A projekt-tervnek pontosan kell tartalmaznia azt az eszközszükségletet, a fejlesztési
munkakörnyezetet, amelyet használni fog. Ennek specifikálása magában foglalja az eszközök felsorolását, a beszerzési forrást, a ráfordítási igényt, a feltételek kialakításának
módját és ezek költségét. Fontos, hogy a fejlesztés eszközeit a projektvezető úgy határozza meg, hogy a fejlesztett megoldás arányban álljon a fejlesztési eredmény hasznosságával.

1.2.3. eljárás - A projektszervezet kialakítása
Tekintettel arra, hogy a projekt tevékenység és az adott feladat megoldására kialakított
szakmai teamek önmagukban is a korszerűbb szemléletet és munkastílust képviselik, olyan
szervezeti formát kell kialakítani, amelyben különböző feladatokra szerveződött, kevés irányítási szinttel rendelkező, rugalmasan változtatható munkacsoportok állnak egymással kapcsolatban. Egy BPR projekt esetében célszerű a teamen belül alcsoportokat létrehozni, amelyekben az egyes részterületekhez (elemzési, tervezési feladatok, implementáció) tartozó munkatársakat egy szakmai felelős összefogja, irányítja és összehangolja munkájukat, és szükség esetén
segít a legjobb megoldások alkalmazásában.
A projektszervezet, amely önmaga is kevés hierarchiaszintű szerveződés akkor tud hatékonyan dolgozni, az információátadási utakat és a torzítási tényezőket minimálisra szorítani, ha
maga az anyaszervezet is hasonlóan szervezett (lapos piramis, heterarchikus szervezet). Ha egy
projektvezetőnek egyébként hozzá szervezetileg nem tartozó munkatársakat kell irányítania,
akkor könnyen kaphat olyan választ egy felelősségrevonáskor, hogy a másik főnök bízta meg
egy fontos, határidős feladattal. Az ilyen esetek pedig erősen rontják a projekt munkamorálját,
és akadályozzák a teljesítést.

1.2.4. eljárás - Kockázatkezelés
Minden fejlesztési projekt bizonyos kockázatot vállal a célok, az elvárások teljesítésének
eredményességére vonatkozóan. Ennek számtalan oka lehet, vannak olyanok, amelyek előre
kiszámíthatók, meghatározhatók, vannak azonban olyanok, amelyek elsősorban a megvalósítási
folyamat során bekövetkező változó körülményeknek, váratlan eseményeknek a következtében
a tervezettől eltérően alakulnak. A projekt tehát kockázatot vállal a siker vonatkozásában,
amelynek mértéke csökkenthető, ha a projektvezető azt előre becsülni és kezelni tudja.
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A kockázatelemzésnek ki kell térni a következő területek vizsgálatára:
- technológia komponensek,
- követelmények kockázata: a rendszer nem azt csinálja, amit a felhasználó elvár tőle, nem
felel meg a felhasználó igényeinek,
- képességek kockázata: rendelkezésre áll-e megfelelő képzettségű fejlesztőgárda, képes-e
a megfelelő tanfolyamok ismereteinek elsajátítására,
- politikai kockázat fel kell mérni, van-e valamilyen politikai tényező, amely a fejlesztést,
annak kimenetét akadályozná.
Az előre nem látható, véletlenszerű események bekövetkezési valószínűségének becsléséhez
többféle módszer is alkalmazható. Az egyik hatékony módszer például a bizonytalan döntési
szituációkat elemző döntési fa metódusa (3-13. ábra).

3-13. Ábra Döntés bizonytalan szituációban - döntési fák módszerével

1.3. szakasz - Szervezeti célok specifikálása
A fókuszálás, a hosszabb távú célok, irányok meghatározása, a vízió és a stratégiaalkotás
bonyolult, összetett folyamat, amelyre nehéz egységesen alkalmazható módszert, algoritmust
meghatározni, jóllehet a stratégiai elméleti kutatások megfelelő alapot nyújtanak a vezetés
számára. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a stratégiai és üzleti tervek minősége, a
helyes tervezési döntések alapvetően a vezetés által felhasznált információk magalapozottságán
és relevanciáján múlnak, vagyis azon, mit tud a menedzsment kiolvasni a rendelkezésre álló
adatokból, elemzésekből [Varsányi et al., 1998], hogyan tudja hasznosítani a döntéselőkészítési
(optimalizálás, prognosztizálás, analízis) algoritmusok eredményeit. Jelen módszertanomban
azt javasolom, hogy a stratégiaalkotási folyamat, hangsúlyozva a fejlesztésben ajánlott inkrementális utat előzze meg a célszerinti vállalatmodellezési folyamatot.

1.3.1. eljárás - J ö v ő r e vonatkozó elképzelések
Az üzleti célok jövőben elérendő állapotaival kapcsolatos elképzelések kialakításánál két
fogalmat kell világosan értelmezni: a jövőkép (vízió, vision) valamint a küldetés (mission) kategóriákat. A fókuszáló szerepet játszó jövőképalkotási folyamat során a vállalat megfogalmazza azokat a jövőbeli állapotokat, amelyeket elérni kíván, tudatja az alkalmazottakkal és
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környezetével, hogy milyenné kíván válni. Az a menedzsment, aki logikusan felépített, vonzó
és hatásos jövőképpel rendelkezik kivívja az alkalmazottak és a partnerek bizalmát, és képes
biztosítani a harmóniát és az integráltságot [Huszty, 1998],
Az információs társadalomban felértékelődik a tudás, az ember, a humán tőke a vállalati siker egyik legfontosabb, meghatározó tényezőjévé válik. A jövőbeni állapot eléréséhez, a követendő stratégiai célok meghatározásához és realizálásához tehát elengedhetetlen az alkalmazottak elkötelezettsége, a munkatársak hasznosságérzetét erősítő magatartási elvek és értékek
meghatározása, egyfajta küldetéstudat kialakítása. A Küldetésnyilatkozat olyan szándékokat
specifikál, amelyek a cég alapvető képességeire, a tevékenységekre és a pozíciókra vonatkoznak, vagy olyan elképzelések, amelyek technológiai látomásokra, ötletekre épülnek, vagy valamilyen jelmondattal szimbolizált törekvést fejeznek ki, mint például a Philips "Let's make things
better" slogenje. A küldetésben a menedzsment olyan stratégiát határoz meg (gazdaságpolitikai
misszió, vagy a működés filozófiájára, a vállalati értékekre, magatartási normákra vonatkozó
elképzelések), amelyet a vállalat a jövőben be kíván tölteni.
A jövőképalkotás és a küldetés azonban közös vonásokkal is rendelkezik, hiszen valamilyen
módon mindegyik azt fejezi ki, hogy a vállalatnak mik a jövőre vonatkozó elképzelései, szándékai, milyen szerepre törekszik. Ebben a stratégiaalkotási folyamatban nagy segítséget tudnak
nyújtani olyan, magukat gyorsan felvirágoztató, vagy a mélypontról visszahúzó vállalatok esetei, amelyek kikeres üzletmenetet bizonyítottak, és ezzel új ötletekre, elképzelésekre inspirálták
a másik céget. A példák és a tapasztalatok mindenesetre azt mutatják, hogy a sikeres stratégia
alapját nem mindig a mindenre kiterjedő, precíz számítások, elemzések képezik, hanem sok
esetben eredményesebb az arra rátermett vezetők szárnyaló, kreatív gondolata, és megfelelő
készség a koncepció megvalósítására.

3-14. Ábra A helyes irány kitűzése
A vízióalkotás talán az egyik legnagyobb kihívás a vállalati menedzsment számára, hiszen
nem laza elképzelések megfogalmazásáról van szó, hanem nagyon is konkrét, felelősségteljesen
definiált jövőbeli állapotról, amely az előállított értékekre, a folyamatokra, struktúrára, technológiára, szerepekre és az egész környezetre vonatkozik. Olyan felelős teamet kell tehát öszszeállítani, amelynek tagjai ismerik, megértik a jelenlegi üzleti folyamatokat, hatékonyan együtt
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tudnak működni, nyitottak, kreatívak, optimisták, és az alkalmazottak respektálni tudják őket.
Mindenképpen szükségesnek tartom, hogy a belső, az üzleti folyamatokat jól ismerő munkatársak mellett a célok megfogalmazásában vegyenek részt a fogyasztók képviselői, külső szakértők, technológiai szakemberek is. Egyértelműen és világosan kell tisztázni a projekt előtt álló
célokat, feladatokat ugyanúgy, mint az üzleti és fogyasztói célokat, és minden olyan komponenst, teendőt, mértékeket és paramétereket, amelyeket a projekt teljesíteni akar. Meg kell határozni a mértékrendszert, minden cél-elemhez hozzá kell rendelni az elérni kívánt szintet.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a menedzsment és a fejlesztők a jövőkép alkotásnál ne a
jelenből induljanak ki, hanem képzeljenek el egy jövőbeli állapotot, és azokat a teendőket határozzák meg, amelyek a jelenből el tudnak vezetni ennek az állapotnak az eléréséhez [Smith,
1994], A vízió-alkotás komoly felelősséget követel a team tagjaitól, hiszen egy nem teljesen
radikális innováció esetében sem fordulhat elő, hogy menetközben derül ki, az alapvető célok
nem teljesíthetők, módosítani kell. Az alapelveket, a koncepciót tehát úgy kell kialakítani, hogy
megvalósíthatók legyenek, legfeljebb az eléréséhez vezető utat, formát eszközöket lehet módosítani. Csak a koncepció-orientált vízió képes túlélni az implementálás problémáit, áthidalni a
megvalósítás közben felmerült nehézségeket.
1.3.2. eljárás - A stratégia-alkotási folyamat
A vállalati stratégiának szervesen kell illeszkedni a hosszú távú üzleti célokhoz, a célokban
megfogalmazott tevékenységekhez, és azokhoz a folyamatokhoz, amelyek a célokat realizálják.
A stratégiának és a megvalósítási folyamatoknak egymást kell erősíteniük, épp ezért csak az az
újjászervezési folyamat realizálható, amely a vállalat minden szereplőjének egyetértésével találkozik. Tekintettel arra, hogy, mint azt a felmérés eredményeiből is látjuk (1. melléklet) a hazai
vállalatoknak nagyon kis hányada rendelkezik jövőképpel, küldetéstudattal, végrehajtható
stratégiai tervvel, ezért különösen fontos egy hazai viszonyokra javasolt módszertannál a stratégia jelentőségének hangsúlyozása. Az R T E B P módszertan alkalmazásánál tehát feltétlenül
szükséges szem előtt tartam a DAVENPORT által megfogalmazott, a jó stratégiára vonatkozó
kritériumokat [Davenport, 1993]:
1. a stratégiának nem szabad csak pénzügyi célokat tartalmaznia, mert annak elérési módja
a végrehajtók előtt nem látható, az alkalmazottak nem tudják hogyan fogják elérni a kitűzött célt,
2. a célokat úgy kell megfogalmazni, hogy az eredmények mérhetők legyenek (átfutási idő,
költségszint meghatározott %-kal történő csökkentése stb.),
3. a stratégiai céloknak behatárolt, valós üzleti területekre kell vonatkoznia,
4. a stratégiának a vállalat minden szintjén dolgozó alkalmazottait inspirálni kell a célkitűzések elérésére.
Az üzleti vállalkozások működésének vezérfonala tehát a stratégia, amelynek feladata a
vállalkozás érintettjeinek (erőforrások, szervezeti struktúra, szerepkörök) aktivizálása a célok
hatékony megvalósításához. A stratégia a szervezet jövőjére, a környezethez való alkalmazkodás módjaira vonatkozó céltudatos elképzelések és a megvalósításhoz szükséges intézkedések
összessége, amely maghatározza a stratégiai célok kiválasztásának, az alternatívák készítésének szükségszerűségét és a választási döntést.
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Az előremutató üzleti célok realizálásához szükséges teendőket alapvetően az alábbiakban
fogalmazhatjuk meg:
1. A vállalatnak rendelkeznie kell jövőképpel, a vezetésnek definiálnia kell azt a küldetést,
amelyért a vállalkozás szerveződött, és amelyért tenni akar. Meg kell találnia azokat a
termékeket/szolgáltatásokat, amelyekkel fogyasztói igényeket tud kielégíteni, és meg kell
határoznia az igény-kielégítés módját is.
2. Az üzleti tevékenység végrehajtása során törekednie kell a tartós versenyelőny biztosítására. Elemezni kell a piaci lehetőségeket, a versenytársakat, kritikusan meg kell vizsgálni
saját rendszerét, annak erősségeit és belső problémáit (gyenge pontok), és el kell döntenie, mit tud a versenytársaknál hatékonyabban megvalósítani.
3. Az erőforrásokat és a tevékenységeket úgy kell összehangolni, hogy a szervezeti struktúra megfelelő kialakítása, és az erőforrások elvárt szintjének az elvárt időben és helyen
történő rendelkezésre állásának biztosításával megvalósuljon a szinergia [Ansoff, 1965],

3-15. Ábra A stratégiai vezetés választásra épülő modellje [Montanari et al.,1990]
A stratégia menedzsmentnek azonban nem kizárólagos feladata a tervezés, hiszen ez nem a
végső megoldás a hatékony üzletvitelhez. Nem helyes az a nézet sem, amely a gyengeségek
minimalizálására törekedve, a szervezeti struktúra változatlanságát feltételezve hangsúlyozza
az erősségeket. Ehelyett a stratégiai tervezés és az operatív döntések olyan összhangját kell
biztosítani, amely a vállalkozás szereplőinek és erőforrásainak kihasználásával biztosítja teljes
szervezeti dinamizmust és a környezethez való aktív alkalmazkodást. Az új stratégiai modellfelfogásokban előtérbe kerül a szervezeti struktúrának a környezethez való alkalmazkodásban
betöltött központi szerepe, valamint a vállalati kultúra komponenseinek és a menedzsment további eszköztár-elemeinek (tervezés, ösztönzés, controlling, kommunikáció) a jelentősége.
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3-16. Ábra A gazdálkodó szervezetek célrendszere
A szervezetek célrendszere többdimenziós (3-16. ábra), melynek egyes elemei hierarchikus
viszonyban vannak egymással, más részük viszont egymás mellé rendelt módon működik. A
célhierarchia csúcsán az alapvető cél fogalmazódik meg, mint a fogyasztói igények kielégítése
a lehető legnagyobb nyereség biztosítása mellett. Az alapvető cél azonban csak akkor realizálható, ha a hierarchiában alatta elhelyezkedő ún. rendeltetési célok valamilyen tevékenységeken
keresztül megvalósulnak. A rendeltetési célokat a távlati, tartós, átfogó célok determinálják,
amelyek részletezik mit kell teljesítenie a cégnek küldetése megvalósításához, mint nyereségesség, jó image, gyors reakció és átfutási idő, növekvő piaci részesedés. Az átfogó célokból levezethető szinthez a közvetlen, irányítási célok tartoznak, amelyek egy konkrét tevékenységhez, feladathoz köthetők (új szállító beiktatása a rendszerbe, dolgozó érdekeltségi rendszer
megváltoztatása, stb.). Egy-egy akció kimenetelét a cél-hierarchia legalsó szintjén az operatív
működési célok határozzák meg.
A témával foglalkozó elemzők egyértelműen hangsúlyozzák, hogy a stratégiai tervezés során az üzleti folyamatok hosszú távú alakulására, a tevékenység lényegére, a versenyelőny
megszerzésére, a szinergia biztosítására vonatkozóan vezetői tudatosságot kell feltételezni.
Olyan modellt kell kialakítani, amelyben központi szerep jut az ún. puha tényezőknek, a vállalati erősségeket hangsúlyozó, értékeket növelő tevékenységeknek, és lényegesen kisebb terep
jut az átgondolatlan, a szervezeti célokat és struktúrákat hirtelen változtató döntéseknek. A
cégműködés belső összefüggéseinek feltárása, a tudatos gazdálkodás és a piacorientált innováció törvényszerűségeinek fenntartása a komplex szemléletű stratégia kialakítását követeli meg
[Varsányi, 1998], A stratégiai tervezőmunka során fókuszálni kell a legfontosabb tényezőkre:
- a küldetésnyilatkozatot az üzleti racionalitás szem előtt tartásával kell megfogalmazni,
- a stratégiai diagnózis alapját az üzletági versenyelemzés kell, hogy képezze,
- az innovációs racionalitás alapja a versenyelemzésre és a jövőképre alapozott diverzifikációs modell kell legyen,
- a stratégiai akcióirányokat a tény- és célportfóliók összevetése alapján kell meghatározni,
- a stratégiai célok és a megvalósítás feltételrendszerének specifikálását az erőforrások és
az innovációs elképzelések szerint kell elvégezni,
- meg kell határozni az erőforrások hasznosításának és optimális elosztásának akciótervét,
- fontos komponens kell, hogy legyen a vállalati szellemi tőke ismeretének és tudatos
hasznosításának koncepciója
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A BPR projektek indítása, a stratégiaalkotási folyamat a menedzsment felelősségteljes döntésével kezdődik. Meg kell határozni mi a legfontosabb a vállalat számára, melyik tényezőt helyezi a stratégia középpontjába: a versenytársakat, a fogyasztókat vagy magát a vállalatot
[Ohmae, 1982], A versenytárs-orientált stratégia meghatározza, mivel tudja a vállalat magát
legjobban megkülönböztetni a versenytársaktól, milyen versenyelőnyöket tud realizálni. Ilyen
elemek lehetnek például az ár, a termelési volumen vagy a költségszint. A fogyasztó-orientált
stratégia a vevők minél jobb kiszolgálását tartja a legfontosabb stratégiai komponensek. Ez irányú céljának megvalósításához a fogyasztókat a kielégítendő szükségletek valamint a kiszolgálási lehetőségek szerint szegmentálja. A vállalatorientált stratégiák megválasztják a vállalatnak azt a meghatározó tevékenységét, amelynek végrehajtása a legnagyobb mértékben befolyásolja a versenyképességet és garantál versenyelőnyöket.
A stratégiai alternatívák értékelése, döntés
A vezetői elképzelések közül azt a stratégiát tartja a menedzsment követendőnek, megvalósítandónak, amelytől nagy valószínűséggel üzleti sikereket remél. Természetesen a jó stratégiának több paramétere is lehet, de a megvalósíthatóság (az erőforrások és azok biztosításának
reális felmérése), a harmónia (összhang és/vagy alkalmazkodás a környezeti változásokhoz),
előnyszerzés a versenytársakkal szemben és a konzisztencia (nem tartalmazhat a stratégia egymást kizáró elemeket és célokat) olyan tényezők, amelyeket minden vezetőnek szem előtt kell
tartania. A rendelkezésre álló alternatívák közül tehát a vezetésnek választania kell, meg kell
hozni a döntést a végrehajtandó stratégiára vonatkozóan. A döntés azonban csak a kritériumok
komplex figyelembevételével lehetséges, amelyben vállalati és a környezeti adottságokat a
legjobb szinergiát biztosító módon kapcsolják össze.

Az üzleti folyamatok és az IT fúziója
Az információtechnológia korszerű módszereket és eszközöket nyújt a különböző feladatok
végzésének számítógéppel történő támogatására, a vállalati igények kielégítésére. A köztük
fennálló viszony elválaszthatatlanul szoros kapcsolatot, integrációt tételez fel, hiszen az IT üzleti folyamatokat modellez és támogatja azok végrehajtását, vagyis az üzleti modellezés meghatározó tényezője. A stratégiaalkotás folyamatában kiemelt hangsúllyal kell kezelni az informatikai stratégia tervezését, hiszen az IT áthatja az üzleti folyamatokat, rányomja bélyegét a
szervezeti feladatokra, az üzleti folyamatok és az IT fúziójának megvalósításával pedig lehetővé válik az erőforrások optimális kihasználása. Az információstratégia azonban nehezen specifikálható tevékenység, amely a CEO és a CIO vezetők kreativitását, pozitív kockázatvállalási
készségét tételezi fel. A tervezés során a szervezeti jövőképből, a küldetésnyilatkozatból, a
szervezeti stratégia elemeiből kell kiindulni, figyelembe kell venni a belső és külső körülményeket, a szervezet fenyegetettségét, az erősségeket. A tervezést tehát egy alapos feltáró-elemző
munka kell, hogy megelőzze. A stratégia kialakításakor fontos ismeret a szervezeti lehetőségek, a rendelkezésre álló, vagy az informatikai fejlesztésekhez bevethető erőforrások mértéke,
a szervezeti célok és lehetőségek, a vezetők és az alkalmazottak hozzáállása, készsége, a vállalati kultúra, a szervezetnek a környezetében elfoglalt helye is (3-17. ábra).
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3-17. Ábra A stratégia-alkotás elemeinek összefüggései [Kiss-Szabó, 1997/7]
A stratégiaalkotáshoz a '70-es években a hazai viszonyokra kifejlesztett, azóta folyamatosan
az új körülményekhez és feltételekhez illesztett Agistra folyamatmodell (3-18. ábra) alkalmazását javasolom, amely módszertani keretrendszer az elemzési és döntési feladatok specifikálására, a tervezés fő irányának a meghatározására, hangsúlyozva a visszacsatolás jelentőségét is
[Varsányi, 1998],

3-18. Ábra Az AGISTRA folyamatmodell sémája [Varsányi, 1996]
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1.3.3. eljárás - Megvalósítás, visszacsatolás
A kiválasztott stratégia megvalósításának eredményessége nagymértékben attól függ, hogy
a vezetés hogyan tudja biztosítani a külső környezet és a belső viszonyok összhangját, vagyis
határozottan kell fellépnie a stratégiai feladatok végrehajtásában. A két komponens közötti
összefüggést T.V. BONOMA [1984] modellje szerint ábrázolva jól látható a megvalósítás várható eredménye. Az összhang megteremtése azonban éppen a külső körülmények miatt bizonyos mértékben független a megvalósítás eredményétől, hiszen a külső környezet változásaira a
vállalat csak kis mértékben tud hatással lenni. A vezetésnek tehát olyan, következetesen végrehajtott lépéseket kell tenni, amelyek eredményeként a szervezet és a környezet a lehető legjobban összehangolható.
A stratégiai célkitűzések realizálásához tehát az alábbi, egymással összefüggő, kölcsönhatásban lévő feladatokat kell végrehajtani (3-19. ábra):
a) a célok megvalósítását célzó tevékenységhez szükséges erőforrások körének és szükséges mennyiségének meghatározása, biztosítása és elosztása,
b) a szervezeti struktúra átalakítása oly módon, hogy általa lehetővé váljék a célok hatékony realizálása,
c) a tevékenység végrehajtásának irányítása a megfelelő hierarchiaszinteken lévő szakmai
vezetéssel valamint
d) ellenőrzés, a teljesítmények értékelése, és visszacsatolás az eredménytől függően.
Ezeket a feladatokat azonban éppen a BPR projektek hivatottak megoldani!

3-19. Ábra A stratégia megvalósítása és visszacsatolás

A stratégia-alkotás hatékony módszerei
A küldetés, a jövőkép kialakításához, a stratégiai célok megfogalmazásához nagyon eredményesen használható elemző technika a különböző szintekre (vállalati, üzletági, funkcionális)
elkészített SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analízis, amely szembeállítja a belső és külső tényezőket, felsorolja és egymás mellett vizsgálja (1) a vállalat legjellemzőbb belső erősségeit és gyengeségeit valamint (2) a külső körülmények nyújtotta lehetőségeket és a fenyegetettségeket. Az analízis azonban akkor lehet igazán hatékony, ha szem előtt
tartjuk az elemzési célt, és csak a stratégiai szempontból lényeges jellemzőket vizsgáljuk. A
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SWOT mátrix kiértékelésénél ki kell térni arra, milyen hatással vannak a feltárt jellemzők a
stratégiára, esetleg melyek a még feltárandó fehér foltok, és célszerű elkészíteni a diagnosztikai
mátrixra épített, a lehetséges teendőket tartalmazó, a SWOT tábla szerkezetét követő akcióirány-mátrixot is.
A versenyelemzés másik széleskörűen alkalmazható módszere a termékpiacokat vizsgáló
portfolió elemzés, amely a vállalati tevékenységek struktúrájának, az üzletágak vonzóságának,
a versenytársakhoz viszonyított pozíciójának vizsgálatára, értékelésére és stratégiai minősítésére szolgáló módszer. Alkalmazásával lehetővé válik egy viszonylag kiegyensúlyozott, az üzleti
célokkal összhangban lévő erőforrás-allokáció az egyes üzleti egységek és termelési ágak között, és figyelembe lehet venni a jövedelmezőségen túl egyéb fontos szempontokat is, mint például a terméknek az életgörbén elfoglalt helyzetét.
A portfolió modellek az üzletágakat két dimenzióban értékelik, majd a kapott helyzetkép
alapján választanak stratégiát. Az egyik legismertebb portfolió modellben (BCG: Boston
Consulting Group modellje) az üzletágakat a piac növekedési üteme, a várható jövedelmezőség és az üzletág relatív piaci részesedése alapján értékelik, és ezeket alacsony/magas kategóriákba sorolva egy 2x3-as mátrixban ábrázolják. Az elfoglalt pozíció lehet (1) pozitív, ami a beruházások, a nagyobb erőfeszítések megtételét jelenti, és a növekedés irányába hat, lehet (2)
negatív, amely a megszüntetés, a fokozatos kivonulás szükségességét vetíti előre, vagy (3) zérus értékű, amelynél az értékek megőrzése jelentheti a helyes stratégiát.
A portfolió modellek alkalmazását egyre több kritika éri, hatékonyságát megkérdőjelezik,
hiszen az üzletágban tevékenykedő vállalatok stratégiai pozícióinak elemzésében nyújtott előnyei mellett több hiányossága is van, így
1. Mivel statikus képet fest az üzletágak helyzetéről megkérdőjelezhető a hosszabb távú elképzelésekhez való felhasználhatósága.
2. Egymástól függetlenül kezeli a különböző üzleti egységeket, és nincs tekintettel a közöttük fennálló, nagyonis szoros kölcsönös kapcsolatra és az egymástól való függőségre.

1. Fázis Összefoglaló - Az újjászervezési munka indítása
A BPR projekt akkor éri el a célját, ha a vállalat elképzeléseit a jövőkép- és stratégiaalkotás
megalapozott terv szerint, a menedzsment támogatásával dolgozik. A projekt-tervet különbözőképpen, más formában és tartalommal is el lehet készíteni, de mindenképpen tartalmaznia
kell az alábbiakat:
1. az újjászervezett vállalat teljesen új vagy radikálisan megváltozott üzleti folyamatainak
azonosítása,
2. a jövőbeli folyamatok jellemzése
Az egyes folyamatok ismertetésénél ki kell emelni azokat az eltéréseket, amelyek a jelenlegi folyamatoktól különböznek. Minden folyamathoz hozzá kell rendelni annak bemeneteit, a végzendő tevékenységeket, a felelősöket, és az elvárt eredményeket. A leírásnak egyszerűnek, jól érthetőnek kell lenni, és utalnia kell a környezettel való kapcsolatra is. A specifikációt azonban csak olyan mélységig, olyan részletességgel kell elkészíteni, ami még nem veszélyezteti a teljes rendszer komplexitásának átlátását.
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3. eredmény-paraméterek definiálása
Minden folyamathoz hozzá kell rendelni azokat a mérhető célokat, amelyek teljesítését
elvárjuk, így költségszint, minőségi paraméterek, elvárt átfutási idő stb. Ezeket a célokat
célszerű úgy meghatározni, hogy a fejlesztőket egy radikálisabb átalakításra ösztönözze,
ne legyen elegendő egy inkrementális változtatási elképzelés.
4. az alkalmazandó technológia megválasztása
Meg kell határozni a folyamatok végrehajtását leghatékonyabban támogató eszközöket.
Különösen komoly hangsúlyt kell fektetni a I T lehetőségekre, az újfajta információfeldolgozási módokra. I t t azonban ügyelni kell arra, hogy a meglévő rendszereket automatikusan illesszük az új alkalmazásokhoz, és biztosítsuk a különböző rendszerek
együttműködését, az átjárhatóságot {migráció)
5. érthető minták, példák készítése annak érdekében, hogy a végrehajtásban résztvevők
véleményt nyilváníthassanak az új tervekről,
6. a kritikus sikertényezők számbavétele,
7. az újjászervezési folyamat alatt várhatóan fellépő problémák és azok megelőzésének illetve elkerülésének módja.

A BPR projekt előkészítő, célspecifikáló fázisának feladatait, és az alkalmazható módszereket az alábbi táblázatban foglalom össze:
Az előkészítés, a szervezeti- és projektcélok definiálásának fázisa
Módszerek
Az 1. fázis szakaszai
1.1. problémafeltárás, célkitűzés, környezet-analízis; szervezeti célok meghatározása
követelményspecifikáció
1.2. döntés, projekt team létreho- alternatíva-kiértékelő algoritmusok, költség/hatékonysági számítások,
zása, projekt-terv készítése, munkaerő-tesztek, kiértékelés, pszichológiai vizsgálatok, projektváltozás- és kockázatkezelés tervezési, munkaütemezési módszerek (CPM, PERT) optimalizáló algoritmusok, kockázatelemzés, változásmenedzsment, kockázatmenedzsment,
valószínűségi számítások, döntés bizonytalan szituációkban
Küldetési nyilatkozat, célrendszer és stratégia-alkotás, versenyelemzés,
1.3. szervezeti célok megfogalmazása (misszió, vízió, stra- SWDT analízis, portfolió elemzés, értéklánc modell analízis
tégia)

l

2. Fázis - Tényfeltárás, analízis, diagnózis
A 2. fázis célja a vevőorientált üzleti folyamatok feltárása, megértése, a vevők, a folyamatok, a végrehajtás és a sikerfaktorok, mint az értékelőállító folyamatok, a szervezeti folyamattérkép, az erőforrások, végrehajtási és felhasználási gyakoriságok pontos definiálása. A tényfeltárás feladata tehát olyan kulcs-kérdéseket kell megválaszolni, mint
- Melyek a szervezet főfolyamatai? Ezek milyen alfolyamatokból állnak?
- Hogyan működnek a folyamatok és hogyan illeszkednek a vállalati szervezet architektúrájához, a kialakult szereprendszerhez?
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- Hogyan kapcsolódnak ezek a folyamatok a vevőkhöz illetve a szállítókhoz?
- Melyek a stratégiai fontosságú folyamatok?
- Milyen munkatársak (szerepek, ismeretek, szaktudás, készségek) hajtják végre a feladatokat?
- Milyen erőforrásokra van szükség a végrehajtáshoz? (anyag, eszköz, energia, pénz, információ)
- Milyen mértékben járulnak hozzá az egyes folyamatok az üzleti célok realizálásához?
- Mikor kezdődik, és mikor fejeződik be a végrehajtás?
- Milyen események vagy hatások, állapotok aktivizálják a folyamatokat?
- Melyek a tisztán belső, és melyek a külső elemekkel működő folyamatok?
- Melyek az értéket termelő folyamatok, és melyek azok, amelyek kiszolgálási illetve adminisztratív funkciókat látnak el?
- Melyek a vállalati stratégia szempontjából fontos feladatok?
- Mennyi idő szükséges az egyes főfolyamatok újjászervezéséhez? Stb.
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása azonban nem egyszerű, komoly feltáró és elemző
munkát igényel. A vállalati rendszer működése alrendszereinek és szereplőinek szerves egységében valósul meg, fontos tehát annak ismerete, hogy ezek a komponensek milyen hatással
vannak a versenyképességre. A versenyelemzést, a cég működőképességének és fejlődőképességének vizsgálatát a cégre vonatkozó jellemzők feltárásával és értékelésével kell kezdeni, hiszen csak ennek tudatában határozható meg a partnerekhez fűződő viszony és annak minősége.
Ismerni kell tehát a vállalat erősségeit és gyengeségeit, a mozgósítható erőforrásokat, a változásokra történő reagálási készséget. Az önkritikus vizsgálat után számba vehetők a versenytársak: (1) várható-e a versenytárstól a közlejövőben valamilyen stratégiai változás, (2) hol sebezhetők, hol vannak a gyenge pontjai, (3) melyek azok a tevékenységek, akciók, amelyekre a
versenytárs hevesen reagálna.
A belső adottságok elemzése során több szempontból is vizsgálni kell a szervezetet és annak
működését, el kell végezni a szervezet egyfajta kritikai elemzését. A vizsgálatot célszerű az
alábbi aspektusból közelítve végezni:
a.) szervezeti struktúra
A vizsgálat kiterjed a szervezeti architektúra alapos feltárására és elemzésére, a vállalkozási
célhoz illeszkedés minőségére, a pozitívumoknak és negatívumoknak a meghatározására.
Mivel a stratégiai elképzelések csak a megfelelő szervezeti szerkezettel, az értékelőállító
folyamatokhoz rendelt, jól definiált szerepkörökkel, feladatokkal és felelősségekkel valósíthatók meg, ezért az elemzés különös jelentőséggel bír a stratégia realizálása szempontjából.
b.) szervezeti kultúra
Egy szervezet múltjából, a dolgozói hozzáállásból, a megítélésből fakadó elképzelések, várakozások, elvárások, értékek összessége az a kulturális háttér, amelyet generációk alakítanak ki, és amely nagymértékben járul hozzá a cég stabilitásához. Ezen a területen azonban
könnyen ellentmondás alakulhat ki, hiszen a gyorsan változó külső körülmények miatt a belső stabilitás megakadályozhatja a rugalmas alkalmazkodást is, és ronthatja a versenyképességet. Ugyanakkor ez egyfajta elkötelezettséget jelent a foglalkoztatottak és a menedzsment
részéről, ami viszont pozitív hatással van a fejlődésre. A stratégia célja tehát éppen a helyes
egyensúly meghatározása lehet.
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b.)vállalati erőforrások
Az erőforrások (piaci lehetőségek, pénzügyi források, termelés/szolgáltatás eredménye,
kutatás/fejlesztési munka, információ) funkcionális aspektusból történő vizsgálata azért
fontos, mert számos olyan tényező tárható fel, melyek valójában erős befolyást gyakorolnak
a versenyképességre, vagyis a szervezet szempontjából kritikus tevékenységeknek tekinthetők.
c.) versenypozíció-analízis
A vállalati erőforrások, folyamatok vizsgálata megfelelő alapot teremt ahhoz, hogy közelebb
kerüljünk a vállalat versenypozíciójának meghatározásához. A vizsgálat során mindenekelőtt célszerű rendszerszintről kiindulva a releváns piacon a szállítókkal, versenytársakkal és
a vevőkkel kialakítható lehetséges kapcsolatokat meghatározni. A szereplőket és a funkciókat elemezve megállapítható, hogy a marketing tevékenység és az innováció alapvetően
befolyásolja-e a versenyhelyzetet, ezért választ kell kapni olyan kérdésekre, mint például
- kik azok a versenytársak, akik a cég stratégiai céljaihoz hasonló küldetést jelölnek
meg,
- milyen új termékek/szolgáltatások veszélyeztethetik a cél eredményes megvalósítását,
- milyen a szállítókkal szembeni alkupozíció, hogyan tudja a cég minőséggel, az árral, a
szállítással szemben támasztott igényeket érvényesíteni,
- milyen viszony van a vállalat és a fogyasztók között stb.
e.) versenyelemzés
A stratégia kialakításakor többszempontú közelítést praktikus alkalmazni, egyrészt az adott
iparág strukturális változásait, a fejlődési tendenciákat vizsgálva, másrészt pedig a versenytársakat, a köztük fennálló viszonyt és a szereplők viselkedésének változásait elemezve. A stratégiai elemzés1 területén kiemelkedő eredményeket ért el M L C H A E L P O R T E R , akinek munkássága a
versenyelemzés új szempontjaira irányította a figyelmet. Felállította a stratégiai menedzsment
klasszikus modelljeként számon tartott, öt erőhatáson alapuló modelljét, amely a (1) közvetlen
és (2) potenciális versenytársak fenyegetettségét, (3) szállítók és (4) vevők alkupozíciójának
erősségét, valamint a (5) helyettesítő termékekben rejlő veszélyeket tárja fel.

3-20. Ábra Porter értékláncmodellje
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A stratégiai elemzés másik fontos módszereként PORTER kidolgozta az ún. értéklánc (chain
value) modellt (3-20. ábra), amely stratégiailag releváns fázisokra bontja az üzletágak értékalkotó tevékenységét. A lebontás eredményeként kapott egységek alapján kimutathatók a potenciális versenyelőnyök, könnyebben ismerhetők fel a gyenge és erős pontok, vagyis azok az
elemek, amelyekben közvetlen vagy közvetett módon rejlenek a sikertényezők. Ez a koncepció
sikeresen alkalmazható az üzletágak horizontális viszonyának meghatározására, a kapcsolat
módjának feltárására is.
A jelenleg működő rendszer feltárása, az átvilágítás a vállalati céloknak, működési feltételeknek a megismerése, a szervezeti struktúra, a folyamatok, erőforrások, külső szabályozók
pontos definiálása, a partnerek/versenytársak számbavétele, az információrendszer és az infrastruktúra ismerete tehát mind alapját képezik egy hatékonyabb gazdálkodást eredményező,
integrált vállalati modell kialakításának. Nem lehet azonban igazán reális célokat kitűzni, magunkat másokkal összevetni, ha nem vagyunk teljesen tisztában jelenlegi helyzetünkkel, azzal,
milyen erőforrásaink vannak, és mire vagyunk képesek, hol vannak szűk keresztmetszetek,
melyek a megoldandó problémák, hibák, tévműködések.
Az elemzési munka során tehát alaposan felül kell vizsgálni a rendszer működését, fel kell
tárni a problémákat. Első lépésként a problémát és a funkcionális igényeket kell meghatározni,
azt a felületet kell leírni, amely a rendszer/felhasználó valamint a rendszer/környezet kapcsolatot fejezi ki. A további fázisok szempontjából rendkívül fontos a jelenlegi rendszer, az üzleti
folyamatok modelljének megalkotása, a menedzsment és az alkalmazottak terminológiája szerint készített rendszerleírás. Azt a folyamatot, amely, a működő rendszer sajátosságainak feltárásával és visszafejtésével a jelenlegi állapot modelljét hozza létre reverse engineering-nek nevezünk (3-21. ábra).

3-21. Ábra A meglévő rendszer modelljének kialakítása - Reverse Engineering

A cél tehát a vállalati tevékenységeknek és alrendszereinek, a fejlesztési igények szerinti sajátosságoknak a részletes, pontos feltárása, oly módon, hogy a tervezés fázisában lehetővé
váljék az absztrakció. A problémafeltárási, rendszer-megismerési munka, a rendszerspecifikáció dokumentumai minden projekt-résztvevő számára egyaránt fontosak. A tényfeltáró, elemzési fázis feladata tehát, hogy
- meghatározza a fejlesztendő rendszerrel szemben támasztott követelményeket, elvárásokat,
- a működési feltételeket,
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- definiálja és specifikálja a vállalati modellt, annak kulcsfontosságú komponenseit és
objektumait, azok sajátosságait, viselkedését és kapcsolatait
a jelen állapotra és a jövőben várható változásokat előrevetítve.

3-22. Ábra A vállalat-modell kialakítási folyamatának fázisai
Az elemző/feltáró munkát két különböző megközelítésben lehet végezni, (1) humán aspektusból és (2) rendszerszemléletben. Az emberközpontú, alkalmazott-orientált aspektus vizsgálatánál különösen nagy hangsúlyt kell helyezni mindazon tényezőkre, amelyek a humán erőforrással vannak közvetlen kapcsolatban (szervezet, interakció, szerepkörök, kultúra stb ).
Az újjászervezési folyamatok fontos kiindulási alapja tehát a vállalat jelenlegi komponenseinek feltárása, a működés és a folyamatok elemzése, a vállalati modell kialakítása, amelyhez
különböző, a komponens alapú vállalat- és folyamatmodellezési szemléletet képviselő módszerek, számítógéppel támogatott eszközök állnak rendelkezésre. Ezek lehetőséget nyújtanak
az üzleti célok, elvárások megfogalmazására, absztrakció alapján a modell-alkotásra, újrafelhasználható komponensekkel az újabb igények, változtatási kérések gyors lekezelésére, a vállalati tevékenységek (végrehatási, irányítási, döntési feladatok) releváns információkkal történő
ellátására, az információk, a változások és a problémák menedzselésére.
A feltárási munka egyik leghatékonyabban alkalmazott megközelítési elve a rendszerszemléletű aspektus, amelynek előnye, hogy az elemző hamarabb látja át a rendszer működését, a
problémákat, és kevésbé vész el az apró szakmai részletekben. A fejlesztés kezdeti stádiumaiban ugyanis, amikor a projekt előtt álló feladat még viszonylag bizonytalan, és egy sor meghatározhatatlan elemet tartalmaz, célszerű az egészből kiinduló, a részleteket fokozatosan,
dekompozícióval megközelítő, a modellt finomító elv alkalmazása. Ez a top-down avagy topbottom megközelítés elve. Később azonban az apróbb részletekkel is foglalkozni kell, és ezekből kell összerakni, felállítani az egész rendszert, vagyis bottom-up módon kell megvalósítani.
A kétfajta megközelítésből nyert eredményeket összevetve végülis összeáll a teljes rendszer,
amely így rendszerszemléletében és részleteiben is egyaránt ismert lesz (3-23. ábra).
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3-23. Ábra Az elemzés/ tervezés és kivitelezés megvalósítási folyamata
A jelen helyzet feltárását különböző megközelítésben, más és más módszerek és lépések
szerint lehet végezni, és számos, a problémához jól illeszkedő megoldást lehet alkalmazni, mint
- dokumentumok begyűjtése, tanulmányozása, elemzése,
- a szervezeti architektúra, szerepek, felelősségek, vezetés alapos vizsgálata,
- ismeretszerzés interjúkkal, kérdőíves felméréssel, empirikus vizsgálattal illetve akciókutatással,
- csoportos megismerés, továbblépés (ötletbörze (Brain Storming), nominál csoport módszer (NCM), egyéni megszólaltatás módszere (ORGAPLAN), egyéni ötletek kiértékelése
(METAPLAN)},
- mintavétel a sokaságról (kérdőívek készítése, kitöltése, megfigyelés stb.),
- az információrendszer, az információ-feldolgozás, az információáramlási folyamatok alapos megismerése,
- folyamatok, tevékenységek elemzése,
- fejlesztési projektmunka tervezése (hálótervezési módszerek, analógiák, indexálás,
multiplikátor módszer, munkaütemezés, workflow technikák).
A végrehajtandó feladatok csaknem minden diagnosztizálási folyamatban azonosak. A 2. fázis feladatait 6 szakaszra bontva tárgyalom.

2.L szakasz - Szervezeti architektúra, szerepek
A szervezet tagozódásának, kapcsolatrendszerének feltérképezése, a helyszínek elhelyezkedési, alaprajz szintű feltárása, áttekintő, dekompozíciós, horizontális és/vagy vertikális közelítésű megismerése, az egyes tevékenységeket végző szerveződések, munkacsoportok, irányítási
szintek és ezek kapcsolatának alapos elemzése elengedhetetlenül szükséges a szervezeti működés megértéséhez, és a célok szerinti átalakításhoz. Ez a folyamat természetesen azzal jár, hogy
megváltoznak a szervezeti célok, a szerepek, a szervezeti architektúra az új folyamatokhoz és
technológiákhoz igazodik, átalakul a szereplők feladat- és felelősségrendszere, de sokszor még
személyük is cserélődik. Új kapcsolati elemek jönnek létre, más lesz a kapcsolattartás módja és
formája.
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Szervezeti architektúra-vizsgálat
A leghatékonyabb BPR projektek sem érnek semmit, és semmilyen változást nem eredményeznek a szervezeti célok megvalósítása vonatkozásában sem, ha nem járnak együtt a szervezeti struktúrának a megváltozott lehetőségekhez és feladatokhoz illeszkedő, alapvető átalakításával. A hagyományos vezetési filozófia, amelyben a dolgozó a sokrétegű hierarchikus irányítási lánc egy láncszeme csupán, nem működőképes. Olyan, emberközpontú szervezeti formát és
kapcsolatrendszert kell tehát kialakítani, amelyben az ismeret, a tudás játssza a főszerepet,
amelyben a vezetők igénylik munkatársaik kreativitását és kihasználják képességeiket
[Noszkay, 1994], Az ilyen munkaklímában kisebb szerepet kapnak a munkaköri leírások, hiszen azok a folyamatok a meghatározóak, amelyekben mindenki valójában a teljes feladat sikeréért felel. A vezetésnek ösztönöznie kell az önirányításra, az önellenőrzésre, építenie kell az
alkalmazottak lojalitására és a sikerben való elkötelezettségére. Ezt a légkört azonban ki kell
alakítani, a munkatársak szemléletét át kell formálni, a hagyományos tekintély-elvű vezetés
helyébe a team szellemnek kell lépnie. A tréningek egyik célja éppen ez kell, hogy legyen!
A szervezeti átalakítást a jelenlegi szervezeti forma, a hierarchiaszintek és szerepek tényfeltáró vizsgálatával és elemzésével kell kezdeni, de más megközelítésben, mint ahogyan azt a
fejlesztés kezdeti stádiumában a problémadefiniálás fázisában tettük. A szervezetet most már
az új elképzelések és az információtechnológiai lehetőségek birtokában kell értékelni, és meg
kell keresni azt a szervezeti formát, amely a célok elérését leginkább megvalósítani képes. Az
átalakítási folyamatban tehát pontosan specifikálni kell
- a szervezeti változásokat, az átalakulás folyamatát,
- a szervezet szereplőit és ezek egymáshoz való viszonyát, feladatait és felelősségét,
- a munkatársaknak a vezetéshez (CIO és CEO) való viszonyát és kötelezettségeit, valamint
- a szociálpszichológiai hátteret.
A jövő az öntanuló, önszerveződő szervezeti komponenseké, amelyekben a munkatársak
kilépnek az egyoldalú végrehajtói szerepkörből, és konstruktív, aktív építői lesznek a versenyképes, sikeres vállalkozásoknak. És mivel az ilyen emberközpontú organizációk léte és életképessége az IT által lehetséges, ezért különösen fontos, hogy az informatikai fejlesztési projektekben ez a tényező nagy hangsúlyt és meghatározó szerepet kapjon!

2.2. szakasz - A vevők számbavétele, fogyasztói elvárások
A fogyasztó-orientált fejlesztési folyamatok középpontjában a vevő áll, az eredményesség
fontos jellemzője tehát a vevők megelégedettsége, amelynek szintjét egyéni fogyasztónként,
vevőcsoportonként és vevőtípusonként célszerű mérni. Mint láttuk, az üzleti célok megfogalmazásánál az első kérdés: Kik a fogyasztóink, kinek akarjuk a termékeinket eladni, szolgáltatásainkat biztosítani? A megcélzott vevőkör azonosítása, az igények specifikálása a kiindulópont
a tervezéshez. A fogyasztói csoportok azonban kisebb alcsoportokból állnak, akiknek az igényei részben egymástól különbözőek, az egyes termékekkel szembeni elvárásaik eltérőek, időben gyorsan változók, ezért a legszélsőségesebb esetben akár egyenként is vizsgálandók. A
fogyasztói igények változása kihat az üzleti munkára, a sorozatgyártás mellett az egyéni igényekhez igazításra, a termékfejlesztésre, és a termékszerkezet átalakításra inspirálja a vállalatokat.
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Mivel a BPR projektek alapvető célja olyan üzleti környezet és feltételek kialakítása, amelyben a legmagasabb szinten tudja biztosítani a vevőigények kielégítését, hiszen minden olyan
elem, amelyért létezik, amelyre törekszik: siker, a növekvő haszon, presztízs, mind a vevőktől
fiigg. Fontos tehát, hogy a cég vezetése tisztában legyen azzal, hogy az egyre intenzívebbé váló
globális versenyben nem elegendő a vevőigények egyszerű kielégítése, hanem ennél lényegesen
többről van szó, arról, hogy a versenytársak között a legjobbnak kell lenni, vagyis pontosan
kell ismerni azt a vevőkört és elvárásait, akikért tenni akar. Bár a fogyasztói elvárások mérésére nem létezik egzakt mérőszám, hiszen a vevőigények piaci szegmensenként és időszakonként
is eltérést mutatnak, mégis szükség van arra, hogy valamilyen teljesítmény értékeket meghatározva az igények megfogalmazhatók és teljesíthetők legyenek.
A szakirodalomban bőven találhatunk olyan módszereket, amelyek a teljesítménykritériumok meghatározását segítik, és az is igaz, hogy akkor érhető el jó eredmény, ha a termékhez, a
megcélzott vevőkörhöz igazítva választjuk meg az alkalmazott elveket és a metódust [Garvin,
1987], [Berry et aí., 1985], Vannak azonban a fogyasztói elvárások elemzésének általános lépései, amelyeket követni kell:
-

-

a termék/szolgáltatás megcélzott piaca, a termékkel szemben támasztott korábbi elvárások és ezek változásának elemzése,
vevőigények várható változása és ennek okai,
potenciális vevők felkutatás, igényeinek feltárása,
a vevők elvárásainak megismerése különböző paraméterdimenziók szerint
—» időtényező: milyen gyorsan tud a vevő a termékhez jutni,
-> minőség, milyen sajátosságokkal, mérhető paraméterekkel rendelkezik a termék ,
-> ár. milyen a termék ára a paramétereihez és a versenytársakéhoz képest,
a vevők szegmentálása, megcélzott vevőkör kiválasztás,
új lehetőségek felkutatása, innovatív tevékenység a látens igények kielégítésére,
elvárások teljesítmény-mértékekké konvertálása,
visszacsatolás, a vevő megelégedettségének mérése.

Az elemzéshez jól használható a fogyasztói elvárások és a termék minőségének korrelációját
szemléltető mátrix (3-24. ábra), melynek elemei a kapcsolat mértékét fejezik ki, így beszélhetünk erős, pozitív korrelációról, pozitív kapcsolatról illetve negatív viszonyról [Martin, 1995],

•l Fogyasztói elvárások
idő-

azonnali szállítás

tényező

egy héten belüli szállítás

tel esítmény

időtényező

Termék/szolgáltatási jellemzők —>
1.

2.

3.

4.

5.

6.

|

7.

3 héten belüli szállítás
termék

jellemzők

szín
méret
súly
tartósság

....

3-24. Ábra Fogyasztói elvárás - termék minőség reláció mátrix
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2.3. szakasz - Folyamatmodell kialakítása
A szervezeti folyamatok felmérése, dokumentálása az első lépés az üzleti folyamatok működésének megértéséhez, amelyben a folyamat-elemeket alapvetően statikus és dinamikus megközelítésben vizsgáljuk. Nehéz prioritást meghatározni, valójában nem is lehet, hiszen a statikus elemek (adatok, szerepek, erőforrások) a műveletekben, folyamatokban kerülnek felhasználásra, amelyek viszont a statikus komponensek hiányában működésképtelenek. A rendszert
tehát ezek szerves egységeként kell kezelni, mint ahogyan azt az objektumorientált filozófia is
teszi.
2.3.1. eljárás - Szervezet, szerepek, funkciók, célok, erőforrások
A rendszer és folyamatainak funkcionális megközelítése
A funkcionális nézet összeállításának alapvető célja, hogy elemezve a szervezet tevékenységeit, azokat fő csoportokba ossza aszerint, hogy milyen módon járulnak hozzá a szervezeti
célok eléréséhez. Ebben a szakaszban kell megbecsülni a legalapvetőbb tevékenységek (igazgatási-, alap-, kiegészítő- és gazdálkodási tevékenység) jelentőségének az egész folyamatban, a
szervezeti célok realizálásában betöltött szerepét és arányát.
Fontos azonban, hogy már a funkcióanalízist is folyamatszemléletben végezzék, hiszen már
ebben a szakaszban pontos ismerettel kell rendelkezni a funkciók folyamatokhoz rendeléséről,
a végrehajtás módjáról, időtartamáról, gyakoriságáról, felelőseiről, a kiváltó eseményről, a lehetséges kimenetekről. A funkcióanalízisnek arra is rá kell mutatni, hogy melyek a párhuzamos
és/vagy felesleges tevékenységek, melyek azok, amelyek eredményeit nem hasznosítják, hol
vannak tartalékok, kihasználatlan lehetőségek stb.

Az értékfolyamatok, illetve a szervezeti célokat megvalósító fő kiszolgáló folyamatok, az
alaptevékenység, valamint az irányítási feladatok és azok szerkezetének meghatározására jól
használhatók a különböző, hierarchikus viszonyokat is kifejező technikák, mint
- tevékenység] egyzék, tevékenységi struktúra
- dekompozíció, alapfolyamat! tevékenységre-bontás
- tevékenységek és jellemzőik (a végrehajtást kiváltó ok, esemény vagy utasítás, forgatókönyv, felhasznált erőforrások (eszköz, munkaerő), átfutási idő, teljesítmény és ezek mérése, stb.) részletes leírása
- elemek definiálása és kapcsolatrendszere (relációmátrix)
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- kontextus analízis (szervezetek közötti kapcsolatot, információcserét kifejező kommunikációs és vezérlési kapcsolati diagram)
- folyamattérkép (időkoordinált ~ és funkcionális ~)
Felmérés: O E O K T
Dokkód:

RTEBP

ALAPFOLYAMATI
TEVÉKENYSÉG
JEGYZEK

Változat: 3.
1. szint
A 1 Igények meghatározása

II. szint

Lapszám: 112.
Készítette: B P R - T E A M
Készült: 1 9 9 9 . 0 2 . 0 5 .
III. szint

A 1 1 Termelési program
A 1 2 Szükséglettervezés
A 1 3 Igények elemzése

A 2 Termék rendelkezésre állás

A 2 1 Meglévő készletek
A 2 2 Uj, eddig még nem használt termékek
A 2 3 Nyitott rendelések vizsgálata

A 2 3 1 Gyártási rendelések
A 2 3 2 Beszerzési rendelések

A 3 Készletszint figyelés

A 3 1 Minimumon lévő készletek
A 3 2 Elfekvő készletek figyelése

A 4 Rendelés-feladás

A 4 1 Gyártási rendelés
A 4 2 Beszerzési rendelés

3-26. Ábra A készletfigyelési, utánpótlási eljárás struktúrája
(hierarchikus tevékenységi struktúra és tevékenységjegyzék)
A funkcionális architektúra dinamikus vizsgálatának egyik fontos megközelítése az eljárások, folyamatok hierarchikus struktúráját tükröző alapfolyamati tevékenységi jegyzék, amely a
főfolyamatok diverzifikációjaként nyerhető (3-26. ábra). A feladatok, funkciók dekompozíciós
lebontása, a rendszer alrendszerekre, és azok még kisebb egységekre bontása a rendszer
struktúráját határozza meg.

3-27. Ábra A készletfigyelés és -utánpótlás funkciók hierarchiája
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A funkciók részletes leírására, a feltételek, körülmények, és a végrehajtási sorrend meghatározására nagyon jól használhatók a forgatókönyvek, a funkciódefiníciók. Mivel egy összetett
komplex rendszer folyamataiban az elemek a környezeti hatásoktól függő állapotokat vehetnek
fel, és különböző események hatására másképp működnek, szükséges a rendszer viselkedésének a vizsgálata, a komponensek együttműködésének elemzése. Ezekkel a metódusokkal lehetővé válik a vizsgált folyamatok alapos megismerése, a problémák feltárása és a célokat
megvalósító trendek specifikálása.
Az üzleti folyamatok egyes komponensei a különböző hatások következtében más és más
értékeket vesznek fel, ezért szükséges az események és a rendszerkomponensekre gyakorolt
hatásuk elemzése. Egy objektum egy adott pillanatban meghatározott állapotban van, amelyből
külső hatások, események, üzenetek hatására kerül át egy másik állapotba. Minden állapot
kezdeti- és vég-állapottal jellemezhető. Az 0 0 szemléletű fejlesztés során lehetőség van a feltételek megadására is, amelyeken keresztül az objektum hatást fejthet ki a környezetére A tevékenységek sorrendiségének, a folyamatban párhuzamosan végezhető tevékenységek elemzésére szintén többféle lehetőség létezik, amelyek közül az objektumtechnológiához is jói illeszkedő megoldásokat célszerű alkalmazni. A tevékenység-analízis az egyes tevékenységeket követő párhuzamos műveleteket egy ún. szinkronizációs szétosztással vizsgálja, és nyújt lehetőséget az elágaztatásra (3-28. ábra).

3-28. Ábra Tevékenység analízis

Szervezet, szerepek és funkciók viszonya
A szervezeti struktúra feltárása, az egyes szervezeti egységekhez kapcsolódó feladatok definiálása, önmagában történő vizsgálata és folyamatokká építése elengedhetetlen feltétele annak
az elemzésnek, amely a működés teljes folyamatának megismerését teszi lehetővé. A rendszer
szereplői, a köztük fennálló kapcsolatok és azok minősége, a végzendő feladatok meghatározása fontos fejezete az elemzési munkának. A rendszer szereplőinek és egyéb elemeinek a feladatokon keresztül realizálódó viszonyát, a tevékenységek egymásutániságát, időbeliségüket és
visszahatásukat a 3-29. és a 3-30. ábra szemlélteti.
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3-29. Ábra Anyagellátási és értékesítési feladatok szerepkör-diagramja
(funkcionális folyamat-térkép)

3-30. Ábra Szereplők kontextus vizsgálata
A szervezeti komponensek és a funkciók feltárási folyamatában azonban pontosan ki kell
térnie olyan kérdésekre is, mint ki a felelős egy adott tevékenység elvégzéséért, milyen bemeneti erőforrások szükségesek a végrehajtáshoz, ezeket honnan kapja meg stb. Bár teljes részletességgel a tevékenység verbális leírása szolgál az összes jellemző specifikálására, mégis célszerű az elemzéshez olyan technikákat is alkalmazni, amelyek szemléletesen mutatják a kapcsolatokat, és egyben áttekintést nyújtanak az összefüggésekről is. A viszonyrendszert kifejező
mátrixok vizsgálata ugyanakkor arra is lehetőséget nyújt, ellenőrizzük a felmérés teljességét. A
legcélszerűbben alkalmazható mátrixok:
-

Szervezettérkép
A mátrix sorai a szervezeti egységeket, oszlopai a végrehajtandó tevékenységeket sorolják fel. A mátrix elemei egy adott szervezeti egység által elvégzendő, adott funkció sajátosságát írják le, amelyek lehetnek: (a) felelősség az elvégzéséért, (b) a munkájhoz
szükséges megelőző tevékenységbe) feltételesen végrehajtandó feladat, (d) stb.
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-

Erőforrástérkép
Olyan, a tevékenységeket és jellemzőit leíró táblázat, amelynek sorai az egyes tevékenységek, oszlopai pedig a jellemzők, mint (a) végrehajtási gyakoriság (napi, heti, havonta
kétszer, igény szerint stb.), (b) erőforrásigény erőforrásnemenként értékben kifejezve
(anyagok, alkatrészek, energia részletezésben), (c) időjellemzők (kezdési, befejezési idő,
átlagos átfutási idő), (d) munkaerő igény szakmacsoportonként munkaórában megadva,
(e) a tevékenység egységköltsége stb.

2.3.2. eljárás - Információk, információigények analízise
Egy rendszer folyamatainak megismeréséhez fontos az egyes elemeket, komponenseket jellemző, a tevékenységeket és folyamatokat leíró információrendszer alapos ismerete a jelen állapot feltárása és elemzése, vagyis
-

az adatok körének és
ezek egymáshoz való viszonyának meghatározása,
a keletkezés helyének, a kiváltó eseménynek,
az információigények szerepenként! és funkciónként! definiálása,
az adathordozóknak, a rögzítés módjának és formájának,
a tartalomnak a specifikálása, valamint
a továbbítási és felhasználási folyamatoknak a meghatározása.

Ez az elemzés egy manuálisan vagy részben manuálisan kezelt információrendszer esetében
valamilyen papíralapú adathordozók, bizonylatok, számítási eredmények, jegyzékek, kimutatások összegyűjtéséből és azok szerkezeti, formai és tartalmi vizsgálatából áll, és a felhasználói
szemléletet tükrözve az adatszerkezet hierarchikus felépítését mutatja. Számítógéppel vagy
részben számítógéppel támogatott információfeldolgozás esetében célszerű alapul venni és
elemezni a korábbi rendszertervi dokumentációt és a működő rendszert.
Az információkat tartalmazó dokumentumokat, nyomtatványokat összegyűjtve és azokat
elemezve további részleteket tudhatunk meg az adatokról, azok funkcionális függőségi viszonyrendszeréről, felhasználásáról, továbbításáról, és pontosíthatjuk ismereteinket. A vizsgálat és elemzés eredménye többféleképpen összegezhető, a 3-3. táblázat egy megoldást mutat
be.
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Dokumentumok, bizonylatok elemzése
Tekintettel arra, hogy az üzleti tevékenység csak releváns, naprakész, megfelelő módon
előkészített információk birtokában lehet hatékony, fontos az információrendszer mindenre kiterjedő elemzése. A szervezetek által használt bizonylatok fontos elsődleges adathordozók,
ezért ezek megismerése, felülvizsgálata fejlesztési munka egyik legkritikusabb feladata. A bizonylatokat teljeskörűen össze kell gyűjteni, és meg kell vizsgálni a kitöltésre, ellenőrzésre,
továbbításra, felhasználásra, megőrzésre és a felelősségekre vonatkozó szabályokat (ha létezik,
akkor a bizonylati albumot alaposan felül kell vizsgálni!), a bizonylatok tartalmát, az adatok
jellemzőit, és a rendszerben alkalmazott kódokat. Többféle táblázat, diagram és mátrix támogatja az elemző munkát, mint például a
-

bizonylatok jegyzéke
formai, tevékenységi jellemzők, életgörbe
adattartalom, kódok
bizonylatáramlási diagram
relációmátrixok (bizonylat/adat mátrix, input/funkció, esemény/hatás,
adat/művelet/objektum stb.)
- időkoordinált bizonylatáramlási folyamatábra
- adatfolyam-analízis stb.
3-4. Táblázat Bizonylatelemzési táblázat
BIZONYLAT LEÍRÁS
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A bizonylatok statikus elemzésével rendelkezésünkre állnak az információrendszer elemei,
és lehetőséget adnak az adat/bizonylat mátrix (melyik adatot hol és hány bizonylaton rögzítünk), a szervezet/bizonylat mátrix (melyik bizonylatot melyik szervezet használja), valamint az
adatszótár (3-31. ábra) elkészítésére.
Adatazon.
A01

Adatnév

CIKKSZ

A d a t , a t t r i b ú t u m leírása
A cikk t ö r z s s z á m a
Azonosító

A02
A03

CME
CNEV

Felhasználó

Bizonylat

szervezet

kódja

Felhaszn.
módja

Szí 1

B5, B9,

R,F

Sz21

B9

l,F

Sz11,Sz15

B5, B9, B 7

R,l, K , F

S z i l , Sz18

B5, B 7 , B9, B3

R,F„ R,F,A

Mennyiségi egységkód
A cikk m e g n e v e z é s e

A l k a l m a z o t t rövidítések: B elsődleges rögzítés, 1 i n f o r m á l ó d á s , II keresés,
F f e l h a s z n á l á s , A archiválás

3-31. Ábra Adatszótár
A bizonylatok különböző szervezetek közötti mozgását többfélképpen is vizsgálhatjuk, de
tisztában kell lenni azzal, hogy mindegyik valamilyen szempontból eltérő sajátosságot emel ki a
folyamatból. Az életgörbe például az adathordozó keletkezése és a megszűnés közötti életciklus jellemzőit hangsúlyozza, míg az időkoordinált ábra (3-32. ábra funkcionális, időosztásos
folyamattérkép) pedig a müveletek sorrendjét és időtartamát fejezi ki. Az ilyen vizsgálatok
különösen fontosak, hiszen az adatokra való várakozás, a feleslegesen beiktatott bizonylattovábbításjelentősen növelheti az átfutási időket.

A bizonylatáramlási diagram (3-33. ábra) azt az útvonalat szemlélteti, amelyet a bizonylat
„bejár". Az ilye elemzésnél az útvonalakhoz hozzárendelhetjük az adatokkal végzendő műveleteket is annak érdekében, hogy pontosabb ismereteket nyerjünk az infomációfolyamatokról.
Ha folyamatban vannak feltételtől függő műveletek, akkor ezeket is pontosan fel kell térképezni.
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3-33. Ábra A Munkalap bizonylatáramlási diagramja
Input-output analízis
Az egyes feladatok adatigényének és az adatfeldolgozás eredménye,ként kapott jelentéseknek, kimutatásoknak a leírására és elemzésére különösen jól használható eszköz a különböző
szinteken készíthető HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output) technika, ami az egyes tevékenységek működését a bemeneti információk és a kimeneti eredmények, valamint a megelőző és követő tevékenységek szempontjából vizsgálja, bemutatva a funkciók/tevékenységek
egyfajta folyamathoz-tartozását. Az input-folyamat-output elemzést célszerű elkészíteni a folyamatok különböző megközelítési szintjeire, így (1) a rendszer szintű összetétel, (2) az eljárás
szintű áttekintő, valamint (3) a műveletekhez rendelt input/output jelöléseket is tartalmazó
részletező (3-34. ábra) megközelítésben.

3-34. Ábra Input-Eljárás-Output elemzés (részletező)
Az egyes tevékenységek bemeneti/kimeneti elemzéséhez nagy segítséget jelentenek azok a
mátrixok, amelyek a bemeneti és kimeneti erőforrásokra vonatkozó jellemzőket mutatják.
Ezeknek a mátrixoknak a soraiban a műveleti szintre lebontott tevékenységek állnak (alrendszerekre bontás eredményeként nyerhető), oszlopában pedig (a) a végrehajtáshoz szükséges
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erőforrások és (b) a munkavégzés eredményei. A táblázat alkalmas arra is, hogy az egyes műveletekhez egyéb információkat is hozzárendeljünk, mint például az (a) időtényező jellemzőket
(átfutási idő, várakozási idő, sorbanállás, elutasítás stb.), (b) a végrehajtási jellemzőket, (c) a
tevékenység típusát (értékelőállító, vezérlő stb.).
Természetesen vannak olyan megismerési/elemzési módszerek és technikák is, amelyek statikus, illetve folyamat szemléletű kategorizálása nem egészen egyértelmű, de mivel a rendszerkomponensek valójában nem választhatók el a velük végrehajtandó műveletektől, a folyamatok
viszont nem műkődnek statikus elemek nélkül, ezért ezt a szétválasztást nem kell szigorúan
venni.
2.3.3. eljárás - Folyamat-analízis
Az elemek kapcsolatának, a tevékenységeknek, funkcióknak a vizsgálata bármilyen aspektusból is közelítjük óhatatlanul oda vezet, hogy folyamatokban gondolkodunk, és ez természetesen kihat az elemzőmunkára is. Elkerülhetetlen, hogy a kapcsolatok kifejezésével a folyamatanalízist mellőzni tudjuk, hiszen a 2.3.2. eljárásban bizonyos vonatkozásban már folyamatelemzésről volt szó (például bizonylatáramlási folyamatok, szekvencia analízis, HIPO elemzés
stb.). Mivel azonban a szűkebb értelemben vett folyamatanalízis elsősorban a szervezeti stratégia megvalósításához kapcsolódó főfolyamatokra vonatkozik, ezért a továbbiakban ezen tényezőket vizsgálatára helyezem a hangsúlyt egyrészt az üzleti folyamatok, másrészt pedig az
adatfolyamatok szempontjából.
Szervezeti folyamat-diagram: P-gráf
A BPR módszertanok elemzésénél tárgyalt folyamatspecifikációs és folyamat-osztályozási
munka (2. fejezet) nem egységesíthető, nem adható olyan szabvány, amely egy meghatározott
számú, meghatározott folyamatokat magában foglaló főfolyamatként minden vállalatra feltétel
és változtatás nélkül alkalmazható lenne. Lehet természetesen akár a sikeres megoldások példáiból kiindulva, akár pedig meglévő ajánlásokat figyelembe véve korábbi tapasztalatokat alapul venni, és a folyamatábrázolást a legmagasabb szinten kezdeni. Ehhez a tevékenységi jegyzékekből, a tevékenységek hierarchia gráfjából és a logikai összefüggésekből (technológiai sorrend, részletező HIPO diagramok stb.) lehet kiindulni.

3-35. Ábra Folyamat integráció eredményeként nyert P-gráf a Robeco Group-nál
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A folyamat-gárf (a 3-35. ábra a Robeco Group8 folyamat-gráfját szemlélteti), amelyet Pgráfnak (Process Graph) is szoktak nevezni szemléletesen ábrázolja az egyes szervezeti egységek által végzendő tevékenységeket, az üzleti folyamatokat és azok egymáshoz való viszonyát.
Legmagasabb szintje a rendszer fő folyamatsorát írja le, ami 8-15 komponensből állhat. Törekedni kell arra, hogy a főfolyamat elemeinek a száma minél kisebb legyen, de még elegendő
ahhoz, hogy a valós helyzetet reálisan tükrözze. A legmagasabb szintű folyamat-gráf komponenseinek pontos működési leírása és jellemzése után el kell készíteni az alacsonyabb szintű Pgráfokat is.

Adatfolyam analízis
Az adatfolyam analízis célja a rendszer funkcionális jellegének hangsúlyozása mellett az információáramlási folyamatok feltárása. Az adatfolyam elemzés az eljárások hierarchikus lebontásának módszerének elvén alapul, vagyis a hierarchia legalsó szintje egy könnyen definiálható, elemi folyamat. Többféle adatfolyam-elemzési ajánlás létezik, amelyek közül legáltalánosabban a C . G A N E és T . S A R S O N valamint a T . D E M A R C O általjavasolt szimbólumrendszert alkalmazzák (3-36. ábra) [Raffai, 1996/1],

3-36. Ábra Adatfolyam diagram Gane&Sarson szimbólumokkal ábrázolva

8

1993-1997-ben a Robeco Group egy 27 hónapos átfutási idejű re-engineering fejlesztést hajtott végre azzal a
céllal, hogy csökkentsék a folyamatok átfutási idejét és a feldolgozási költségeket, és redukálják a rendszerben
fellépő hibák számát. A sikeres fejlesztés alapja a szervezet átstrukturálása, az információrendszer integrációja,
a folyamatok ésszerűsítése és korszerű technológia alkalmazása volt. A brókerek és a bankok közötti SWIFT
szabványos elektronikus adatforgalom biztosításával az újratervezés eredményeként a tranzakciók átlagos átfutási ideje 3 napról 1 napra csökkent, a rendszerben lévő meglehetősen magas várakozási időket így sikerült jelentősen rövidíteni, az adatátvitel biztonsága megnövekedett, a hibák, aránya 25%-ról 10%-ra redukálódott, és
6Q$-ról 2Q$-ra csökkent a fajlagos feldolgozási költség is. Fontos megjegyezni -mint azt az esettanulmány is
hangsúlyozza-, hogy az újjászervezés! folyamathoz meggyőzték az alkalmazottakat, akiknek nagy szerepet tulajdonítanak a sikerben.
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Az adatfolyam-elemzés első lépéseként a szervezet egészére vonatkozó 0. szintű folyamatot
kell vizsgálni, majd a dekompozíciós lebontás következik, amelynek során az egyes lépések további részletezésével meghatározhatók az adatigények és az adatszolgáltatási kötelezettségek.
Az adatfolyam-elemzés alkalmazásának néhány hátrányos sajátossága mellett számos előnye
van:
- könnyű áttekinthetősége miatt segít a probléma megértésében,
- kiváló lehetőség a rendszer funkcióinak, ezek kapcsolatának, az információk áramlásának
feltárásában és bemutatásában.
Mnnkafolyamaí-elemzés
A munkafolyamat-elemzés fontos lépés a szervezeti egységek közötti folyamatok, döntési
útvonalak, szerepkörök és szabályok kapcsolatának meghatározásában. Ebben a vizsgálatban
kell kitérni az egységek közötti kölcsönhatásokra, a folyamatok prioritásának, a sorrendiségnek a definiálására is. A elemzés során fel kell tárni a folyamatokhoz kapcsolódó célokat és
problémákat, és a folyamatokhoz kell rendelni minden olyan jellemzőt (költség- és időtartam
adatok), amelyek hatással vannak a célok megvalósítására. (3-37. ábra).

3-37. Ábra A számlafeldolgozás folyamata

Üzleti folyamatok komples vizsgálata
Egy szervezet működésének főfolyamatait akkor ismerjük teljes egészében, ha feltártuk annak minden elemét, kapcsolatrendszerét és működését, figyelembe véve a környezeti hatásokat
és impulzusokat is. Ez az elemzés azonban csupán részleteiben végezhető, akkor lesz komplex,
ha. az ismeretek birtokában együtt vizsgálunk minden, folyamatot befolyásoló tényezőt (3-38.
ábra). Az üzleti folyamatok elemzéséhez is jól használhatók azok a mátrixtechnikák, amelyekről a funkcióanalízisnél már szóltam, így ajánlatos elkészíteni a
- Folyamat-hangsúly térképet
A vizsgálat célja a vállalati fő folyamatok prioritási sorrendjének meghatározása. A mátrix sorai a folyamatok mutatják (termékfejlesztés, gyártás, értékesítés, vevőszolgálat,
számlakezelés stb.), az oszlopok pedig a folyamatokhoz rendelhető egyéb tényezőket: (a)
célok (új piacok keresése, megtakarítás, haszonnövelés stb.), (b) ráfordítás igény (érték,
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változás mértéke), (c) egyéb meghatározó tényezők (átfutási idő, összköltség, kockázat
mértéke, szociális problémák stb.).
- Lehetőségek realitásának mértéke aHalízist
A mátrix segítségével áttekintő képet kaphatunk a kitűzött célokhoz vezető útról, annak
megvalósulási valószínűségéről. A sorok a lehetőségeket tartalmazzák, az oszlopokban
pedig (a) az érintett főfolyamatokat, (b) az alfolyamatokat, (c) az érintett célokat, mint a
megvalósulás kulcstényezőit, valamint (d) a várható hasznot rögzítjük.

3-38. Ábra Az anyagellátás folyamata

2.4. Szakasz - Követelmény-modell specifikációja, problémakezelés
Objektumorientált szemléletű fejlesztési filozófiát választva már az elemzés fázisában nagy
hangsúlyt kell helyezni a jelenlegi vállalati modell objektumainak, az objektum-osztályoknak és
viszonyuknak a meghatározására, hiszen ennek a fázisnak a feladata a valós helyzet olyan formában történő leképezése, amely a projekt minden résztvevője számára világossá és érthetővé
teszi a célokat, a folyamatokat, a működést. A probléma megismerését és specifikálását a jelen
állapot feltárását, a fejlesztés további fázisainak megalapozásaként tekinthetjük, éppen az
absztrakcióra való megfelelő előkészítés érdekében. Az elemzési dokumentáció elkészítése és
elfogadtatása olyan mérföldkő, amely tartalmazza
1.
2.
3.
4.

az elvárások, igények specifikációját,
a folyamatok részletes elemzését,
az eljárások és végrehajtásuk módjának, a működés szabályainak leírását,
a vállalat-modellt, az objektumok körének, tartalmának, egymáshoz való viszonyának,
valamint az objektum-modellnek a jellemzésével, és
5o a vállalat diagnózisát, a problémakezelési feladatok specifikálását.
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2.4.1. eljárás - Használati eset - Use Case
Egy szervezet rendszerének és alrendszereinek feltárására, jellemzésére és szimbolizálására
egy olyan metódus lehet hatékony, amely illeszkedik az új 0 0 szemlélethez, ezért a vállalati
modell leírásához Use Case technika [Jacobson, 1994] alkalmazását javasolom. A Use Case
modell célja a szervezeti folyamatok leírása, ábrázolása oly módon, hogy akár az elemi műveletekig lebontva jól áttekinthető legyen a szereplőknek, a folyamatoknak, a szereplők és folyamatok kapcsolatrendszerének és környezetének a bemutatása.
A Use Case modell szereplői lehetnek személyek, szervezetek, partnerek, de lehetnek mechanikus elemek is, akik a folyamatok környezetéhez tartoznak, és valamilyen folyamatot generálnak, vagy egy akció eredményét fogadják. A használati esetek (szituációk, feladatok, Use
Case) pedig valójában a rendszer tranzakcióinak (eseményeinek, az események állapotainak)
egy olyan sorozatát (folyamat, tevékenység, feladat) írják le, amelynek célja valamilyen mérhető eredmény szolgáltatása a rendszer egy meghatározott szereplője számára.

3-40. Ábra Use Case modell

A szereplők aktív viszonyban vannak a rendszerrel, üzeneteket küldenek, illetve fogadnak,
vagyis kommunikálnak, ami valójában a szereplőknek a rendszerrel szembeni magatartását, viselkedését írja le.
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3-41. Ábra A célok finomításának objektumorientált dimenziói
Az elemek kommunikációja a rendszer komponensei közötti együttműködési folyamatokat
jellemzi, lehetővé téve az asszociációs sajátosságok elemzését is. A modell redundanciájának
elkerülése érdekében meg kell határozni az egyes folyamatok közös komponenseit, amelyeket
célszerű egy külön Use Case szuper-osztályként kezelni. Bizonyos folyamatoknál viszont fontosak a résztevékenységek, ilyenkor ezeket és a hozzájuk tartozó jellemzőket le kell választani.
A leválasztott halmaz így valójában az eredeti kiterjesztéseként kezelhető (3-42. ábra). A Use
Case modellezést fokozatos finomítással, top-down megközelítéssel kell készíteni.

3-42. Ábra Egyed-kapcsolat viszony kommunikációs modellje

2.4.2„ eljárás - Problémakezelés
Minden rendszerben fellépnek olyan problémák, amelyek akadályozzák az üzemszerű működést, zavart keltenek, rontják a teljesítményeket és az eredmény minőségét, végső soron kihatással vannak a szervezeti célok megvalósítására. Ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket a tényezőket, és a rendszert nem készítjük fel az ilyen jellegű problémák kezelésére, akkor
tévműködés lép fel, amelynek végiggyűrűződése a rendszerben esetenként visszafordíthatatlan
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károkat okozhat. Az elemzési fázis célja éppen a vállalati diagnózis felállítása, a problémák
meghatározása, amelyet gondosan és türelemmel kell végezni. A problémakezelés vagy problémamenedzsment tehát olyan fontos eleme az elemzési és a tervezési fázisoknak, amelyről
semmiképpen sem szabad megfeledkezni.
Mit jelent a problémák feltárásának, elemzésének feladata? Vegyük sorra azokat a feladatokat, amelyeket ezzel kapcsolatban végezni kell:
- munkahelyenként, szerepkörönként fel kell jegyezni a lehetséges előforduló problémákat.
- meg kell határozni ezek előfordulásának gyakoriságát, az előfordulás valószínűségét,
- meg kell figyelni, és rögzíteni kell azokat az okokat, ok-okozati összefüggéseket, körülményeket, amelyekben a problémák előfordulnak,
- az egyes probléma-okokhoz hozzá kell rendelni a lehetséges megoldásokat és azok hatékonyságát.
A problémák elemzését többféleképpen is el lehet végezni, javaslatomban a hazánkban ritkán alkalmazott, de annál eredményesebb módszereket, a Pareto elemzést és az Ishikawa analízist ajánlom használni, mint egyfajta, egyébként a modern üzleti tudományokban gyakran
eredményese alkalmazott lehetőséget.
Az Ishikawa (fishbone, halszálka) elemzési módszer az egyes feladatok végzésekor adódó
problémák feltárására alkalmas, amely az elemzőt a problémák végig gondolására, elemzésére
kényszeríti, az ok-okozati összefüggések rögzítésére szolgál. A diagramon a tevékenységeket,
és a tevékenységek végzésekor adódó problémákat tüntetjük fel (3-43. ábra).

3-43. Ábra Banki ügyfélszolgálati problémák Ishikawa diagramja
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A Pareto analízis a problémát okozó különböző tényezők jelentőségét vizsgálja, és a
probléma-okok alapos megfigyelésével és előfordulási gyakoriságának meghatározásával megpróbál egyfajta arányt megállapítani. A diagram a különböző okok gyakoriságait szemlélteti: az
x tengely a probléma-okokat mutatja, az y tengely pedig az előfordulási gyakoriságot egyenként és halmozottan is (3-5. táblázat és 3-44. ábra).

3-5. Táblázat

A problémák felmerülési gyakorisága

Probléma

Előfordulási

Relatív gyako-

Halmozott

azonosító

gyakoriság

riság

gyakoriság

1.-2.2. p

16

0,123077

0,123077

2.-3.2. p

15

0,115385

0,238462

3.-4.4. p

14

0,107692

0,346154

4.-1.3. p

13

0,1

0,446154

5.-4.2. p

11

0,084615

0,530769

6.-1.2. p

10

0,076923

0,607692

7.-4.3. p

10

0,076923

0,684615

8.-2.3. p

9

0,069231

0,753846

9.-3.4. p

8

0,061538

0,815385

10.-2.4. p

7

0,053846

0,869231

11.-1.1. p N

5

0,038462

0,907692

12.-2.1. p

4

0,030769

0,938462

13.-3.3. p

4

0,030769

0,969231

14.-4.1. p

3

0,023077

0,992308

15.-3.1. p

1

0,007692

1
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Összesen:

A Pareto diagram a problémák előfordulási
gyakoriságait azok csökkenő sorrendjében
mutatja (1. adatsor oszlopai), valamint ábrázolja a kummulált gyakorisági görbét (2. adatsor)

,A Pareto diagram X tengelye a probléma okokat,
lazok gyakorisági sorrendjében tartalmazza

13

19

3-44. Ábra Pareto analízis - minta
Terminológia szótár
Az alkalmazottakkal való együttműködés a sikeres fejlesztés kulcstényezője, mindent meg
kell tenni tehát annak érdekében, hogy meg tudjuk őket győzni a fejlesztés számukra fontos
jelentőségéről, hogy minél jobb kapcsolat alakuljon ki a fejlesztők, a menedzserek és az alkalmazottak között, hogy együtt tudjanak működni. A hatékony együttműködést azonban rendszerint erősen akadályozza, hogy a különböző szakterületen és pozícióban dolgozók más nyelven értenek és beszélnek. A tapasztalatok szerint a problémák gyakori forrása a kölcsönös
megértés, az azonos módon gondolkozás hiánya, ezért a félreértések elkerülése érdekében
fontos a szakmai kifejezések azonos módon értelmezése. Mint már hangsúlyoztam egy fejlesztési munka megkezdése előtt az elemzőknek, a fejlesztőnek alaposan át kell tanulmányozni az
összes, fejlesztésben érintett szakterületre vonatkozó dokumentumokat, egy kicsit szakemberré
kell válni az adott témában. A fogalomszótár avagy értelmezőszótár készítését már a legelső, a
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problémadefiniálási fázisban meg kell kezdeni, és folyamatosan bővíteni kell a fejlesztés teljes
életciklusában, és úgy kell tárolni és kezelni, hogy mindig, mindenki számára elérhető, hozzáférhető legyen (3-45. ábra).

Tulajdonság (attribute): önálló lényeggel rendelkező dolog, az egyed ismertetőjegye, jellemzője, sajátossága. A
tulajdonságokat kategóriákba rendezzük, szerepüktől függően megkülönböztetünk azonosító, leíró és
kapcsoló tulajdonságtípust.
Tulajdonságvándorlás (attribute migration): egy tulajdonságnak az egyik egyedből a másikba történő áttétele.
Szemantikailag megalapozatlan, hibaforrást jelentő művelet.
Újjászervezés (re-engineering) olyan újrakezdés, amely a folyamatstruktúra előző időszakoktól eltérő, újfajta
megközelítésében elutasítja a hagyományokat, az öröklött alapigazságokat, és tiszta lappal indulva törekszik egy másfajta, versenyképes megoldás felé.
Újrafeldolgozás (re processing): a számítógépes rendszer működése közben adódó hibák miatt a program megszakadhat, ilyenkor a munkát meg kell ismételni, a hiba közben futott tranzakciókat ismét el kell végezni.

3-45. Ábra Fogalomszótár részlet (minta)

2. Fázis - Összefoglalás
Az elemzési fázis eredményeként összegezhetők az egyedi elemzőanyagok, megtehetők
azok a főbb megállapítások, amelyek a cég komplex diagnózisát adják. Ez a dokumentáció a
rendszer pontos, részletes leírását tartalmazza, és meghatározza a további célokat, feltételeket
és feladatokat, irányt szab a továbblépésre, A tényfeltárás, elemzés és követelményspecifikáció
dokumentációjának, áttanulmányozása, megvitatása és döntés a folytatásról olyan fontos
mérföldkő, amely kihatással van a végeredményre, az újjászervezett, hatékony folyamatokra,
hiszen minden fontos információt tartalmaz a megvalósításra vonatkozóan.
A megbízható vállalatdiagnózis sokoldalú megközelítést jelent, amelynek tükröznie kell
minden olyan elemet, feltételt, körülményt, pozíciót, amelyben a cégnek helyt kell állnia. Az
összefoglaló anyagnak tehát ki kell terjednie
- az erőforrások feltérképezésére, a tartalékok feltárására,
- a működési környezet feltárására és vizsgálatára,
- a szervezeti architektúra és a szereplők, a kapcsolatrendszer feltérképezésére,
- a tevékenységi architektúra elemzésére
—> működés és működőképesség (komponensek, mechanizmus, kompetenciák, irányítás),
- » lehetőségek, fejlődőképesség,
elvárások, teljesítmények, mértékrendszer,
—> vállalati és munkakultúra,
- » alkalmazottak szaktudása, lojalitása,
- az információrendszer, információs folyamatok elemzésére,
-- az alkalmazott eszközrendszer, infrastruktúra és technológiai háttér feltérképezésére és
vizsgálatára
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A tényfeltárás, analízis, diagnózis fázisának feladatai
Módszerek
A 2. fázis szakaszai
2.1. szervezeti architektúra és szere- szervezeti architektúra-sémák, kontextus vizsgálat, kapcsolati
mátrixok
pek
* 2.2. vevő-modell specifikálása, partne- vevő-modellezés, külső kapcsolatrendszer modellezése, ellátási
folyamatok integrációja, partnerkapcsolati programok, verseny
rek, kapcsolatrendszer
és versenypozíció elemzés
2.3. folyamatmodell kialakítása, tevé- folyamatosztályozás, 00 szemléletű folyamatmodellezés,
dekompozíció, tevékenységelemzés, teljesítmény-mértékrendszer, i
kenységek meghatározása
átfutási idők vizsgálata, tevékenységorientált költség elemzés,
értékelőállító folyamatok analízise, prioritások felállítása, kezelé2.3.1. szerepek és funkciók
2.3.2. információk, információigény se, hatás- és funkcióanalízis, feltárás és értékelés csoportmunkában, forgatókönyvek, információrendszer-elemzés, P-gráf,
analízis
DFD, munkafolyamat elemzés, folyamattérkép
2.3.2. folyamat-analízis
2.4. követelmény-specifikáció, problé- Use Case analízis, CRC metódus, Ishikawa analízis, Pareto mód
szer, terminológia
szótár ^«j^MMMHHtfMflMMrilftflftflftflMHÉlÉflMflMHHHIÉHHIfr
1
1
makezelés
^
,:^tétÍtÍÍÍÉíM

3. F á z i s - B e n c h m a r k i n g
A sikeres BPR megoldások elemzéseként leszűrt tapasztalatok mindenképpen hasznos útmutatóként szolgálnak, azonban óvakodni kell attól, hogy ezeket szentírásnak tekintsük, hiszen
a különböző vállalatok más gyökerekből táplálkoznak, más környezetben működnek. Az öszszehasonlító elemzések segítenek az önértékelésben, a saját probléma feltárásában, megértésében, az üzletágban elfoglalt pozíció helyes megítélésében, megszabják a lehetséges irányokat,
és ezáltal lehetővé teszik a projekt tervezését, a célok kitűzését.
Óva intenék azonban a fejlett országok sikeres megoldásainak változtatás nélküli lemásolásától, mert egymástól eltérő körülmények (és a hazai meglehetősen különbözik a fejlett piacgazdaságok hasonló üzletági példáitól) között alkalmazott ugyanolyan megoldások más eredményre vezetnek. Tekintettel azonban arra, hogy a közép-kelet európai régióban egyenlőre
nem állnak rendelkezésre ilyen esettanulmányok9, a rendelkezésre állókat megfontoltan és tudatosan kell elemezni.

9

Bár vannak már próbálkozások, és vannak eredmények, tapasztalatok is, de, mivel a hazai BPR fejlesztések
többsége még a bevezetés stádiumában van, nincsenek felmutatható eredmények, még nem kaptak olyan nyilvánosságot, hogy egy összehasonlító elemzés alapját képezhessék. A BKV-nál például jelenleg van folyamatban
egy BPR projekt, amely a működés racionalizálását, a jelenleginél pontosabb tervezési munkát, naprakész, integrált, nyílt szabványokon alapuló rendszer bevezetését célozta meg [Kovács Attila: TransITforgalom a BKVnál - Infopen, V. évf. 7. szám, 1997.].
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Mivel azonban minden eset más érdemes kidolgozni egy, az összehasonlításhoz jól illeszkedő egységes elemző- metódust, amelynél javasolom betartani az alábbi elveket:
- az esettanulmányok egységes kezelése,
- átültethetőség biztosítása: az a mód, ahogyan a megoldást saját alkalmazásunkra lehet
adaptálni,
- az összehasonlíthatóság feltételrendszerének kidolgozása, különös tekintettel az elemzési
szempontokra,
- egységes értékelési és szimbólumrendszer alkalmazása a könnyebb megértés és kezelés
érdekében (a praktikusság és a fejlesztési hatékonyság azt diktálja, hogy ennek célszerű
azonosnak lenni az 1. és a 2. fázisban alkalmazott vizualizációs technikával),
- az elemző anyagok azonos szerkezetű felépítése; az alábbiakat egyfajta ajánlásként lehet
tekinteni a tartalomra vonatkozóan:
• a vállalat általános leirása
. piaci körülmények feltárása, jellemzése, szegmentálás
. a vállalat kapcsolatrendszere, működési feltételek jellemzése
. az üzleti folyamatok definiálása és elemzése (belső/külső aspektusú megközelítés)
. a BPR megoldás eredményessége:
eredmény-faktoronként mérni kell a teljesítményt
-> meg kell határozni azokat a tényezőket, amelyek a sikeres alkalmazáshoz vezettek,
- az átmenet megvalósítási módjának, a közben felmerült problémáknak és ezek okainak az
elemzése,
- következtetések levonása, a legjobban illeszkedő megoldások kiválasztása, adaptálása az
aktuális projekthez.
Kiemelem az alkalmazott információtechnológiai megoldások jelentőségét, amelyre érdemes
komoly figyelmet fordítani, hiszen releváns, naprakész információk nélkül semmilyen újjá- illetve átszervezési folyamat nem lehet eredményes. Érdemes tehát elemezni a vizsgált vállalatnál
az IT nyújtotta lehetőségek kiaknázásának módját, az új szolgáltatások alkalmazását és annak
hasznosságát. Az elkészült elemzés, amelyet több különböző aspektusból is érdemes elvégezni
(ha nincs elegendő idő és erőforrás hozzá, akkor a fejlesztés szempontjából legfontosabb
szempontokat kell kiválasztani) módot nyújt a csoportképzésre, az eseteknek a vállalatok és az
újjászervezési/innovációs megoldások paraméterei szerinti besorolására.
Az összehasonlító elemzésnek az RTEBP módszertan külön fázisaként történő kezelését
azéit tartom fontosnak, mert ezáltal lehetővé válik a szervezet számára, hogy mások példáiból
tanulva egy gyorsabb, hatékonyabb utat tudjon járni, elkerülve azokat a problémákat, legyőzve
azokat az akadályokat, amelyek a megvizsgált BPR projekt megvalósítása során a vizsgált alkalmazásnál felmerültek. A cél tehát másoktól megtanulni, hogy ők hogyan csinálják, milyen
tapasztalatokat gyűjtöttek, és hova jutottak. Ezt a vizsgálatot, a megfelelő, legjobb gyakorlat
kiválasztását és kiértékelését azonban csak akkor tudja elvégezni a vállalat, ha részletes ismeretekkel rendelkezik saját cégéről, annak céljairól, tevékenységéről és lehetőségeiről. Ezért javasolom az összehasonlítást a BPR projekt 3. fázisaként elvégezni.
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Az összehasonlító vizsgálatot, a mások példájából tanulást tehát módszertanom fontos feladatának tekintem, a végrehajtást 3 lépésben javasolom elvégezni.
1. Minta kiválasztása, adatgyűjtés
- meg kell határozni a fejlesztés fókuszát, a vizsgálat tárgyát képező folyamatot
- ki kell választani a megfelelő benchmarking partnert (legjobb gyakorlat, üzletági és célazonosság)
- az adatforrások felkutatása, adatgyűjtés (jelentések, elemzések, publikus információk tanulmányozása, helyszíni látogatás stb.)
2. A minta és a saját vállalat összevetése, elemzés
- a vizsgált és a saját vállalat kulcsfontosságú teljesítmény adatainak kiválasztása, összevetése, az eltérés-rés meghatározása
- az üzletági legjobb példájából vett, a jövőben elvárt teljesítmény prognosztizálása
- az elemzés összesítése, jelentés készítése
3. Tanulságok, előremutatás, döntés
- következtetések levonása, hasznosítható jellemzők
- döntés, a továbblépés módjának és céljának specifikálása

4. Fázis - A folyamatmodell és a technológiai háttér terve
A célok meghatározása, a követelmények specifikálása, a jelenlegi folyamatok működésének
és korlátainak ismerete, a pozitív példák elemzése elegendő támpontot nyújt a szervezet ésszerű átstrukturálásához, egy IT-orientált folyamatmodell megtervezéséhez. A kreatív munka
azonban megköveteli a tervezőktől a folyamatszemléletű gondolkodást és a probléma rendszerszemléletű megközelítését, a változások és problémák menedzselését. A technológiai háttér
tervezésének célja az új folyamatok technikai dimenziójának kialakítása.
Ennek a szakasznak a feladata az átalakított rendszer technológiájának, az alkalmazandó
szabványoknak, az eljárásoknak és az új folyamatok vezérlési láncainak specifikálása, amelyet a
következő fázis feladataival, a humán komponensek tervezésével összhangban kell végezni.
Ebben a fázisban kap különösen nagy szerepet az információ és az információtechnológia,
amely a jövőbeli folyamatok végrehajtásának feltétele. Választ kell tehát adni olyan kulcskérdésekre, mint
-

Hogyan modellezhetők a feltárt és a problémáktól megtisztított folyamatok?
Milyen technikai erőforrások szükségesek, milyen technológiát alkalmaz a BPR projekt?
Hogyan biztosíthatóak ezek az erőforrások?
Milyen információkra van szüksége az újjászervezett rendszernek?
Hogyan valósítsák meg a technikai és humán komponensek hatékony együttműködését
(ember-gép kapcsolat kialakítása)?

Mielőtt azonban a modellalkotás technológiájára rátérnék fontosnak tartom még egyszer
hangsúlyozni az IT-nek az üzleti folyamatokban betöltött speciális, meghatározó, integrációs
szerepét. A korábbi felfogástól eltérően ugyanis napjainkban nem az új technológiai lehetősé•137-
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gek, az automatizálásban rejlő előnyök, az információ egyszerű birtoklása az, ami közvetlen
versenyelőnyökhöz juttatja a vállalatokat, hanem egyre inkább azok a tényezők, amelyeket a
piaci kihívásokra való gyors reagálás, alkalmazkodási készség jelent. Bár hajlamosak vagyunk egy BPR projekt esetében tagadni az információnak és az IT-nek a jelentőségét, tudnunk kell, hogy a korszerű, változásokat indukáló, az infrastruktúrát biztosító technológiák
alkalmazása nélkül a fejlődés egyre kevésbé lehetséges. Háttérbe kerülnek azok az alkalmazások, amelyek az üzleti tevékenység egyes folyamataira vonatkoztak vagy akár a szervezet
teljes belső integrációját jelentették. Azok a vállalatok, amelyek, akár egy BPR projekt, akár
pedig egyéb vállalatfejlesztést alkalmazva fregmentálták az információs és munkafolyamatokat, nem jártak sikerrel, számos problémával találták szembe magukat:
- az egyik munkahelyen keletkező információkat át kellett alakítani olyan formájúra, amilyent a fogadó munkahely igényelt (például mindegyik különböző, egymástól független
számítógépes rendszerrel dolgozott),
- az adattovábbítás, az ismételt emberi beavatkozás (bizonylati adatok ismételt számítógépbe vitele) hibákhoz vezet, és hosszú átfutási időt igényel,
- ha a különböző folyamatok egymástól eltérő eszközökkel és támogatottsággal dolgoznak, akkor minden lépésnél várakozások lehetnek, a szétválasztott folyamatoknál
sorbanállás keletkezik,
- nehéz meghatározni a több folyamat által igényelt információk keletkezésének, továbbításánák felelősét,
- a különböző helyeken és munkatársak által használt információk inkonzisztensek, ami
további problémákhoz, hibákhoz vezethet (nem megfelelő, késve érkező információkkal
dolgoznak, ezek rossz döntéseket eredményeznek, hibás vezérléseket okoznak),
- az ilyen információrendszerben az emberek sokszor saját maguk vezetnek egyéni listákat,
készítenek jegyzékeket és végeznek elemzéseket, egyrészt mert nem kapják meg a munkájukhoz szükségeseket, másrészt mert nem bíznak a kapott információkban. Ez természetesen felesleges plusz munkát jelent és további hibákhoz vezethet.
Az újjászervezett folyamatoktól elvárt eredmény tehát csak akkor realizálható, ha a fejlesztés biztosítja a releváns információkat: meghatározza az információigényeket, azok tárolásának, felhasználásának és továbbításának módját és formáját, és biztosítja a megvalósítás szükséges feltételeit. Ha egy vezető többszáz oldalas jelentést kap, amely tartalmaz minden, az irányított vállalatra vonatkozó információt, valószínűleg nem is fog hozzákezdeni az átnézéséhez.
Ha viszont ehelyett a számítógépes rendszer grafikonokat, trendeket, elemzéseket szolgáltat,
olyanokat, amelyeknél feltételek változtatásával beavatkozhat, és újabb elemzéseket kaphat,
akkor az ilyen rendszer segíteni fogja munkáját.
A cél a technológiában és az IT-ben rejlő lehetőségek maximális kihasználása akár teljes
átkonfigurálással {Business Process Re-design), akár a teljes üzleti hálózat áttervezésével
(Business Network Re-design). De a szervezeti megújulást, az innovatív folyamatokat valójában, mint arról az 1.3. szakasz filozófiájának és feladatainak tárgyalása kapcsán már szóltam a
célok átgondolásával, a küldetés tudatosításával és a jövőkép újraformálásával helyes kezdeni
(Business Scope Re-definiíiori), és a fejlesztési kockázat minél alacsonyabb szintre szorítása
érdekében a kialakított 0 0 szemléletű modellre kell alapozni (3-46. ábra).
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5-46. Ábra Az újjátervezett rendszer modelljének kialakítása - Forward Engineering

A modellalkotás koncepciója
A hatékonyabb tervezési módszerek alkalmazása a valós világ valamilyen absztrahált, elvonatkoztatott modelljének kialakítását teszi szükségessé. A tervezési munka során az objektumés funkciómodellekből kiindulva a fejlesztési célokat szem előtt tartva meg kell tervezni az objektumokat, valamint a környezeti hatások, feltételek és körülmények alapján a tevékenység
ellátásához szükséges, az absztrahált komponenseken végrehajtandó, absztrakt műveleteket
tükröző modellt.
Ez a modell az egyes eseményeket tükrözi, amelyek operációk meghatározott sorozatával
nagyon jól jellemezhetők Mivel azonban az objektív valóság nem ismerhető meg egyszerre teljes mélységében, ezért azt felülről, a rendszer egészéből kiindulva, fokozatosan, mindig mélyebb részekre bontva kell felfedezni és absztrahálni. Ha tehát a meglévő vállalati modell specifikációjából indulunk ki, és azt részekre tagoljuk, akkor létrehozhatjuk azt a modellt, amely
valóban hűen tükrözi a valós rendszer összes sajátosságát, és amely már alkalmas a megvalósításra.
Az alacsonyabb szintű absztrakciókkal a valóságot jobban tükröző, megfelelő szintű eszköz
definiálható. Ezzel a lebontással olyan mélységig kell elmenni, amelyben a rendszer működése
egyértelműen igazolható. Mivel ez a strukturálás a valós világnak megfelelő absztrakció alapján
történik, ezért a kifejlesztendő rendszer valóban a specifikációt fogja tükrözni. A tervezésnél az
egyes szintekre történő lebontáskor, az absztrakció során végzett finomításkor a tervező döntési felelőssége az alternatívák közötti választás, vagyis sem az alternatívák létrehozására, sem
pedig ezek objektív kiválasztására nem adható általános szabály, az esetek többségében saját
tapasztalatokra kell hagyatkozni.
A felülről lefelé, top-down módon történő megközelítésnél a modell egy fa szerkezetű
struktúrát reprezentál, amelyben a felsőbb szinten hozott hibás döntésnél a rendszer működtetése során csak jóval később derülnek ki a problémák, hiszen a megoldás ritkán kerül ismét a
hiba keletkezésének szintjére. Az elemzési munka tehát különös figyelmet érdemel egy BPR
fejlesztésben, ezért tartottam fontosnak a módszertan ismertetésénél az elemzési feladatok
technikai támogatását is bemutató részletes ismertetést, a tervezési fázisban viszont éppen ebben a szellemben az absztrakció, a modellezés jelentőségét hangsúlyozom.
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A valóság folyamatainak, komponenseinek modell formában történő tükrözése, a leképezés
szabályainak meghatározása gyökeres változást hozott a fejlesztési módszerekben. A modellezés során a valóság többféle szemléletben közelíthető, hangsúlyozhatok a folyamatok vagy a
komponensek, az adatok, vagy akár az adatokat és műveleteket egységben kezelő objektumok.
A folyamatorientált és az adatorientált szemléletű megközelítésnél valójában mindkét esetben a
rendszer adatai töltenek be nagyon fontos szerepet, azonban a problémát kétféleképpen lehet
megközelíteni, egyrészt a jól definiált funkciókból, másrészt pedig az adatszerkezet specifikációjából kiindulva. Ennek megfelelően a tervezési módszerek is alapvetően két csoportba sorolhatók:
- funkció-orientált vagy funkcionális lebontáson alapuló és
- adatszerkezet-orientált vagy adatszerkezet lebontásán alapuló tervezési megközelítések.
A funkcionális lebontáson alapuló, tervezési módszer lényege, hogy a rendszer modulokból
épül fel, amelyeknek elemei (1) a funkció: ez meghatározza, hogy mi történik egy modul végrehajtásakor, mi a kimeneti/bemeneti transzformáció, (2) a logika: a modulon belüli vezérlés
menetét, a végrehajtás mikéntjét határozza meg, míg (3) az interfész a modulnak a külvilággal,
a felhasználóval valamint a többi modullal való kapcsolatát fejezi ki. Ez a megközelítés tehát a
rendszer adatáramlási funkcióiból indul ki, amelynek elemei különböző, modulokba rendezhető, meghatározott szabályok szerint lebonyolódó eljárások [Raffai, 1996/1],
Az objektum szemléletű modellezés a strukturálnál szemben számos előnyös sajátossággal
rendelkezik. A legfontosabb ezek közül, hogy egységes egészként kezelve a valóság objektumait és a velük végezhető műveleteket bemutatja az objektumok viselkedését, egymás közötti
kommunikációját, és így a valóságnak egy a korábbiaknál sokkal reálisabb képét tudja modellként reprezentálni. Különösen nagy jelentősége van ennek a sajátosságnak az üzleti folyamatok
modellezésében, amelynél a környezeti változásokra való gyors reagálás szükségessége megköveteli a rugalmas rendszerek kialakítását. A modellezés, az üzleti folyamatok leképezése tehát az újjászervezési folyamatok kulcsfontosságú feladata, amelyet a team tagjainak egységes
elvek szerint kell végrehajtani.

A tervezési fázis követendő elvei és technológiája
Az RTEBP módszertan részletes, pontos feladatokat ír elő a fejlesztők számára, amelyeket
meghatározott elvek szerint szükséges végezni. A fejlesztés teljes életciklusában alkalmazott
egységes filozófia alkalmazása a siker egyik alapvető feltétele. A tervezési fázisban az alábbi
elvek betartását fontos hangsúlyozni:
1. Egyszerű, könnyen érthető, egységes szimbólumrendszer alkalmazása
A hatékony kommunikáció fél siker, a szimbólumrendszer alkalmazása pedig éppen ehhez nyújt támogatást, gyorsan áttekinthetővé teszi a folyamatok kapcsolatrendszerét, a
komplex struktúrákat.
Javasolt megoldás: UML modellező nyelv
2. Üzleti komponensek komplex modellezése
A modellezés során ki kell térni a különböző dimenziókra, így a környezetet, az üzleti
értékeket, az üzleti folyamatokat, a szervezet, a tevékenységek, az információrendszer,
technológiai jellemzők és a megvalósítás komponenseit egyaránt modellezni kell, majd
egységes rendszerré kell azokat integrálni.
Javasolt megoldás: Use Case, objektumszemléletű vállalatmodell
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3. Támogatottság a vezetés és az alkalmazottak részéről
A modellalkotás segít a helyes döntések meghozatalában, a teendők meghatározásában; a
szereplők: partnerek és munkatársak megértik a változtatás célját, és egyetértenek a
megoldással, akkor a megegyezésen alapuló, támogatott csapat munkára építő fejlesztés
sikerre vihető.
Javasolt megoldás: alkalmazottak meggyőzése
4. Fejlesztést támogató szoftver használata
A szoftvertámogatás lehetővé teszi a fejlesztés iterativitását, a módosítások egyszerű átvezetését, a team-tagok munkájának irányítását, összehangolását, projektirányítást, az
egyes fejlesztési eredmények integrálását, az egységes fejlesztési repository alapján az
automatikus kódgenerálást és dokumentálást.
Javasolt megoldás: OMT módszertan és a Rational Rose Family
Round Trip Engineering fejlesztőeszköze

3-47. Ábra A valóság leképezésének folyamata

4.1. szakasz - Az objektum-modell kialakítása
A 2. fázis eredménye a valóság folyamatait és elemeit feltáró vállalatmodell, amely már objektum komponenseket is definiál. A tervezési fázisban tovább kell mélyíteni az absztrakciót,
és a problémákat, hibákat, hiányosságokat kiküszöbölő, megvalósítható modellt kell létrehozni.
A rendszer megismerésének fontos eleme az objektumok feltárása, sajátosságainak, műveleteinek és kapcsolatrendszerének kialakítása. Ez a folyamat az objektumok definiálásának (3-48.
ábra) és életciklusának meghatározását jelenti.
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3-48. Ábra Osztálydiagram részlet UML szimbólumokkal
Az objektum modell tervezésénél az alábbi lépéseket kell végrehajtani
—•

1. objektumok és osztályok meghatározása, objektum-jegyzék
2. adatszótár készítése
3. osztályok specifikálása, azonosító, attribútumok, műveletek meghatározása
4. az objektum-modell megtervezése
- objektum-kapcsolati diagram
- öröklődési diagram
5. objektum-modell instanciákkal (példányok) és feltételekkel
a lépések iteratív ismétlése a modell finomítása érdekében

Az objektum modell tervezésekor komoly, mélyreható elemzést kell végezni az objektumok
viselkedésére, egymással való kapcsolatára vonatkozóan. Meg kell határozni az asszociációkat
vagyis az osztályok instanciái közötti viszony minőségét (milyen formában, hogyan valósul
meg a kapcsolat?). Az elemzés fontos eleme az általánosítás (generalization), melynek során
az azonos sajátosságokat tartalmazó osztályok egyforma tulajdonságait (attribútumok és műveltek) emeljük ki, és egy fölérendelt, önálló osztályt (super class) hozunk létre. Az UML lehetőséget biztosít a feltételes kapcsolatok szemléltetésére is, azonban erre vonatkozóan nincs
szigorú formai kikötés, a verbálisan megfogalmazott feltételeket {feltétel} zárójelek közé írva a
diagramban a megfelelő helyre kell tenni. Az üzleti folyamatok komplexebb, fontosabb objek-
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tumaihoz, ezek a főfolyamatok komponensei, célszerű megvizsgálni az életciklust, amely az
objektum keletkezésének, létének és megszűnésének folyamatát szemlélteti (3-49. ábra).
inicializálás

3-49. Ábra A "VEVŐ" osztály életciklusa
Az osztályok közötti kommunikáció kifejezésére az R T E B P módszertan keretében javasolom a meghatározott cél eléréséhez vezető útvonalnak, a rendszerben való navigálásnak a feltárását és bemutatását, amely a komponensek közötti együttműködést és a következményeket,
az üzenetváltás folyamatát, az osztályok közötti átjárhatóságot elemzi.
Egy osztály jellemzéséhez annak viselkedéséről is pontos ismeretekkel kell rendelkezni. Bizonyos esetekben hasznos lehet a W . C U N N I N G H A M és K . B E C K által kifejlesztett ún. CRC
(Class-Responsibility-Collaboration
Card) kártya alkalmazása, amely nem egyéb, mint egy
mátrix, melynek oszlopaiban a feladatokat (felelősségeket) valamint a felelősöket, együttműködőket kell megjelölni [Wirfs-Brock et al., 1990], Ez a tervezés szintjén természetesen már
nem személyeket vagy szervezeteket jelent, hanem azok absztrakciós reprezentánsait, a modell-osztályokat, amelyekkel ennek a feladatnak a teljesítése lehetséges.
3-6. Táblázat CRC mátrix - példa
Osztály
Felelősség/feladat
készletszint-ellenőrzés
mennyiség-meghatározás
számlakiegyenlítés-ellenőrzés
szállítási határidő-csúszás

> RENDELÉS
Felelős/Szereplő
KISZÁLLÍTÁS
KISZÁLLÍTÁS
VEVŐ
ALKALMAZOTT

Osztály

4.2. szakasz - A folyamat-modell terve
Már az információáramlás elemzésénél (DFD analízis) is hangsúlyt kapott, hogy a tevékenységeket és az információcsoportokat olyan mélységig kell lebontani, hogy az eljárások és az
adatelemek közötti algoritmikus kapcsolatok egyértelműen meghatározhatók legyenek, vagyis
szokatlan, különleges szituációkat is definiálni és kezelni kell tudni. Ha például a vevő fizetőképességét akarjuk vizsgálni, akkor pontosan ismerni kell a vevő adatait és azokat a kapcsolatokat, amelyek a vevőadatok és a cég megfelelő adatai között fennállnak. Fel kell tehát állítani
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és precízen, feltételekkel és pontos műveletekkel meg kell fogalmazni azokat a szabályokat,
amelyekkel ezek a viszonyok és az eljárások belső működése leírható. A Use Case modellt tehát ki kell egészíteni az alsó szintű feladatok pontos leírásával.
A rendszer viselkedésének tudásalapu megközelítése
Egy rendszer belső működése, az elemek közötti kapcsolatok egy gazdálkodó szervezetben
azonban nagyon sokszor csak nem formális módon, verbálisan írhatók le, határozhatók meg.
Az emberi nyelv kiválóan alkalmas ezen szabályok meghatározására, a bonyolultnál bonyolultabb feltételrendszerek megfogalmazására. Az ilyen leírások azonban a piaci körülmények vagy
egyéb feltételek, megállapodások hatására könnyen változtathatók, módosíthatók, vagyis azok
a szabályok, amelyek a rendszer működését meghatározzák, nem elég tartósak. Ha azonban a
rendszert számítógéppel támogatott módon működtetjük, akkor ezeket a szabályokat másképp,
pontosabban, hatékonyabb módon kell definiálni, előírva a szabályok megváltoztatási lehetőségének módját is. A rendszerelemző feladata tehát, hogy a működési mechanizmus felhasználó
által nem formalizált szabályait algoritmizált módon megfogalmazza, és biztosítsa azokat az
interfészeket, amelyek a szoftver és a felhasználó kommunikációját megvalósítják.
Láthatjuk, hogy szükségünk van olyan módszerekre, amelyekkel ezek a kérdések, szabályok
egyértelműen meghatározhatók, leírhatók, amellyel a működés logikája definiálható. A rendszerelemzési és szoftverfejlesztési módszerek fejlődése során a kutatók számtalan, a különböző
esetekben hatékonyan alkalmazható eljárás-specifikációs módszer és eszköz alkalmazására
tettek javaslatot és használtak eredményesen.
Az eljárások algoritmikus, feltételtől függő végrehajtásának megfogalmazásához a leghatékonyabb,
leggyakrabban alkalmazott módszerek a döntési
tábla, döntési fa, pszeudokód, matematikai logika
és/vagy a diagram-nyelvek. A döntési fák módszerét
eredményesen használhatjuk olyan szituációkban,
amelyeknél az események bekövetkezése véletlen
tényezőtől függ, az eredményt csupán valószínűsíthetjük (3-50. ábra).
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3-50. Ábra Döntés bizonytalan szituációban - döntési fák módszerével
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A tervezési fázis talán legkritikusabb feladata az elvárások megfogalmazása, a fejlesztési
követelmények specifikálása. A dinamikus modell megvizsgálja a működő rendszert és annak
elemeit érő hatásokat, a rendszer különböző állapotait, és az egyes állapotokban szükséges teendőket, meghatározza a műveletek végrehajtási sorrendjét, vagyis azt, mikor, milyen hatásra,
minek kell történnie. A modell készítésekor megvizsgáljuk a rendszert és annak elemeit érő
hatásokat, meghatározzuk a műveletek végrehajtási sorrendjét, továbbá a rendszer állapotait és
az egyes állapotokban szükséges teendőket.
A dinamikus modell elemei
1. állapotok —> a rendszer által a különböző feltételeknél felvett helyzet, érték, szituáció
2. események/műveletek
—» az állapotváltozást kiváltó történés, a műveletek, események
attribútumokkal jellemezhetők, névvel azonosíthatók, osztályt képeznek.
A dinamikus modell tervezésének lépései
1. Funkciók megfogalmazása - Use Case-modell alapján
2. Esemény-osztályok jegyzéke, jellemzése
- Jegyzék, az események/műveletek attribútumai a végrehajtási lépések függvényében
- Scenárió: forgatókönyv készítése, minden esemény- (művelet-) osztályhoz keretbe
foglalva le kell írni a pontos lépéseket a végrehajtás precedenciája szerint
- Eseményhierarchia,
az objektum modellhez hasonlóan az eseményosztályok egymáshoz való viszonyát ábrázoló diagramot is el lehet készíteni.
A dinamikus modell építésének kezdetén a rendszer adott működését kísérő eseményeket egy-egy verbálisan megfogalmazott forgatókönyvben kell rögzíteni. Tisztában kell
azonban lennünk azzal, hogy az OMT-ben és az UML szemantikában kissé eltérő értelmezést kap ez a fogalom. Az OMT-ben a scenárió minden eseményosztályhoz tartozó,
keretbe foglalt végrehajtási sorrendet, pontos lépéssort jelent (3-51. ábra), míg az UMLben a forgatókönyv (a használati eset: Use Case forgatókönyve) az általános Use Case
egy konkrét példánya. A forgatókönyv rögzítése előtt elkészített Use Case elemzés a
forgatókönyv lépéseit rögzíti, ábrázolja és szemléletesebbé, érthetőbbé teszi.

A FV 2.1. funkció scenáriója
a szervezeti forma azonosítása, besorolása
a TV2.1 táblázat i és io értékeinek meghatározása: az/érték a társasági forma szerinti sor-csoport
index, az/o a társasági formánként megállapított sor-összesen
a tulajdonosi forma meghatározása
a TV2.1. alapján a k és ko értékek beállítása: a k a tulajdonosi forma szerinti sor-csoport index, a ko
összegzés tulajdonosi formánként
besorolás irányítási formánként, az/meghatározása: az I az irányítási forma sor-csoport indexe
a TV2.1. táblázat j értékének beállítása: a / a tevékenységi forma oszlop-csoport indexe:
TV2.1.(i*10 + k*4+l,j)+1
a tulajdonosi forma szerinti összegzés: TV 2.1. (ko,j)+1
a társasági forma szerinti összegzés elvégzése: TV 2.1. (io,j)+1
a cégek szerinti összegzés: TV 2.1. (161,j)+1
3-51. Ábra Forgatókönyv a vállalati elemzési alrendszer (1. melléklet)
társasági forma-tulajdonosi összetétel-irányítási forma-ágazat analíziséhez
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3. Objektumok közötti események definiálása: Eseményáramlás
A külső hatások: jelek, inputok, döntések, megszakítások, hibák jelzése az egyes objektumok viselkedését, egymás közötti kommunikációját, az üzeneteket küldését, fogadását és azok hatását írja le az eseményáramlás-elemzés segítségével. Az analízishez az
eseménysorozatban résztvevő objektumokat, az események irányát, a küldő és a fogadó
objektumokat használja fel. A együttműködés-analízis avagy kontextus-vizsgálat az objektum modellhez kapcsolódik, hiszen az objektumok közötti üzenetváltást, a kommunikációt, az objektumok egymásra hatását fejezik ki, úgy is fogalmazhatnánk, hogy valójában egy dinamikus objektum-nézet, amely az objektumok közötti kapcsolatokat írja le.
4. Eseménykövetési készítése a scenáriókhoz
A műveletek végrehajtási sorrendjét az események, a cselekvések, valamint az indítási
és fogadási objektumosztály viszonya határozza meg. A szekvencia-elemzés lehetőséget
nyújt a párhuzamos cselekvések feltárására is (3-52. ábra). A vizsgálatot végezhetjük általános formában (leírva az összes, lehetséges intervallumot), vagy egy minta formájában
(egy aktuális gyakoriságot ír le) jelezve a különböző felhasználási célokat.

3-52. Ábra Az objektumok viselkedése illetve az események szekvenciája
A rendszer viselkedésének fontos jellemzője a rendszer állapota, az üzleti folyamatok
egyes komponenseinek a különböző hatások következtében felvett értékei. A tervezési
fázis feladata az objektumokat érő illetve azok által kibocsátott eseményeket tükröző
állapot-vizsgálat elvégzése (3-53. ábra). Az eseményeket és az objektumokat vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy egy objektum egy adott pillanatban meghatározott állapotban
van, amelyből külső hatások, események, üzenetek hatására kerül át egy másik állapotba.
Minden állapot kezdeti- és vég-állapottal jellemezhető. Feltételek megadására is van lehetőség, amelyeken keresztül az objektum hatást fejthet ki a környezetére.
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3-53. Ábra Állapotdiagram részlet
6. Az objektumok közötti események és azok konzisztenciájának vizsgálata
8. Nagy és bonyolult rendszerek esetében -éppen az egyszerűbb kezelhetőség, a megértés
érdekében- célszerű a logikailag valamilyen szempontból összetartozó elemi komponenseket egységekbe rendezni, kisebb csomagonként kezelni. Ez a módszer valójában a
strukturált elemzés dekompozíciós eljárásait és technikáit helyettesíti, hiszen objektumszemléletben is szükség van a folyamatok lebontásának eredményeként nyert elemekből a
rendszer újraépítésére, a visszacsomagolásra.

3-54. Ábra Csomag-osztály diagram
Az objektum-modell műveletei az adatbázis szemléletű modellezés elveire épülnek, vagyis
vannak olyan általános feladatok, amelyek minden osztályra illetve objektumra alkalmazhatók.
Ezek a műveletek a rendszerbe beépülve hatékonyan implementálhatok és optimalizálhatók. A
műveletek másik csoportját az objektum-specifikus műveletek képezik, amelyek végrehajtása
az objektumok meghatározott állapotától függő feltételes vezérlés szerint történik.
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4.3 szakasz - Interfész-modell, impkmentádó-terv
A funkcionális modell azokat a feladatokat, funkciókat (transzformációk) hivatott specifikálni, amelyek valamilyen előre meghatározott algoritmus alapján különböző bemeneti adatokból újabb és újabb adatokat, osztályokat generálnak. Ezek a transzformációk valamely esemény
hatására aktivizálódnak, és az objektum állapotának megfelelő algoritmus szerint működnek. A
funkcionális modell tehát meghatározza, mit kell tenni a rendszernek, vagy hogy milyen folyamatok, cselekvések játszódnak le, vagyis nem egyéb, mint útmutató a módszer végrehajtásához. A funkcionális modell folyamatai az objektum modell műveleteire vonatkoznak, strukturális felépítése pedig az osztályhierarchiához illeszkedik. A dinamikus modell szemszögéből
tehát a funkcionális modell meghatározza a dinamikusban nem definiált fő akciókat és tevékenységeket, megmutatja az objektum modell állapotváltozásait, és végrehajtja az objektumokon belüli és objektumok közötti műveleteket. A funkcionális modell az objektum-modellben
definiált külső egyedeket (szereplők) használja fel, valamint az objektumok (adattárak) struktúráját, egymás közötti kommunikációját, és a dinamikus modellben specifikált műveletek végrehajtási módját sorrendjét.
Az objektumok üzeneteken keresztül kommunikálnak egymással, ezek azonban nem csak
egyszerű paraméter-továbbításra szolgálnak, hanem azokat a vezérlő információkat is hordozzák, amelyek a fogadó objektumot cselekvésre, akciók végrehajtására késztetik. Ilyen üzenetek
azonban a rendszer szereplőitől, a vevőktől a különböző szakfeladatokat végző alkalmazottaktól, a vezetőktől vagy szervezeti egységtől is érkezhetnek, és ugyanezek lehetnek egy művelet eredményének célpontjai, fogadói is.

A funkcionális modell elemei
- külső elemek: szereplők, olyan egyedek, aktív objektumok, amelyek a rendszerre annak
külső környezetéből hatnak. Az ilyen elemeket terminátorokmk is hívják.
- funkciót, azok az algoritmusok, műveletláncok, amelyek a bemeneti adatokból megfelelő
transzformációval kimeneti adatokat generálnak.
- műveletek, elemi végrehajtható feladat; a rendszer folyamatait, a funkciókat objektumokon végrehajtott műveletek sorozataként értelmezik
- inputok/outputok, a rendszer által a különböző feltételeknél felvett helyzet, érték, szituáció, a felhasználói kommunikáció formájának, helyének, idejének, gyakoriságának a
megtervezése. A felhasználói interfészek megtervezése (dialógus-tervek, adatbeviteli
módok és formák, eredmények megjelenítése) a fejlesztés egyik kulcsfontosságú komponense, hiszen az alkalmazottak és a menedzsment ezen keresztül tudja megítélni és lemérni a működés hatékonyságát, a releváns információk rendelkezésre állását. Az I/O
tervezéshez célszerű prototípusok készítésére alkalmas, korszerű, integrált alkalmazásfejlesztő környezetet használni, amely lehetőséget nyújt arra, hogy az alkalmazottak még
a kész rendszer bemutatása előtt véleményezhessék ezeket a felületeket.
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3-55. Ábra Input/Rend szer/Output diagram

adattárak, olyan passzív objektumok, amelyekben az adatokat későbbi adatvisszanyerés
céljából tároljuk. A szereplőkkel ellentétben az adattárak nem generálnak semmiféle műveletet, feladatuk csupán a rendelkezésre-állás biztosítása a rendszer tárolási-, feldolgozási és adatvisszanyerési feladataihoz.
folyamatok, az egyes funkciók végrehajtásához szükséges bemeneti adatok forrását és az
eredményként keletkező adatok áramlását a folyamatok fejezik ki. A folyamatok szemléltetésére a hagyományos módszertanoknál is eredményesen alkalmazott adatfolyamdiagram (3-56. ábra) alkalmas.

3-56. Ábra Objektumorientált adatfolyam-diagram

feltételek, a bemeneti adatok értékének függvényében végrehajtott funkciókat feltételes
funkióknak nevezzük.
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A funkcionális modell tervezésénél arra is kell gondolni, hogy bizonyos vezérlési, döntéstámogató vagy folyamatirányítási rendszerekre való egyik napról a másikra történő átállás veszélyes lehet, kockáztathatja az üzleti folyamatok sikerét. Éppen ezért, kihasználva a számítógéppel támogatott szimulációs lehetőségeket, a rendszert célszerű átadás előtt "lefuttatni", kipróbálni, milyen várható eredménnyel fog működni. Az ilyen szimulált működés eredményei
elemezhetők, és a nem várt hatások még fájdalom és veszteségek nélkül javíthatók.

4.4. szakasz - A technológiai háttér terve
Az objektum-modell és a funkciókat, folyamatokat megvalósító dinamizmus megtervezését
követően az alapvető feladat a konceptuális modell leképezése, az üzleti folyamatokat támogató információtechnológiai háttér eszközeinek, feltételeinek kialakítását szolgáló, a működtetést megvalósító, az adatok tárolását (a háttértárakon történő fizikai elhelyezési-, elérési- valamint kapcsolat-megvalósítási módok megválasztása) biztosító, valamint a funkciókat realizáló
alkalmazások specifikálása és implementálása (a szoftver-rendszer kivitelezése).
A fizikai tervezéssel kapcsolatos munka tehát alapvetően a logikai szintű üzleti modellnek
az informatikai infrastruktúrára történő leképezési feladatait valamint az áttérésre, az új rendszer működtetésére vonatkozó előírását foglalja magában. Ez a tevékenység a számítógép
konfiguráció specifikálását, az adatbázis-leírást, az alkalmazások programrendszerének leírását
(rendszerdiagram, programok jegyzéke, menüstruktúra, dialógusterv), a programspecifikációt
(a program-modulok algoritmikus leírása, ellenőrzött input, programterv), a keresési útvonalak, felhasználói interfészek (input/output tervek) meghatározását, a tesztelési előírások és a
üzemeltetési utasítások, illetve a felhasználói kézikönyv elkészítését jelenti. Ez számos feladatot foglal magában, hiszen meg kell tervezni a számítógéprendszert, a beszerzendő gépeket,
berendezéseket, ki kell alakítani a számítógéphálózatot, a partnerekhez csatlakozás módját és
eszközeit, valamint a rendszert működtető szoftver-környezetet.
Az informatikai i n f r a s t r u k t ú r a megtervezése
Az adatbázis terv, a programspecifikációk elkészítése előtt pontosan ismerni kell azt a számítógép környezetet, amelyen a fejlesztett rendszer működni fog, hiszen a fizikai feltételektől
függő implementációs munka csak ennek ismeretében végezhető el. A korábban elképzelt, sok
szempontból még csak becsült paramétereket pontosítani kell. Az alkalmazásoknak megfelelően típus, kapacitás, darabszám és ár megjelölésével meg kell határozni a szükséges hardver
eszközöket, így a számítógép típusát a pontos teljesítmény és kapacitás adatok megjelölésével,
a perifériákat, az egységek egymáshoz illeszkedésének módját, hálózatkialakítás esetén a pontos topológiát, az elemek csatlakozási pontjait és módját, a szervereket, a munkaállomásokat
és ezek elhelyezését. Számítógép-hálózatok esetén különös gondot kell fordítani a rendszer
pontos, precíz konfigurálására, az egységek közötti kapcsolatok eredményes, hatékony működést biztosító megteremtésére.
Az informatikai ipar számos, kiválóan használható lehetőséget kínál, a választás tehát nem
könnyű. Egy nagyobb beruházás esetében különösen fontos, hogy a BPR fejlesztés eredménye
olyan rendszer legyen, amely a közeljövőben várható fejlesztéseket, újdonságokat is nagy valószínűséggel fogadni képes, és viszonylag tág határok között, nem túl nagy költséggel bővíthető. A tervezendő rendszernek tehát jól skálázhatónak kell lenni, és rugalmasan kell tudni alkal•150-
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mazkodni az újabb üzleti elvárásokhoz és a technológiai kihívásokhoz, az állandóan változó
környezeti feltételekhez.
A kínálat bőséges, amelyből akkor lehet a lehető legjobb konfigurációt kiválasztani, ha
pontosan ismerjük a végzendő feladatokat, a rendszerrel szembeni elvárásokat. Az informatikai
infrastruktúra specifikálását célszerű egy könnyen áttekinthető diagrammal szemléltetni, amely
szimbólum-rendszerével mindenki számára lehetővé teszi a számítógéprendszer architektúrájának és működésének megértését. Amennyiben meglévő technológiai háttérre építünk, úgy figyelembe kell venni az adottságokat, és a bővítést a biztonságos üzemeltetés szem előtt tartásával kell elvégezni. A migráció, a régi illetve a kapcsolódó rendszerek automatikus, felhasználó-független illesztése az új alkalmazásokhoz az átállás kulcs-tényezője, olyan kritikus elem,
amelyre különösen nagy gondot kell fordítania a fejlesztőnek.
A hardver igényekhez hasonlóan kell kialakítani a szoftver-rendszert is, hiszen csak egymáshoz jól illeszkedő, egymással kommunikálni képes rendszerprogramokkal és alkalmazásokkal lehet eredményesen dolgozni. Az operációs rendszer, az interfész programok, a protokollok, a tervező és a fejlesztőeszközök (CASE, 4GL, 5GL), valamint az adatbáziskezelők megválasztásánál például már pontosan tudni kell, milyen elvárásokat támaszt a fejlesztés az alkalmazásokkal és az adatokkal szemben.
A hardver környezet kialakításánál különösen nagy figyelmet kell szentelni az on-line üzleti
kapcsolatok megvalósítási módjának meghatározására. Tekintettel arra, hogy jelenleg a nyilvános világhálózatok adatbiztonsága még kívánni valót hagy maga után (bár éppen ennek a
problémának a megoldását célozza az új IPvő Internet protokoll), kevés cég vállalkozik arra,
hogy üzleti információját ezen a rendszeren továbbítsa. Lehetőség van viszont az elektronikus
adatkapcsolat, az EDI létrehozására, amelyet az üzleti partnerek saját maguk is kiépíthetnek
számítógépeik között, vagy valamilyen szolgáltatón keresztül kapcsolódhatnak egymáshoz. A
szabványos adatátvitelnek ez a módja biztonságos, és a valós idejű tranzakciók lebonyolítási
lehetőségének a kihasználása versenyelőnyt eredményez.
Döntés a fejlesztési alternatívákról
Ahhoz azonban, hogy a legalkalmasabb technológiai hátteret lehessen kialakítani a gyártóktól, fejlesztőktől az egyes termékekre vagy komplett rendszerre vonatkozóan bekért árajánlatokat az
ár/teljesítmény,/képesség/biztonság/bővíthetőség/platformfüggetlenség/korszerüség/stb.
jellemzők alapján ki kell értékelni, és dönteni kell a legkedvezőbb beszerzési forrásról. A kiértékeléshez többféle módszer, algoritmus áll rendelkezésre. Az alkalmazó igényeihez talán az a
módszer illeszkedik a legjobban, amely képes kezelni a rendszerrel szemben támasztott legkülönbözőbb elvárásokat, követelményeket, és azokat rangsorolni, sőt súlyozni is tudja. A fejlesztési ajánlatokat, a pályázati tendereket mindenképpen célszerű alávetni egy nagyon alapos,
az értékelő szubjektivitását minimálisra csökkentő metódussal végzett elemzésnek.
A kiértékelő módszerek lényege, hogy
- pontozzák az értékelési szempontokat —» Ey az i. alternatíva j. értékelési szempontja
(minél szélesebb a pontozási skála, annál jobb lehet az értékelés),
- a megbízó elvárásai szerint az egyes szempontokhoz megfelelő rangsort állítva különböző súlyozó együtthatót rendelnek —» Sj,
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- a súlyozás alapján meghatározzák az alternatívákhoz tartozó összpontszámot: Pi=Ssj.Eij,
- majd a kapott pontszámot viszonyítják az elérhető összpontszámhoz P»A; = P; / PÖSsz
3-7. Táblázat Értékelési szempontok és a súlyfaktorok egy konkrét példa esetében
Súly-

Értékelési szempontok
értelmezés
skálázhatóság, fejleszthetőség
hatékonyság
korszerűség, fejlettségi szint
rendelkezésre állás, gyorsaság
kényelem, ergonómiai szempontok
a felhasználói igényekhez való alkalmazkodás
adat- és működési biztonság
rugalmasság, változtathatóság
szolgáltatási szint
nyitottság, működtetés különböző patformokon
beruházási költség
üzemeltetési költség mértéke

kód
El
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
El 0
El 1
El 2

faktor
8
7
6
6
5
6
10
3
4
2
4
8

A súlyfaklor esetében az 10 súly a legfontosabb szempont

Az egyes javaslatok különböző értékelési szempontok alapján történő minősítését 1-5 pontszámok közötti intervallumban az 3-8. táblázat, a súlyozott értékeket az 3-9. táblázat, az
eredmények grafikus ábrázolását pedig az 3-57. ábra mutatja.
Értékelési szempontok
•l Javaslatok - »
1. változat
2. változat
3. változat

EL
2
3
5

E2
2
4
4

E5

h
1
5
5

E3
1
5
5

1
3
4

3-8. Táblázat Az alternatív avaslatok pontozasa
E
E
E7
E12
E9
11
10
EE
EE
2
1
1
3
1
2
5
4
4
4
5
5
3
5
4
5
3
5
4
3
5

Értékelési szempontok
•l Javaslatok - >
1. változat
2. változat
3. változat

Et
16
24
40

E2
14
28
28

E3
6
30
30

£4
6
30
30

£5
5
15
20

£e
12
30
30

3-9. Táblázat A javaslatok értékelésének súlyozása
pont
E11
El2
E
E10
EB
E?
S

50
30
30
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3
15
12

12
16
20

2
10
6

4
16
20

16
32
32

146
276
2S8
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A kapott értékek mutatják, hogy az 1. javaslatot alacsony hatékonysága miatt nem célszerű
választani, a 3. javaslat nem sokkal hatékonyabb a 2.-nál viszont sokkal drágább, ezért a 2.
változat ajánlható.
A módszer jól alkalmazható egyéb alternatívák választási döntéséhez is, amelyeknél az értékelési szempontokat értelemszerűen a döntési szituációhoz kell illeszteni.

A technológiai háttér feladat-komponensei
Összefoglalva és rendszerezve a tervezési munka fizikai fázisában elvégzendő feladatokat az
alábbi teendők adódnak:
1. Hardver konfiguráció definiálása
A tárolandó adatok, a végzendő feladatok, a feldolgozással kapcsolatos teljesítményi, hozzáférési, üzemmóddal szembeni felhasználói elvárások ismeretében meg kell határozni azt az
informatikai infrastruktúrát, amely eleget tesz az elvárásoknak, egy ideig képes fogadni és
végrehajtani a felmerülő változtatásokat, és szükség szerint rugalmasan bővíthető. Pontosan
meg kell határozni a telepítendő számítógép egységeinek típusát, kapacitását, bekerülési
költségét, az egységek egymáshoz-kapcsolódásának módját, elhelyezését, hálózat-kialakítás
esetén a pontos topológiát, a szerverek, munkaállomások típusát, helyét.
2. Szoftver-környezet meghatározása
Ki kell választani a számítógép-rendszer működéséhez szükséges, a fenti igényeket optimálisan kielégítő rendszer- és rendszerközeli programokat (operációs rendszer, hálózati szoftver, segédprogramok, fordítóprogramok, adatbáziskezelők, grafikus felület), a napi munkát
segítő felhasználói programokat (szövegszerkesztők, táblázatkezelők stb.), és a felhasználói
munkákat elvégző alkalmazási szoftvereket.
3. Adatszerkezetek specifikálása
Definiálni kell az objektum-modell fizikai reprezentációját, vagyis ennek a feladatnak a keretében történik
-

az adatbázis specifikálása,
a szervezési módok fájlokhoz rendelése,
elérési inódok, keresési algoritmusok megválasztása,
rekordok pontos specifikálása (rekord- és mező-jellemzők specifikálása),
fájl-kapcsolatok megteremtés! módjának tervezése,
az igényeket kielégítő adatbázis-kezelő rendszernek a meghatározása.
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4. A tárolótípus megválasztása, tárolókapacitás-becslés
Ezt a lépést gyakorlatilag az 1.-3. lépéssel együtt, azzal összhangban kell elvégezni, hiszen a
konfigurációt csak az igények és a rendelkezésre álló, különböző fájlszervezési módokat
támogató illetve megvalósító szoftverek (programnyelvi, adatkezelési és adatbázis lehetőségek) ismeretében lehet helyesen meghatározni. Itt kell megtervezni, mennyi helyet igényel
(Mega vagy GigaByte-ban kifejezve) egy-egy állomány és milyen adathordozón (lemez,
floppy stb.) célszerű azokat tárolni.
r

5. Az elhelyezési modell rögzítése
A tárolóközeg megválasztása után pontosan meg kell tervezni az adathordozókat, ezekhez
meghatározott azonosítási tervet kell készíteni és az azonosított adathordozó köteteket valamint a pontos névvel (fájl név) ellátott állományokat, adatbázis-komponenseket egymáshoz kell rendelni.
6. Rendszerfunkciók programokra, komponensekre tagolása
A funkcionális modellből kiindulva meg kell tervezni azt a programszerkezetet, amely a lehető legegyszerűbb módon képes a munkát vezérelni és végrehajtani. Nemcsak a rendszer
architektúráját kell meghatározni, hanem külön kell választani azokat az eljárásokat, amelyek több, különböző munka során azonos módon hajtódnak végre (modulok, komponensek). Ebben a tervezési stádiumban kell szétválasztani a rendszer manuális és gépi tevékenységeit, és elő kell írni a velük kapcsolatos teendőket, a feldolgozásért felelős személyeket, a
munka ütemezését, gyakoriságát, határidőket.
7. A feldolgozás módjának, a számítógép-üzemmódnak a megválasztása
A rendszer- és alrendszer-funkciók ismeretében szét lehet választani és meg kell határozni
azt a számítógép üzemmódot (batch, interaktív, valós idejű rendszerek stb.) amelyben ezeknek a feladatoknak működniük, "futniuk" kell. Az üzemmód helyes meghatározására különösen nagy hangsúlyt kell helyezni mainframe-es és/vagy hálózati környezetben, hiszen a jól
megválasztott, a feldolgozásnak megfelelő üzemmód hatékony gépkihasználást és felhasználó-kiszolgálást garantál.
8. Menütervek elkészítése
Az interaktív rendszerek működtetése során a felhasználó közvetlen kapcsolatban van a
rendszerrel, azt "párbeszéd" formájában működteti. A vezérlés egyik felhasználóbarát formája egy olyan, a lehetőségeket hierarchikusan felsoroló, a valós folyamatok architektúrájához illeszkedő menürendszer (mintegy tartalomjegyzék), amelyből a felhasználó a gép által
elvégzendő feladatokat kiválaszthatja. A tervezésnél azonban ügyeim kell
-

a menüszerkezet helyes kialakítására (minden funkció csak egyszer szerepeljen, mindenhonnan vissza lehessen térni az előző lépésre és a rendszer elejére, és biztosítva
legyen a kilépési lehetőség is), valamint
- arra, a felhasználó szempontjából nem elhanyagolható tényezőre, hogy ennek a szerkezetnek a reálfolyamatok struktúráját kell tükröznie, függetlenül attól, hogy a programrendszert milyen szerkezet szerint alakítottuk ki.
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3-58. Ábra Információfeídolgozó rendszer menüstruktúrája
A tervezésnél célszerű figyelembe venni az alábbiakat:
- a funkciók felhasználói feladatoknak megfelelő csoportosítása,
- minden menüszintről el kell tudni jutni egy következő szintre vagy egy már feldolgozást végző dialógushoz,
- biztosítani kell az egyes szintekről a megelőző szintre illetve a főmenühöz való viszszatérési lehetőséget,
- az egyes menüszinteken lévő elemek száma különböző lehet,
- a menüben történő navigáláshoz egyértelmű információkat kell adni,
- a hibás, téves felhasználói műveletet le kell tudni kezelni,
- megfelelő Help rendszerrel segíteni kell a felhasználót az alkalmazás használatában.
9. Input/Output tervek véglegesítése
A funkcionális modell specifikálása az egyes eljárások bemeneti adatigényének, valamint a
szolgáltatott eredményeknek a meghatározását jelenti, vagyis pontosan specifikálni kell az
adathordozókat, a rajtuk elhelyezett adatokat, azok szerkezetét, elő kell írni az elsődleges
adatfelvétel, a kitöltés helyét, módját, formáját és felelősét. A tervezéshez célszerű prototípus fejlesztést támogató eszközöket alkalmazni, amelyek megkönnyítik a gépi/kézi bizonylatok, listaképek, képernyők, dialógusok megtervezését, annak megfelelő, a felhasználónak
is tetsző, egyszerű kialakítását. Fontos szem előtt tartani, hogy a tartalom, a forma és az
eszköz összhangban kell legyen egymással!
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A számítógéppel támogatott információ-feldolgozás szempontjából talán az egyik legkritikusabb pont az adatok helyességének (teljesség, konzisztencia) biztosítása, hiszen hibás
adatok feldolgozásával hamis eredményeket, hibás új adatokat kapunk. Gondoskodni kell
tehát arról, hogy a rendszerbe csak szintaktikailag és szemantikailag egyaránt elfogadható
adatok kerüljenek be. A programspecifikációnak tehát nagyon fontos része az adatok ellenőrzése. Az ellenőrzési előírásokat azonban csak a rendszerbe kívülről, manuális bevitellel
vagy optikai beolvasással bekerülő adatokra kell elvégezni (az adatbázis adatai ugyanis már
ellenőrzöttek és feltételezhetően hibátlanok!), és tájékoztatni kell a felhasználót az ellenőrzés eredményéről.
Az ellenőrzés során az alábbi teendők adódnak:
- adatok formai és tartalmi ellenőrzése,
- a felhasználó tájékoztatása a hibásnak talált adatokról valamint
- jelzés a programnak a hibára történő reagálásáról (például program-megszakítás,
program folytatás javítással, programfolytatás javítás nélkül stb.)
10. User interface-ek, dialőgustervek elkészítése
A személyi számítógépek és számítógép-hálózatok széleskörű elterjedése, a számítógépen
tárolt és feldolgozott információrendszerek általános használata óta különösen nagy hangsúlyt kap azoknak az adathordozóknak és -megjelenítőknek a megválasztása (bizonylatok,
képernyők, listák, rajzok stb.), az erre vonatkozó tartalmi és formai terveknek az elkészítése, amelyek a felhasználó és a számítógép közvetlen kapcsolatát valósítják meg.
A képernyőterv készítésének célja a felhasználói igényekhez legjobban igazodó, a munkát, a
számítógéppel való kommunikációt egyszerűvé tevő áttekinthető formájú képernyő kialakítása. A tervezésnél figyelembe kel! venni több szempontot, így
- milyen céllal készítjük: tájékoztatás, döntéstámogatás, funkcióválasztás, egyéb kommunikáció vagy adatbevitel illetve módosítás,
- kinek a részére készül,
- mely adatokra van valóban szüksége a felhasználónak (ne írjunk ki feleslegeseket, a
képernyő nem adatlistázásra, hanem inkább a lekérdezések adatainak -> egyes rekordok megjelenítésére szolgál!) —» releváns információszolgáltatás,
- könnyen áttekinthető legyen,
- feleljen meg az ergonómiai követelményeknek,
- valóban segítse a felhasználót a munkájában!
Képernyőterveket a dialógusokhoz is kell készíteni, ilyenkor a logikai tervezési fázisban
meghatározott struktúrát kell alapul venni. A dialógusok a felhasználó és a számítógéppárbeszéd eszközei, megjelenési formái. Fontos tehát, hogy olyan képernyőterveket készítsünk, amelyekkel a felhasználó hibaszázaléka a lehető legkisebb, hogy szükség esetén (hiba,
elütés, rendkívüli szituáció) megfelelő hibaüzenet és segítség (help) álljon rendelkezésre, és
az használható instrukciókat tartalmazzon. A képernyőtervek készítését, a felhasználóval
történő elfogadtatást célszerű valamilyen alkalmazásfejlesztővel végezni, hiszen így egyszerűen elégíthetők ki az új felhasználói igények, és könnyen végrehajthatók a változtatások.
Ügyelni kell azonban arra is, hogy a tervezésnél messzemenőkig figyelembe vegyük az ergonómiai elvárásokat, a zsúfolt, túl színes, villogó adatokat mutató képernyő, a túl kicsi
betűk, a sok kép zavarja, és hamar kifárasztja a felhasználót, és fejfájást okoz!
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3-59. Ábra Legördülő menüt is ábrázoló képernyő a szolgáltatások információiról

11. PrograiKspeeiflkációk, programtervek elkészítése
Az 1 .-10. pontban leírtak pontos ismerete alapján készíthető el az a dokumentáció, amely
lehetőséget biztosít a programrendszer kifejlesztésére, a programok, alkalmazások elkészítésére. Ezeket a kivitelezőtől (fejlesztő, programozó) akkor lehet átvenni, ha a 12. pontban
előírt tesztelési utasítás szerint a tesztadatokkal helyes működést produkálnak. Meg kell
említeni, hogy számítógéppel támogatott fejlesztés esetében (CASE eszközök alkalmazása)
a fejlesztési adatbázis (repository) a szoftverrendszer alapját képezi, és megfelelő fejlesztőeszköz alkalmazásával lehetséges a forráskódok automatikus generálása. A korszerű fejlesztőeszközök
- optimalizált programokat készítenek,
- az implementálás, a programfejlesztés ideje lerövidül (nincsenek szintaktikai hibák, bizonyos funkciók tesztelésére nincs szükség),
- nincsenek a tervező és a programozó közötti kommunikációban félreértések, torzulások,
- nincs hiba az információátadásban.
A rendszer fizikai működésének, az alkalmazások számítógéprendszeren történő futtatásának komponenseit, a hardver és a szoftver elemek kapcsolatát, a különböző szinten elkészített, objektumorientált rendszer-komponens diagramok szemléltetik (3-60. ábra).
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3-60. Ábra A fizikai komponensek kapcsolata
12. Tesztelési tervek, tesztadatok meghatározása
Egy elkészített program akkor fogadható el és adható át a felhasználónak, ha mind a reál
folyamatokból vett mind pedig a szélsőséges, gyakorlatilag csak hiba esetén előforduló
adatokkal kipróbálták, és az elvárt eredményt produkálta. A programrendszer működését
ellenőrző verifikáció, valamint az elvárásoknak megfelelő működést vizsgáló validitás a
tesztelés fontos lépései. A tesztadatok előírása, a várható eredmény rögzítése, a lefuttatott
program-eredményekkel való összehasonlítása a tervező feladata. A programok helyes működését azonban nemcsak komponensenként, hanem rendszerszinten, összmüködésben is
ellenőrizni kell, vagyis meg kell vizsgálni, hogy az egyes alkalmazások, program-modulok
egymáshoz-kapcsolódásakor a paraméterátadás és -átvétel helyesen történik-e. Az integrációs teszt kiterjed az alkalmazhatóság vizsgálatára is, amelynek pozitív eredménye, az elfogadást vonja maga után.

3-61. Ábra Konfigurációs felülvizsgálat
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5. Fázis - A BPR fejlesztés szociális megközelítése
Szervezet, szerepek, meggyőzési stratégia, átképzés
A 4. fázisban már érintettem olyan kérdéseket, amelyek a munkaerővel, az alkalmazottakkal
kapcsolatban tervezési szempontként szerepeitek. A 5. fázisban ezeknek a tényezőknek a humán dimenzióját vizsgálom, azokat a feladatokat határozom meg, amelyek a BPR projekt és
realizálásának szervezeti és emberi hátterét adják, azokat a teendőket határozom meg, amelyek
meghatározzák a szervezeti architektúrát, a munkaköröket, a karrierépítés módját, a meggyőzési stratégiát.
Az 5. fázis célja tehát az új folyamatok szociális dimenziójának megtervezése, azoknak a
feladatoknak az előírása, amely az alkalmazottak munkájának átszervezésével, az áthelyezésekkel, a szemléletalakítással, a képzéssel, új munkaerő toborzásával kapcsolatosak. A legfontosabb megválaszolandó kérdések:
-

Milyen technikai és humán erőforrások szükségesek az újjászervezés realizálásához?
Milyen teamek lesznek az új rendszerben, és ennek feladataiért kik lesznek a felelősek?
Milyen prioritásokat és milyen függőségi viszonyokat kell kialakítani?
Mik az alkalmazottakkal szembeni elvárások fél éven, egy éven belül?
Milyen az újjászervezett folyamatok munkaerőigénye?
Mik a célok, és mi az elvárások mértékrendszere?
Hogyan változik a munkatársak feladata és felelőssége?
Kik azok, akik várhatóan ellenállnak a fejlesztésnek? Hogyan lehet őket motiválni, meggyőzni? Milyen egyéb lehetőségek vannak?
- Hogyan fog kinézni az új szervezet?
- Milyen vezetőkre van szükség? Kik lesznek a vezetők?
Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a szociális dimenzió átalakításával kapcsolatos feladatokat, mint az a 3-6. ábrán is jól látható párhuzamosan és szoros összhangban kell
végezni a folyamatmodell kialakításának és a technológiai háttér megtervezésének feladataival.

Irányítási struktúra kialakítása, szervezeti határvonalak áttervezése
A BPR újjászervezési módszertanok elvetik a hagyományos funkcionális alapokon építkező
szervezeti struktúrákat, helyette a meghatározott kezdetű és befej ezésű értékelőállító folyamatokra helyezik a hangsúlyt. A szervezeti architektúrát tehát úgy kell kialakítani, hogy az a
leggyorsabban és a leghatékonyabban elégítse ki a fogyasztói igényeket [Bakacsi, 1996],
A folyamatszemléletű, az értékelőállító folyamatokra fókuszáló szervezetekben új formát
öltenek a vezetői szerepek, és csökken az adminisztratív és az értéket nem termelő folyamatok
aránya, redukálódnak az irányítási szintek, a szervezeti forma, mint arról már a 1.2.2. fejezetben szóltam laposodik, megváltoznak a vezetőkkel szembeni elvárások és feladataik. A vezetői
hierarchia-ágakon elhelyezkedő elemek különböző folyamatokban érdekeltek, ami miatt
keresztfunkcionális kapcsolatok jönnek létre, és amelyek irányítása csak egy olyan vezető által
lehetséges, aki az egész folyamatért felel.
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3-10 Táblázat A bolti eladási folyamathoz kapcsolódó menedzsment struktúra
a team
vevőszolgálat
hiteligénylés
eladás
szállítás

munkakörük
hitel tanácsadó
eladó
logisztika és
szállítás

irányítás
önálló
önálló
teamvezetó'
logisztikai
felügyelő

szakmai fejlődés
értékesítési vezető
önálló
anyaggazdálkodási
igazgató

team irányítása
forgórendszer
önálló
boltvezető
logisztikai felügyelő

jelentési-továbbítás
piackutatás és kiszállítás
kincstárnok (rész munkaidős)
logisztikai felügyelő
piackutatás és kiszállítás

Folyamat-Teamek megtervezése, kialakítása
A hagyományos szervezeti kultúrákban a menedzsment fontos feladata a munkakörök és a
feladatokat ellátó munkatársa közötti illeszkedés megteremtése, amelynél nagy hangsúlyt helyeztek a specializációra, a feladatkörök egyértelmű elhatárolására. A fogyasztó-orientált szervezetekben az alkalmazottakat feladatai, a munkafolyamatokban betöltött szerepe és felelőssége alapvetően megváltozik, és kulcsfontosságú feladattá válik a szervezet egésze és az ember
szerves egységének biztosítása. Az ilyen kultúrákban az egyéni és a szervezeti teljesítmények
belső tényezőkön múlnak, és személyi motivációkkal javíthatók. Az alkalmazottaknak saját
munkájukért kell felelniük, ők maguk ellenőrzik eredményeiket, és részt vesznek a döntésekben. Ez motiválja, elkötelezetté teszi őket, és nagyobb teljesítményekre, erőfeszítésekre lesznek
képesek. \
Tekintettel a BPR projektek folyamatszemléletére a folyamatok mentén szerveződő, a folyamat végrehajtásáért felelős, autonóm, önirányító munkacsoportokat kell létrehozni, amelynek minden egyes tagja elkötelezett az egész folyamat eredményes teljesítéséért, és tudatában
van annak, hogy mit kell tennie. Nem utasításokra vár, amelyeket végrehajt, hanem önállóan
dolgozik, a team vezetőjére valójában bizonyos problémák felmerülése esetén van csak szüksége, akivel konzultálva, közösen határoznak. A team szakmai felelőse nem a klasszikus értelemben irányító-vezető szerepet tölti be, hanem egyfajta szakmai tanácsadó, edző, aki inkább segítség, mint utasítás-osztogató és számonkérő. Nincs szükség a dolgozók ellenőrzésére sem,
hiszen az önálló felelősségű munkatárs önmaga tesz meg mindent a közös cél érdekében, hiszen az egybeesik saját, egyéni érdekeivel. A másik ok, amiért nincs szükség a hagyományos
értelemben vett különböző irányítási szintekre az, hogy egy jól szervezett informatikai rendszer
átvállalja az ellenőrzési, koordináló, a döntési, sőt az esetek többségében az irányítási funkciókat is (például projektirányító szoftvertámogatás).
A folyamatok végrehajtásáért felelős munkacsoportok létrehozásához meg kell határozni
1. ez elvégzendő feladatokat
2. a szükséges munkaerőt (munkakör, létszám)
Az elvégzendő feladatok meghatározása a folyamatmodell alapján történik, a fejlesztésnek
ebben a stádiumában azonban az egyes feladatokhoz már nemcsak annak architekturális kapcsolatrendszerét és működési algoritmusát határozzuk meg, hanem azt a módot, szerepkört
íijuk elő, amely alapján az végrehajtható. A munkaerő szükséges létszámának meghatározásához alapul lehet venni az egyes feladatok elvégzésére vonatkozó normákat, de számos egyéb
tényezővel is kalkulálni kell. Figyelembe kell venni az átlagos, a minimális és a csúcsterheléseket, és el kell dönteni, hogyan oldja meg a cég a különböző igények esetében a munkaerő kihasználását. Mérlegelni kell tehát az állandó munkatársak létszámát, az alkalmi esetekben
(csúcsidők) foglalkoztatottakat, a munkatársak többféle munkakör ellátására való képzését,
vagy bizonyos feladatok kiajánlását.
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Munkák, szerepek, felelősségek meghatározása
Minden feladat elvégzéséhez, legyen az akár a legegyszerűbb művelet többféle készségre,
képességre, ismeretre van szükség. Egy munkakör meghatározásánál, az alkalmazottakkal
szemben támasztott követelmények megfogalmazásánál tehát (1) azokat a jellemzőket kell specifikálni, amelyek az adott feladat ellátásához szükségesek, és (2) azokat a módszereket, amelyekkel a feladat végrehajtható. A szerepek-felelősségek-ismeretek-módszerek-eszközök
együttesének meghatározása és ismerete a hatékony munkavégzés feltétele (3-11. táblázat).

Karrierépítés terv készítése, munkaerőtoborzás
Egy BPR projekt, ha nem is teljesen, de meglehetősen komoly változásokat jelent a szervezet, de különösen azon munkatársak számára, akik már korábban is a cégnél dolgoztak. Megváltozik a munkakörük, amely új módszerek és eszközök alkalmazását, esetleg eltérő készségeket követel tőlük. Hogyan őrizze meg a vállalat régi, a vállalatért már eddig is sokat tevő
alkalmazottait? Mindenekelőtt tiszta, egyértelmű jövőt kell felvázolni, pontosan meg kell határozni a jövőbe vezető új utat, és azokat az elvárásokat, amelyeket ebben az új szemléletben a
vállalat a dolgozókkal szemben támaszt. Pontos tervet kell készíteni a meglévő és a jövőbeni
munkakörökről, egymáshoz rendelve azokat, amelyek között az átmenet elképzelhető. Itt szeretnék utalni a korábbi indoklásomra, amely szerint fontosnak tartom, hogy a módszertan a jelenlegi helyzetet feltárja, és pontos, mindenre kiterjedő diagnózist készítsen. Nem lehet elkészíteni a dolgozók munkakör-változtatási tervét, ha nem ismerjük pontosan a jelen helyzetet
[Manganelli-Klein, 1994],

3-62. Ábra Egy szállítói munkakör karrier-kilátásai
Egy újjászervezési folyamat során azonban nem csak a belső, már korábban is a vállalat
szolgálatában álló dolgozókkal lehet számolni, hanem építeni kell az új erőre, a külső emberekre, akik mentesek a vállalati tradícióktól, akiknek munkakultúrája, talán éppen azért mert fia-
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talok, még nem tartalmaz nehezen változtatható, beidegződött sajátosságokat, és könnyebben
formálhatók. Az ilyen munkatársak csábítása, közülük a legmegfelelőbb kiválasztása azonban
nem könnyű feladat, és nem megy egyik napról a másikra. Betanításuk, az új vállalati elvárásokhoz alakításuk időt vesz igénybe, és természetesen kockázattal is jár.
Szemléletformálás, oktatási, képzési, átképzési tervek elkészítése
A rendszer bevezetését megelőzően gondoskodni kell arról, hogy az újjászervezett vállalat
alkalmazottai kellő ismerettel rendelkezzenek az új alkalmazás működését és működtetésének
módját illetően, ezért meg kell tervezni, milyen új ismereteket kell elsajátítaniuk, mikor, hol,
mit és mennyi ideig kell tanulniuk, hol tanulhatják meg az új munkamódszereket, hogyan ismerhetik meg az új eszközök használatát. A képzésnek/átképzésnek ki kell terjednie, és erre
különösen nagy hangsúlyt kell helyezni az alkalmazottak szemléletének átalakítására, az új
rendszerrel kapcsolatos elméleti ismeretekre, és olyan tréningekre is, amelyek során kellő gyakorlatot tudnak szerezni az átálláshoz. Az oktatást úgy kell megkezdeni és ütemezni, hogy a
képzés az új rendszer indításáig mindenképpen befejeződjön.
A dolgozói szemléletváltási és az átképzési tevékenység tervezése a fejlesztés kulcstényezője, hiszen egy BPR projektnél nem egyszerűen új technológia alkalmazásáról, vagy néhány
munkakör megváltoztatásáról van szó, hanem szervezet-átalakításról, ami nem csak bizonyos
munkavégzési technikáknak a korábbitól eltérő végzési módját igényli, hanem alapjaiban változtatja meg az üzleti folyamatokat! Az szemléletformálás, betanítás, átképzés mellett tehát
meg is kell győzni az alkalmazottakat, hogy az újjászervezés valójában az ő érdeküket szolgálja, és a siker rajtuk ál! vagy bukik.
A képzési program fontos komponense azoknak az anyagoknak az elkészítése, amelyből az
alkalmazottak megismerik azokat a célokat, amelyért dolgozniuk kell. Meg kell tehát kapniuk
mindazon információkat, amelyekre a munkájuk során szükségük lesz, amelyek segítségével
munkájukat önállóan és biztonságosan tudják végezni. A dokumentációs anyagnak tartalmaznia
kell:
-

a rendszer célját, működésének leírását,
a dolgozó helyét és szerepét a folyamatban,
a szervezeti architektúrát, a kapcsolatrendszert,
a feladatok részletes ismertetését, az alkalmazandó módszereket, eszközöket, az elvárt teljesítményeket és felelősségüket,
- teendőket hiba esetén.

6. Fázis - A nagy átmenet, a BPR projekt megvalósítása
Az újjászervezett folyamatok modelljének kialakításával, a technológiai háttér és a szervezeti, valamint a szociális dimenziók tervének elkészítésével a BPR projekt elérkezett egy újabb,
fontos mérföldkőhöz. A megvalósítás akkor kezdődik, amikor az előző fázisok munkájának
eredményeként minden terv készen áll arra, hogy végrehajtsák, minden feltétel biztosított, és
befejeződött a munkatársak felkészítése a nagy feladatra. A sikernek azonban ebben a fázisban
is kemény feltételei vannak, az átállás csak akkor kezdődhet, ha egyértelmű válaszunk van a
kulcsfontosságú kérdésekre.
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Az átmeneti fázis meg válaszolandó kérdései:
- Milyen időpontot tűzzünk ki a tervek végrehajtásának megkezdésére? Honnan tudjuk,
hogy éppen ez a legalkalmasabb indítás?
- Milyen módon, hogyan készülhetünk fel a váratlan, előre nem látható problémákra?
- Hogyan biztosítható, hogy az átmenet zökkenőmentes lesz?
- Mit lehet kezdeni a folyamatosan változó körülményekkel?
- Hogyan valósítható meg a leggördülékenyebben a szervezet átalakítása?
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása azonban nem egyszerű, de a fejlesztés korábbi fázisaiban körültekintően, a fejlesztési elveket következetesen betartva, és minden feltételt, körülményt, lehetőséget mérlegelve dolgoztunk, akkor már valóban csak a végrehajtási feladat áll
előttünk. A végrehajtást pontos, előre elkészített ütemterv szerint kell végezni a felsövezetés
maximális támogatottsága mellett. Az átállással kapcsolatos feladatokat úgy kell meghatározni, hogy a fogyasztó ne érzékelje, hogy valamilyen új működési rendre állnak át, vagy ha érzékel is valamit, az már a pozitív hatás legyen. A napi munka nem állhat le, gondoskodni kell tehát egy olyan megoldásról, amely a régi rendszerről az újra történő átmenetben biztosítani képes az alaptevékenységet zavartalan végzését. Ez az alábbi feladatok meghatározását jelenti:
- a régi rendszerben alkalmazott, az újban is szükséges erőforrások, eszközök (különösen
fontos ez az információtechnológiai váltásnál) lehetőleg emberi beavatkozás nélküli konverziója,
- az új rendszert működtető személyzet kijelölése, feladatok, felelősök meghatározása,
- az átállás lebonyolításának terve (az átállás különböző módon lehetséges, a módszer
megválasztását a munkajellege, a felhasználó hozzáállása határozzák meg):
—» kísérleti szakasz esetében az új rendszer a régi rendszerrel párhuzamosan fut, de nem
minden adattal, hanem csak a teljes halmaz egy kis mintájára vonatkozóan,
->fokozatos átállás esetében a régi rendszerről úgy térünk át az újra, hogy mindig egy
kis feladattal, alrendszerrel többet oldunk meg az újonnan fejlesztett rendszer szerint,
—»párhuzamos üzemelés - egy ideig égyütt működtetjük a régi és az újonnan fejlesztett
rendszert, az eredményeket folyamatosan hasonlítjuk egymáshoz, és csak akkor
hagyjuk el a régit, ha meggyőződtünk róla, hogy az új tökéletesen működik Törekedni
kell azonban arra, hogy ez az idő minél rövidebb legyen, hiszen a párhuzamos futtatásnál a felhasználó duplán végzi el a munkáját, amivel nem terhelhető sokáig!
-» valós idejű rendszerek esetében azonnali átállást kell tervezni. Ilyenkor a bevezetést
mindennél alaposabban, körültekintőbben kell megterveznünk, hiszen nincs mód hoszszabb idejű párhuzamos működésű ellenőrzésre, és ráadásul a rendszerben nem lehet
fennakadás.
Az átállási folyamat lebonyolításához pontos, részletes, szervezeti komponensekhez, munkafolyamatokhoz, teamekhez és személyekhez rendelt akciótervet kell készíteni. A fejlesztési
terv végrehajtása azonban nem nélkülözheti a vezetés, az alkalmazottak tájékozottságát a célokról és a feladatokról, ezért ezt az érintettekkel ismertetni kell. A tájékoztatás többféleképpen történhet,
- írásban minden érintettnek átadva a rá vonatkozó dokumentációt,
- előadás, prezentáció jellegű bemutató formájában,
- utasítás jellegű munkakiosztással.
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A jövőbeli feladatokkal kapcsolatos tájékoztatás helyének, formájának megválasztása
nagymértékben függ a vállalati kultúrától, tekintettel azonban arra, hogy az újjászervezés célja
éppen az agresszív kihívásokra való helyes reagálás, ezért az előadás jellegű módszert javasolom alkalmazni. Ezen ugyanis a dolgozóknak lehetőségük van a kérdésfelvetésre, a problémák
megvitatására, és ennek eredményeként még van mód és lehetőség az akcióterv korrekciójára.
Az ilyen munkahelyi viták gondolkodásra, önálló véleményalkotásra késztetik az alkalmazottakat, akik így nagyobb felelősséget éreznek a végrehajtásért, és tudatában vannak annak, hogy
nélkülük a program nem végrehajtható. Vagyis mindenkinek része van a projekt sikerében.

Akcióterv
Az alkalmazottaknak tehát ismerni kell a hosszútávú szervezeti célokat, és pontosan tudnia
kell a rövidtávra szóló feladatokat. Az akcióterv készítésének célja azoknak a rövidtávú teendőknek a pontos specifikálása, amelyeket a jelenlegi rendszerből az új rendszerre való átálláshoz végre kell hajtani. Az akciótervnek tartalmaznia kell
(1)a cselekvési prioritások meghatározását
a végrehajtás során ismerni kell az átállásból adódó, várható előnyöket, amelyeket több
szempont szerint is minősíthetünk. A leggyakoribb megfontolások a kritériumok fontosságának, a lehetőségeknek és a kivitelezhetőségnek a mérlegelése [Tenner-deToro,
1998], A bevezetés kritériumrendszerének legfontosabb elemeiként figyelembe kell venni
- a teljesítményjavítás lehetőségét: biztosítva vannak-e a feltételek ahhoz, hogy a BPR
fejlesztés hozzájáruljon a rendszer hatékonyságának növeléséhez,
- az időzítést, rendelkezésre állnak-e a feltételek ahhoz, hogy az elvárt átfutási idő
alatt megmutatkozzon a fejlesztés eredménye,
- a siker valószínűsítését, mennyire biztos az elvárt eredmény elérése, milyen kockázati tényezőkkel kell számolni, és menedzselt-e a problémakezelési program,
- a költségtényezőket, rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások,
- az infrastruktúrát, biztosítottak-e munkafeltételek (épületek, csarnokok, gyártósorok, raktárak stb.),
- a humán erőforrásokat, biztosítva vannak-e az átállás személyi feltételei,
befejeződőtt-e az alkalmazottak átképzése, betanítása, áthelyezése, újak felvétele,
- az irányítási feladatokat, menedzselhető-e az átállás, tisztában vannak a vezetők a
feladataikkal, felelősségükkel, működik-e a monitoring rendszer.
(2)az elvégzendő feladatok ütemezését,
A feladatok specifikálása 4 kritikus tényező meghatározását jelenti, vagyis
- mit kell tenni: az akcióterv feladatainak pontos leírása,
- hogyan kell végrehajtani a feladatokat: milyen erőforrásokkal, egyéb feltételekkel,
milyen módszerrel és eszközökkel,
- kik a felelősök: kinek kell elvégezni a munkát,
- milyen időtényezővel kell számolni: a munka kezdetének, átfutási idejének és várható befejezésének a meghatározása.
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(3)Az átállás megkezdése, a munka indítása
A feladatok ismeretében és a szükséges feltételek biztosításával a munka megkezdhető,
minden, az átállásban érintett alkalmazott köteles az akciótervben rögzítettek felelősségteljes végrehajtására.

7. Fázis - Eredmény-monitorozás, kiértékelés, visszacsatolás
Az újjászervezési folyamatok alapvető célja, hogy összességében növeljék a rendszer működésének hatékonyságát, bár ezt a célt az egyes területek elvárt paraméterértékeinek meghatározásával adják meg. Az üzleti folyamat egészének eredményessége olyan komplex mutató,
amit nem lehet egyetlen jelzővel vagy számmal kifejezni, és a siker ráadásul nem tulajdonítható
kizárólag a BPR alkalmazásának, hiszen egy rendszer működése sokkal összetettebb és bonyolultabb, az eredményt számtalan tényező befolyásolja. Egy magas költségű innovációs fejlesztésnél azonban a vezetés szeretné tudni, hogy a ráfordításai arányban állnak-e az eredménnyel, tehát valahogyan mégiscsak szükséges a fejlesztés következményeinek értékelése.
Az R T E B P módszertan alkalmazásánál mindenképpen szükségesnek tartom, hogy a javított
folyamatokat egy monitoring rendszerű folyamatos ellenőrzéssel figyeljük. Ez azt jelenti, hogy
mérni keli a teljesítményeket, és a rendszer több aspektusú értékelésének eredményeit folyamatosan össze kell vetni a BPR fejlesztés eredeti célkitűzéseivel. Az összehasonlító elemzésnek
az eltérések esetében az ok-okozati összefüggések vizsgálatára, az elért eredményeknek a sikernek a tényezőire, vagy a kudarcot, a sikertelenséget okozó faktorokra kell fókuszálnia, hiszen így tudja megtalálni a helyes megoldást. A problémamenedzsment, amelynek feladatait az
R T E B P módszertan a 2.4. fázisban fogalmazza meg az értékelési fázisban különös jelentőséget
kap, hiszen nem elegendő feltárni a problémákat, hanem a legrövidebb időn belül hatékony
megoldást kell találni.
A BPR fejlesztési terv bevezetését követően a vállalat tevékenységét, a fejlesztés sikerét legalább a felsorolt 5 faktor szerint szükséges értékelni. Első megközelítésben ezek a tényezők
kevésnek tűnhetnek, ám ha figyelembe vesszük, hogy mindegyik mögött számtalan jellemző,
mérőszám húzódik meg, akkor ezeket elegendőnek találjuk a minősítéshez. (3-62. ábra)

3-63. Ábra Az újjászervezési és innovációs folyamat eredmény-faktorai
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1. A fogyasztók megelégedettségének mértéke
A fogyasztók elvárásai rendszerint nem technikai mutatókban nyilvánulnak meg, hanem
verbálisan megfogalmazott, közvetlenül nem számszerűsíthető igények és vélemények formájában, amelyeket a fejlesztőknek értelmezni kell, és precíz tervezési kritériumokká, közvetlenül
mérhető minőségi jellemzőkké kell átalakítani. Ilyenek lehetnek például az igények száma, specifikált termék-jellemzők vagy szabvány kritériumok. Fontos a piaci részesedést, a termékek
értékesített mennyiségének alakulását figyelni területi bontásban és időhorizontban egyaránt,
hiszen a változások, a fogyasztók körében a termékkel kapcsolatban végzett felmérések, a terméket javító szolgáltatóktól bekért információk egyértelműen mutatják a termékkel kapcsolatos megelégedettség mértékét.
2. Termelékenység
A termelékenységi mutatót egyfajta, a folyamat outputjának minőségét is kifejező jellemzőként szokták értelmezni. Ebben a kontextusban a vevők megelégedettségének szintjét kifejező
paraméterről van szó. A másik megközelítés szerint a termelékenység méréséhez egy normaorientált értékelés szükséges, amely a termék megbízhatóságát, hordozhatóságát, karbantarthatóságát, tartósságát fejezi ki. Az erre vonatkozó mérőszámok természetesen termékenként
eltérőek lehetnek.
3. Hatékonyság
A hatékonyság egyfajta gazdasági mutató, amely annál kedvezőbb, minél kisebb a ráfordítások és a kibocsátott értékek egymáshoz viszonyított aránya. Ezt a jellemzőt többféleképpen is
célszerű számolni, így
1. érdemes meghatározni az egy speciális folyamatra vonatkozó marginális hatékonysági
mutatót {(kibocsátási érték - felhasznált erőforrások értéke) / a gyártási folyamat marginális költségei} valamint
2. az általános hatékonysági mutatót {(összkibocsátási érték - a felhasznált erőforrások
összköltsége) / a gyártási folyamat összköltsége}
4, Átfutási idő
Az átfutási idő valamely munkafolyamat végrehajtáshoz szükséges időtartam, amely a hatékony működésnek fontos, "harmadik és egyben utolsó" mérőszáma. Ez a paraméter időtartamban és a kiszámíthatóság mértékével fejezhető ki.
1. átfutási idő
Az átfutási idő magában foglalja az előkészületi-, gyártási-, szállítási- és várakozási időket. Az átfutási idő meghatározása azonban nem egyszerű feladat, különösen ha komplex
tevékenységsorról van szó, hiszen egyértelműen kell definiálni a folyamat kezdetét és végét, a tevékenységek egymásutániságát, a párhuzamos tevékenységeket és a kritikus utat.
El kell dönteni, hogy a minimális, az átlagos, vagy éppen a maximális átfutási időt tekintjük-e mérőszámnak, hiszen ez hatással lesz a teljesítés és az értékelés minőségére is.
Általában igaz, hogy törekedni kell a minél rövidebb átfutási idő elérésére. A tervezés során alkalmazni kell az átfutási időt optimalizáló hálótervezési módszereket: PERT, CPM
stb.
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2. kiszámíthatóság mértéke
A működő rendszerekben Sévő véletlen folyamatok, az előre nem látható körülmények
befolyásolják a tervezett határidőre történő teljesítést, ezért a költségek redukálásához
vezető hatékony JIT (,Just in Time) rendszer például csak 100%-osan megbízható szállítókkal valósítható meg. A belső és külső sztochasztikus tényezők figyelembevétele, a körülmények és korábbi teljesítések alapján történő előrejelzésének mértéke és az átfutási
időnek ezen jellemző alapján történő meghatározása a rendszer magas megbízhatósági
szintű teljesítését eredményezi. A re-engineering fejlesztések kiértékeléséhez tehát mindenképpenjavasolom alkalmazni azokat a matematikai statisztikai módszereket, amelyek
a rendszer megbízhatóságának mértékét határozzák meg és elvárt szinten képesek az előrejelzésre [Raffai, 1998/2],
5. Rugalmasság, alkalmazkodókészség, reagálás a változásokra
A rugalmasság a folyamatoknak az a képessége, amellyel a környezetben bekövetkező változásokra reagálnak, ahogyan azokat kezelni tudják. Vannak olyan változások, amelyeket előre
pontosan lehet tudni, ezek tervezhetők (predicted), és vannak olyanok (nálunk egyelőre inkább
ezek a jellemzőek), amelyek előre nem láthatók, nem lehet felkészülni a fogadásukra
(unpredicted). Mik lehetnek ezek a változások?
a.) a kibocsátás mennyiségének változása
A termelendő mennyiség megváltozik, ami kihat a termelési, raktárgazdálkodási, beszerzési feladatokra, munkaerő terhelésre stb. Egy számítógéppel támogatott, a partnerekkel
EDI kapcsolatban lévő termelésirányítási rendszer például azonnal tud reagálni erre a kérésre, és a folyamatokat ennek megfelelően optimalizálja.
b.) anyag/alkatrész váltás
A korábban alkalmazott anyagokhoz/alkatrészekhez képest más fajta (valamilyen paraméterben eltérő) áll rendelkezésre. Ez termék-korszerűsítést, technológiaváltást, esetleg
munkaerő-átcsoportosítást, -átképzést igényelhet, de gyorsan kell lépni. Ezt a problémát
is a számítógéppel támogatott tervezési modellek (CAD/CAM/CIM rendszerek) oldhatják meg.
c.) munkatársak/berendezések cseréje
Egy munkaerő felmondása, új dolgozó felvétele, helyettesítés nem lehet hatással a folyamatokra ugyanúgy, mint ahogyan egy gép, munkaeszök lecserélése is csak nagyon rövid
megszakítást eredményezhet a munkafolyamatokban. A folyamatosságot megfelelő előrelátással, az átállás menetének megtervezésével kell biztosítani.
Attól függően, hogy a változás a folyamatnak mely szintjét érinti érdemes minősíteni legalább az alábbi sajátosságokat:
a.) sokoldalúság
A termékek széles skáláját lehet gyártani, a külső információk, igények határozzák meg,
hogy miből, mennyit termeljenek. Az ilyen típusú folyamat-modellekben a vevők váltózó
igényének a kielégítése rendszerint zökkenőmentesen, átalakítás nélkül lehetséges.
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betervezett
átkonfigurálás
A rendszert eleve úgy célszerű megtervezni, hogy különböző módon működhessen. Ezeket az állapotokat változtatási kérésre újrakonfigurálással lehet beállítani.
c.) visszacsatolás
lehetősége
Biztosítani kell minden rendszerben, hogy a fejlesztés bármely fázisába visszalépve a működési folyamatokat az új feltételeknek, elvárásoknak megfelelően, egyszerűen és gyorsan lehessen áttervezni.

A benchmarking,

a tervezés és a megvalósítás fázisai és a javasolt módszerek
Összefoglaló táblázat

]A tervezés és a megvalósítás fázisai: 3.-7. Fázisok
Módszerek
Adatgyűjtés, intejúk, összehasonlító elemző módszerek, prognosztizálási 1
]3. Benchmarking
algoritmusok, döntési stratégiák
1 4. Folyamatmodell és technológiai háttér tervezés
Objektum-modell, CRC mátrix, asszociációk elemzése
4.1. az objektum modell kialakítása
DFD analízis, scenárió döntési tábla, döntési fa, Use Case, eseménymo 1
dellezés, konzisztencia-vizsgálat, dekompozíció
j;
4.3. interfészmodell, implementáció terv Interfész modellezés, ember-gép modellek
Infrastruktúra tervezés, teljesítmény analízis, alternatívák kiértékelése,
1 4.4. a technológiai háttér terve
user interface tervezés, CASE, 4GL, repository, projektmenedzsment
támogatás, verifikáció, validitásvizsgálat
1 5. A BPR fejlesztés szociális megközelítése Szervezetmodellezés, irányítási struktúra, karrierépítés, oktatási
6. A nagy átmenet, a BPR projekt megvalós tása
Fogyasztói megelégedettség mérés, rugalmasság, alkalmazkodókészség
; 7. Az eredmény-monitorozás, kiértékelés,
vizsgálat, hatékonysági mutatók, termelékenység, átfutási idő
visszacsatolás
4.2. a folyamatmodell terve
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4 Az R T E B P alkalmazásának várható eredménye
A jövő szervezetei az információk mennyiségének progresszív növekedésével és redundanciájával kell, hogy számoljanak, állította RUMSTROM 1974-ben [Rumstrom, 1974], És
meglátása beigazolódni látszik, hiszen a 70-es évek második felében egy olyan fejlődési folyamat robbant ki, amely az információk tárolására, feldolgozására alkalmas eszközök kapacitásának, az interaktív és hálózati lehetőségeknek az ugrásszerű növekedését, a teljesítmény/ár arányok egyre kedvezőbb alakulását eredményezte. Ez mára olyan helyzetet teremtett, amely az
információszolgáltatás hatékony módszereinek kidolgozását, a releváns információk biztosítását tette szükségessé.
Az üzleti folyamatok újjászervezési folyamatában a szervezeteknek figyelembe kell tehát
venni az IT nyújtotta lehetőségeket, és ezeket maximálisan ki is kell használniuk. JAMES
MARTIN Cybercorp szervezetének víziója realizálódni látszik [Martin, 1996], fel kell tehát ismerni azt a nagyon szoros kapcsolatot és összefonódást, ami a technológia és a szervezetek
működése között ma már szükségszerűen fennáll, azt a rendszerszintű megközelítési igényt,
amelyet a korszerű információtechnológiával támogatott üzleti folyamatok tervezése jelent. Az
üzleti vállalkozások sikerét a kutatók a rendszerelemzők nézeteihez hasonlóan a célkitűzések
megfogalmazásában és a célok elérésének mértékében látják, bár néhányan azt vallják, hogy
nem a céloknak, hanem az erőforrásoknak kell prioritást kapniuk. Ezek a kutatók a folyamatok
bemeneti komponenseit, az inputokat hangsúlyozzák. A közgazdaságelméleti megközelítés
összetettebb, hiszen az eredmények mértékét oly módon viszonyítja a ráfordításokhoz, hogy
gyakorlatilag minden folyamatot az általános szervezeti túlélés vagy növekedés céljának rendel
alá.
Jóllehet a rendszerszintű megközelítésnek számtalan előnye van, mégsem szabad megfeledkezni arról, hogy a problémák nagymértékben csökkenthetők, sőt elkerülhetők, ha az üzleti
célokat elsődlegesnek tekintjük, és azokat a három legfontosabb komponens az inputok (erőforrások), az átalakítási folyamatok (üzleti folyamatok) és az eredmények összefüggéséből
származtatjuk [Evan, 1993],
A vállalatok hagyományos, hierarchikus struktúrája egy rugalmasabb szervezeti formát kell,
hogy öltsön, amelyben a team-munka, a világ különböző részein lévő üzleti partnerekkel való
szoros együttműködés és a megosztott, számítógéppel támogatott döntéshozatal kapja a fő
hangsúlyt. Az ily módon végzett közös munka a legkisebb cég számára is költségtakarékos
módon biztosítja a nemzetközi jelenlétet, a világ különböző, akár legtávolabbi részein lévő
partnerekkel folytatott valós idejű kommunikációt, adatcserét. A hosszú távú stratégiai célok
megvalósítására törekvő vállalkozás tehát fel kell, hogy vegye a technikai kihívások megkövetelte harcot, és folyamatos megújulással, az állandóan változó körülményekhez való alkalmazkodással kell, hogy versenyben maradjon.
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Az IT dinamikus fejlődésének hatására, mint azt értekezésem is alátámasztja, a társadalom,
a gazdaság gyökeresen átalakul,
-

a versenytársakénál jobb munka, az innovatív lehetőségek kiaknázása, az újdonságok
szinte azonnali alkalmazása, a befektetések és azok eredményeként szerzett előnyök öszszemérésének vizsgálata létkérdéssé, az üzleti vállalkozások fennmaradásának feltételévé
válik,
- javul a korszerű technológiai eszközök alkalmazó, a számítógéphálózatok gyors és biztonságos, on-line adatbeviteli és tranzakciós szolgáltatásaikat igénybe vevő vállalatok
versenypozíciója.
A versenyben maradáson túl azonban a vállalatok, ha hosszú távon sikeres üzletvitelt kívánnak megvalósítani, akkor magasabb rendű célokat kell, hogy kitűzzenek maguk elé. Ennek
legfontosabb meghatározó tényezői:
- a szervezet víziójának és küldetésének újragondolása, a helyes vezetői magatartásnak, az irányítási filozófiának és a metódusoknak a megváltozott körülményekhez
való folyamatos igazítása,
- az üzleti stratégia és a cél világos definiálása,
- az alkalmazottak meggyőzése a helyes cél megvalósítására,
- költségtakarékos megoldások kutatása és alkalmazása,
- á termék életciklusának valamint az átfutási időknek a rövidítése.
A megoldás módja, mint azt a legjobb üzleti alkalmazások [RBPS, 1997], [EBBP, 1998]
példái is bizonyítják az üzleti folyamatok radikális újjászervezésében, a re-engineering projektekben rejlik. Az üzleti folyamatok újjászervezése hatékony lehetőség a vállalkozások szervezési, működési és környezeti komplexitásának megvalósításához, amelynek fókuszában a folyamatok és egyéb üzleti komponensek (erőforrások, infrastruktúra stb.) integrált egységének
modellezése áll. Mivel a komplex rendszerek elemzéséhez és modellezéséhez olyan módszereket célszerű alkalmazni, amelyek az újjászervezés szinte minden szakaszában eredményes, rétegszintű megközelítésű filozófia szerint dolgoznak, így megtehetjük, hogy egyidejűleg csak a
valamilyen szempontból kritikus (Mission Crirical) komponensekre koncentrálunk.
Az 4-1. táblázat az üzleti alkalmazások rétegszintű megközelítését és az üzleti komponenseknek az R T E B P módszertan által ajánlott architektúráját szemlélteti. A rendelkezésre álló
illetve lehetséges erőforrások valamint a vállalat infrastruktúrájára vonatkozó ismeretek lehetővé teszik az üzleti objektumok specifikálását, és ezen keresztül biztosítják az új szervezeti
struktúrának és működési rendszernek a kialakítását.
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4.1. Az R T E B P stratégiája
A módszertan mind szemléletében, mind pedig módszereiben és eszközeiben olyan ajánlást
tesz az alkalmazók felé, amely a hazai viszonyokat, a gazdasági, politikai és földrajzi környezetet, valamint a kulturális hátteret figyelembe véve nagy valószínűséggel eredményesen alkalmazható,7 hiszen
t*
- gyorsan reagál a versenykihívásokra,
- választékbővítést eredményez a termékek ajánlott skáláján,
- az értékelőállító folyamatokra koncentrálva átszervezi az üzleti folyamatokat (párhuzamosítás, centralizálás), megszűnteti, de legalább mérsékli a hierarchikus szerveződésű
struktúrákat,
- új irányítási (management) struktúrát és szerepeket javasol,
- a top menedzsment támogatása, pozitív hozzáállása esetén sikeres projektet eredményez,
- egységes, korszerű IT-vel támogatott irányítási rendszert, információrendszer integrációt
fejleszt,
- jelentősen egyszerűsíti és redukálja a fizikai és információs folyamatokat (pl. összekapcsolással, integrációval)
- projekt jelleggel javasolja végrehajtani a fejlesztési tevékenységet, előtérbe helyezi a team
(csoport) munkát,
- javasolja a kevésbé előtérben lévő, nem gazdaságosan végezhető folyamatok kiajánlását
(outsourcing),
- a készleteket egy vagy kevés helyre koncentrálja, a raktáron tartott mennyiség minimalizálására törekszik,
- hangsúlyozza a minőségbiztosítási folyamatok jelentőségét,
- fontosnak tartja a keresleti és kínálati piac folyamatos figyelését és elemzését, a feltételekhez és a körülményekhez való alkalmazkodást,
- kiemelten kezeli az alkalmazottak meggyőzését, megnyerését a fejlesztés végrehajtásához
azzal, hogy már a célkitűzési és tervezési folyamatokba is bevonja őket, és eléri, hogy
maguk a dolgozók kívánják és akarják a változtatást.
A fenti eredmények elérését az R T E B P módszertan úgy biztosítja, hogy hangsúlyozottan fókuszál az ok-okozati összefüggések feltárására, elemzésére, a siker szempontjából legmarkánsabb tényezőkre:
(1) a problémák kezelésére, a kockázat minimalizálására,
(2) strukturált, pontosan definiált célok, elvek és teendők előírására, a BPR fejlesztés lépéseinek specifikálására, valamint
(3) a végrehajtás monitorozására, az eredményeknek a célkitűzésekkel, az elvárásokkal öszszehasonlító értékelésére, kritikai elemzésére.
(1) Probléma-menedzselés, kockázat-minimnalizálás
A fejlesztési munka során várható vagy előre nem látható problémák lekezelése nem egyszerű feladat, komoly szakmai ismereteket és felelősséget igényel. A jelen rendszer, a környezet, a
kulturális háttér ismerete, az elérendő célok pontos megfogalmazása azonban csökkenti a
problémákat és ezáltal a kockázat mértékét is.
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Különösen nagy gondot kell fordítani az alábbiakra:
- az áttérés problémáinak megoldása, a régi és az új részek keveredése, a migráció megvalósítási nehézségei,
- a belső know-how hiányának kezelése,
- vállalati kultúra, tradíciók okozta nehézségek,
- magas fejlesztési/átállási költségek veszélye,
- túlzott takarékoskodás az erőforrásokkal,
- a teljesen új technológia alkalmazásának emberi problémái,
- az alkalmazottak megnyerésének elmulasztása.

(2) BPR fejlesztési célok, elvek és teendők előírása
Az R T E B P módszertan részletesen specifikálja azokat az elveket, módszereket és eszközöket, amelyek alapján a BPR projektet végre kell hajtani. Tekintettel arra, hogy a legtöbb módszertan nem tartalmaz pontos előírást a fejlesztési feladatokra, azok végrehajtásának szekvenciájára, és nem részletezi a munka során célszerűen alkalmazható technikákat, ezért fontosnak
tartottam, hogy ne csak elvi ajánlást adjak, hanem végrehajtható, eszközháttérrel is rendelkező
programot határozzak meg. Néhány gondolatban egy, a korábbiaktól kissé eltérő aspektusból
közelítve szeretném összefoglalni a módszertan lényegét, és az egyes fázisokban ajánlott objektumorientált szemléletű módszereket:
a.) A szervezet struktúrájának, a munkamódszereknek a felülvizsgálata, újjászervezése
- a szervezet céljainak, működésének, a működés formáinak felülvizsgálata: re-analysis,
- a szervezeti struktúra újjászervezése a megújult elvárásokat teljesíteni képes munkacsoportok (teamek, projektek), függőségi viszonyok kialakításával, és az ennek megfelelő
irányítási feltételeknek a biztosításával, a centralizáció-decentralizáció optimális mértékének meghatározásával, a szervezetnek a körülményekhez alkalmazkodó átalakításával:
re-organization.
b.) Az alaptevékenység, a célok helyes definiálása: re-design I.
- termék/szolgáltatás specializáció, minőségi követelmények piaci igényekhez, versenyhelyzethez alkalmazkodó mértékének meghatározása,
- rugalmasság, innováció: ötletek a megújulásra, gyártmány és gyártáskorszerűsítés,
- készletek minimális szinten tartása.
c.) Hatékony információgazdálkodás: re-design II.
- az információrendszer integrációja,
- az IT új lehetőségeinek kihasználása,
- a reálfolyamatok és az információs folyamatok egységesítése.
d.) A meglévő folyamatok modelljének kialakítása: reverse engineering
- az értékelőállító folyamatok alapos feltárása és a folyamat-modell kialakítása,
- az információrendszer-komponensek és működési folyamatok feltárása, modellezése,
- a felhasználói igények specifikálása.
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e.) Az új üzleti folyamat-modell megtervezése: forward engineering
- szervezeti architektúra kialakítása, a szerepkörök, felelősségek specifikálásával,
- az objektum-modell tervezése,
- az üzleti folyamat-modell kialakítása: dinamikus modell,
- a felhasználói igények és felületek, kommunikáció módjának meghatározása: funkcionális
modell,
- az új rendszert támogató informatikai inftrasturktúra tervezése, feltételek biztosítása,
működési folyamatok és a szervezet kialakítása.
f.) Értékelés, a finomítás, a korrekció lehetőségének a biztosítása az inkrementális fejlesztési
komponensek beépítésével, visszacsatolás: round trip engineering

(3) Fókuszálás a mérhető eredményekre
Az újjászervezés komoly ráfordításokat igényel a vállalattól a humán, az eszköz és a pénzforrások vonatkozásában egyaránt. Fontos tehát, hogy a megfogalmazott célok elérhetők, teljesítésük pedig mérhető legyen. A helyes BPR folyamat ráirányítja a figyelmet a stratégia
megfogalmazásának, a küldetés és a jövőkép kialakításának valamint a sikeres fejlesztési projekt végrehajtásának kulcsfontosságú kérdéseire, az IT-ben rejlő lehetőségek kiaknázásának a
hatékonyságot befolyásoló, meghatározó szerepére, amelynek eredményeként
- növekszik a minőségi színvonal, a vevők igényeinek kielégítési, megelégedettségi szintje,
- a meglévő folyamatok alapos feltárásával minden szinten és munkakörben releváns információk állnak rendelkezésre,
- biztonságossá válik a hatékony munkához elengedhetetlen információk tárolása, feldolgozása és lekérdezése,
- megvalósul a folyamatok papírmentes módon történő működtetése,
- közvetlen (valós idejű) kapcsolat jön létre a fogyasztók és a gyártók között: gyorsul az
igénykielégítés, javul a minőség (EDI, Internet),
- egy sor folyamat automatizálódik: irányítás, gyártásvezérlés,
- növekszik az alkalmazottak megelégedettsége,
- csökken a költségszint és az átfutási idő,
- a rendszer gyorsan és rugalmasan alkalmazkodik a versenykihívásokhoz, a környezeti
változásokhoz (új termékek bevezetése, választékbővítés, képességek és minőségi színvonal növelés).

4.2. Az RTeBP módszertani komponensei
A magyar vállalatok számára egy olyan újjászervezési módszertant { R T E B P (Reengineering Technology for the Effective Business Processes} javasolok alkalmazni, amely
figyelembe veszi a hazai sajátosságokat, a tradíciókat, a vállalati kultúrát, és amelynek alkalmazása nem túl radikális megoldást ajánlva nagy valószínűséggel sikerre vezet. Az általam ajánlott
módszertan teljesíti a fentiekben felsorolt elvárásokat, és a sikeres projektek által alkalmazott
legkorszerűbb szemléletet valósítja meg.
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4-64. Ábra Az RTEBP módszertan komponensei

Módszertanom kidolgozásánál messzemenőkig törekedtem arra, hogy egymással összhangban lévő, a hazai vállalati kultúrákhoz rugalmasan illeszkedő, hatékony metódusokat, technológiákat és eszközöket adjak a megvalósításhoz. Ezeket az alábbiakban összegezem:
Fejlesztési paradigma
- az inkrementális és radikális fejlesztési koncepció optimális arányának kialakítása,
- vízió- és stratégia-orientáltság,
- diagnózist hangsúlyozó, üzleti folyamat-orientált fejlesztés,
- a fejlesztési útvonalat a jövőbeli célokból kiindulva kell meghatározni: back to the
present.
- az IT jelentőségét hangsúlyozó, objektumtechnológia alkalmazása a fejlesztés teljes életciklusában, evolúciós prototípus jellegű, gyors alkalmazásfejlesztés
Módszertanok
- komponens alapú vállalat-modellezés és fejlesztés
- a BPR módszertanok hazai körülményekre hatékonyan alkalmazható komponenseinek
hasznosítása, ezen túl visszafejtő, előremutató és visszacsatoló (reverse-, forward- és
round trip) tervezés,
- elemzési/tervezési munkához az OMT módszertant később esetleg az Objectory,
- követelményspecifikáció Use Case és CRC technikával
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Eszközrendszer
- egységes modellező nyelv alkalmazása a hatékony alkalmazói kommunilkáció érdekében:
UML,
- számítógéppel támogatott elemző-tervező munka: Rational Rose Family objektumorientált, teljes életciklust átfogó CASE eszköz és alkalmazásfejlesztő
- újrafelhasználható komponenseket tartalmazó és menedzselő objektumorientált
adatbáziskezelő: OODBMS10
- hálózati alkalmazásfejlesztést is támogató forráskódgenerálás és fejlesztés: Java.

4-65. Ábra Az R T E B P újjászervezési és innovációs módszertan modellje

4 3 . Alkalmazásbavétel^ várható eredmények
Mint azt már értekezésem bevezetőjében is említettem jelenleg még nem tudok beszámolni
olyan eredményekről, amelyek az R T E B P módszertan alkalmazás tapasztalatait összegeznék,
és értékelnék azokat az eredményeket, amelyeket a BPR projekteket végrehajtó vállalatok a
módszertanom alapján fejlesztve értek el. Erre egyébként az idő rövidsége miatt sem kerülhetett sor, hiszen a módszertan első változata, amelyet 1998. májusában fejeztem be, nagyvonalú,
nem egészen kiforrott módszertani leírás volt. Ez azt jelenti, hogy inkább fókuszált a fejlesztési
filozófiára, a koncepció kidolgozására, mint a megvalósítás konkrét feladataira. Természetesen
már az első verzió, az R T E B P V 1.0 sem nélkülözte a fontosabb mérföldkövek meghatározását, és fázisok specifikálását, sőt feladatspecifikációtól sem volt mentes. Szükség volt azonban
a módszertan továbbfejlesztésére, a megvalósításra érett V 2.0 verziót jelen disszertációmban
ismertettem. Ezt a változatot a hazai fejlesztő és szaktanácsadó cégek használatra alkalmasnak
találták, és projekteket indítottak ezzel a módszerrel.
10

OOBDMS: Object-Oriented Data Base Management System, objektumorientált adatbáziskezelő rendszer,
mint például az ObjectStore
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A módszertan első verziójának szakmai vitája 1998 nyarán kezdődött, amikor is az IFIP világkongresszusán ismertettem a szakmával az objektumorientált elvű, hazai viszonyokra adaptált módszertant [Raffai, 1998/1], Az előadás élénk érdeklőst váltott ki a közép-kelet európai
kollégákon kívül a fejlett országok TQM és BPR fejlesztési módszertanaival foglalkozó kutatói
körében is. Az év második felében több hazai konferencián is tartottam előadást a módszertanról [Raffai, 1998/8, /7], Részben a konferenciákon, részben pedig a konferencia kiadványokból
értesülve, több hazai fejlesztő-tanácsadó cég keresett meg, hogy módszeremet szívesen alkalmaznák, és örömmel vennék együttműködésemet BPR fejlesztési projektekben {Andersen
Consulting, Controiling, IQSoft, Sunguard, AAM, KFKI Isys}. Ezek a cégek, akik már irányítottak Magyarországon BPR projekteket valójában valamilyen vezető módszertan alapvető
előírásait alapul véve egy, a hazai vállalati kultúrákhoz igazított, saját módszer szerint dolgoztak. Mivel azonban módszereiket mindig az adott feladathoz illesztve fejlesztgették nem volt
egy kiforrott, mindenre kiterjedő, egységes filozófiájú módszertan, ezért vették örömmel módszertani kezdeményezésemet. Véleménynyilvánításra az említett cégek BPR projektfejlesztésért
felelős munkatársainak átadtam az R T E B P V 1.0-t, akik a módszertant áttanulmányozták, és
véleményüket megvitattuk.
Részben a fejlesztő cégek szakembereinek a gyakorlati megvalósítás oldaláról tett kritikai
észrevételei, részben pedig opponenseimnek, Noszkay Erzsébetnek és Balaton Károlynak a
javaslatai alapján a módszertant átdolgoztam, és kiegészítettem azokkal az egyébként nagyon
fontos elemekkel, amelyek az alkalmazhatóság feltételét képezték. Az R T E B P V 2 . 0 megtartva
az első verzió filozófiáját pontosan specifikálja a fejlesztés fázisait, annak részletes, eljárásszintű leírásával, és a megoldáshoz hatékonyan alkalmazható módszereket és eszközöket ajánl.
Egy ilyen, megoldási algoritmusokat és mintákat is tartalmazó módszertani specifikáció valóban segíti a BPR projekt munkáját, irányt mutat, feladatokat határoz meg, menedzseli a problémákat, és kiértékelő mechanizmusával képes biztosítani a projekt sikerét.
Jelenleg indítási stádiumban van néhány olyan projekt, amelyben a fejlesztők az
RTEBP V 2.0
módszertant alkalmazzák. Bízom benne -a jelek is erre utalnak-, hogy sikerrel
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Resumée
avagy

A továbbgondolkodás iránya
1999. februárjában kutatási munkám eredményeként egy olyan, a hazai viszonyokra adaptált újjászervezési módszertan 2. Verzióját -> RTEBP V 2.0 készítettem el,
amely elméleti kutatók által kritikai értékelés és BPR projekteket menedzselő fejlesztők véleménye alapján átdolgozott változat. A kutatás folyamán feltárt hazai
mikroszféra körében végzett elemzésem, a BPR módszertanok összehasonlító kritikai elemzése, valamint a BPR alkalmazások benchmarking vizsgálatával a fejlett
országok gyakorlata és a hazai elvárások feltárása részben lezártnak tekinthető.
Egyre sürgetőbb azonban a fejlett világhoz való felzárkózási igény, Magyarország
aktív részvétele a kemény versenyben. Nem kívánom tehát a megkezdett munkát
lezárni, hiszen ebben a stádiumban ezt nem is lehet. Terveim szerint:
-

1999. év végére mintákkal, alkalmazási példákkal, konkrét elemzésekkel kiegészítve elkészítem az RTEBP módszertani kézikönyvet,
amely már önmagában is alkalmas lesz a BPR projektek végrehajtására,
- az RTeBP V 2.0 módszertannal indított BPR projektek fejlesztési
munkáját, a megvalósítást személyesen figyelem, a munkatársakkal
együttműködöm, a megoldást az egyes alkalmazások speciális igényeihez illesztem,
- folyamatosan vizsgálom a módszertan hatékonyságát, és
- összehasonlító elemzést végzek a bevezetés eredményességével
kapcsolatban.
Mvel a módszertan kifejlesztését alapos kutatómunka előzte meg, meggyőződésem, hogy az ajánlott metódus megfelelő, az adott üzleti folyamatokhoz legjobban
illeszkedő komponenseinek kiválasztása és következetes alkalmazása rövid időn
belül szolgáltat eredményeket, és vezet sikerhez az újjászervezés kockázatát vállalóknak.
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1. melléklet - Empirikus elemzés

A hazai szervezetek stratégiájának, működésének, szervezeti architektúrájának vizsgálata mellett
fontos, az információ jelentőségének, a vezetési, irányítási és végrehajtási feladatokban megnövekedett
szerepének elemzése, az információtechnológia új lehetőségeinek számbavétele is. Felmerül bennünk a
kérdés, hogyan ítéli meg a hazai menedzsment saját, jelenlegi helyzetét, azt a magyarországi és nemzetközi környezetet, amelyben tevékenykedik, mennyire képes szembenézni az új kihívásokkal, alkalmas-e
az új technológiák befogadására és alkalmazására, rendelkezik-e határozott jövőképpel, hogyan viszonyul a hazai és nemzetközi partnerekhez, mennyire képes felvenni a versenyt a gyilkos piaci küzdelemben, és meg tudja-e állni helyét. Mint látjuk számtalan megválaszolásra váró, elemzést igénylő kérdés
vetődik fel, így
- Milyen hatással van a társadalom és a gazdaság globalizációja a különböző cégekre, azok működésére, eredményességére?
- Hogyan vélekednek a menedzserek megváltozott feladataikról, a folytonosan megújuló elvárásokról?
- Hogyan reagálnak a kihívásokra?
- Miben látják az általuk irányított cégek erősségeit, a problémákat, milyen veszélyek fenyegetik a
hatékony gazdálkodási tevékenységet?
- Hogyan ítélik meg a vezetők saját versenyhelyzetüket, jövőjüket?
- Hogyan járul hozzá a digitális forradalom vívmánya a cégek informatikai vezetési stratégiájának
kialakításához és realizálásához?
- Mik az ezredvég feladatai, problémái?
Ilyen és hasonló kérdésekre kereste a választ egy múlt évi reprezentatív felmérésben. 1997-ben a
Széchenyi István Főiskola néhány hallgatójával egy országos felmérést végeztem, amelynek során 865
hazai vállalatot, vállalkozást vizsgáltam meg, és 675 végzett hallgatónkat kérdeztünk meg. Az analízis
eredménye, a következtetések mögött tehát vezetőkkel személyesen folytatott interjúk százai vannak. A
mintavételt a cégek ágazati hovatartozási, tulajdonosi összetétel (hazai, külföldi és vegyes tulajdonosi
kategóriákat különböztettünk meg) és létszám szerinti megoszlására vonatkozó KSH adatok alapján
végeztem annak érdekében, hogy az elemzések a hazai valós helyzetet tükrözzék, és az értékelés, a következtetések minél kevesebb torzítási tényezőt tartalmazzanak. A vezetőkkel folytatott beszélgetések
során fontos információkat nyertem többek között
- a cégek stratégiai céljairól,
- a menedzsment innovációs készségéről,
- a szervezeti architektúráról, az alkalmazottak szerepéről,
-az irányítási és a döntéselőkészítő munkában alkalmazott szakemberek végzettségéről,
- a velük szemben támasztott szakmai követelményekről valamint a képességbeli, viselkedési elvárásokról,
- a z információknak, az információtechnológiának tulajdonított szerep jelentőségéről,
- a z információgazdálkodási tevékenységről, az alkalmazott információtechnológiai módszerekről és
eszközökről,
- a döntéselőkészítési munka során alkalmazott metodikákról, a döntéshozatal módjáról, a kockázatvállalási magatartásról.
leien anyag rövid összefoglaló elemzését adja az előkészületi munkának, a feldolgozási rendszer kifejlesztésének, a válaszok elemzésének, rövid kivonata a csaknem 200 oldalas kutatási tanulmánynak.
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Ml.l. Az elemzés módszerei és eszközei
1.1. Módszerek
A kutatási munka egyik jelentős része a hazai vállalatok, szervezetek üzleti céljainak, a menedzsment
döntési tevékenységének, a tervezéshez és végrehajtáshoz alkalmazott technológiáknak, a vezetői magatartásnak, a jövőre vonatkozó stratégiai elképzeléseknek a felmérése, az interjúk során kapott válaszok
feldolgozása és kiértékelése, az eredmények elemzése volt. Tekintettel azonban a felmérés céljára az
információk zöme nem számszerűsíthető, vagyis olyan feldolgozó- és elemző módszereket kellett választani, amelyekkel kvalitatív analízis volt lehetséges. A módszerek meghatározása egyrészt a statisztika és a matematikai statisztika által felkínált algoritmusok alapján történt, a felmérés speciális volta
miatt azonban szükség volt a kiértékelés eredményességét növelő új metódusok kidolgozására is.

1.1.1. Kérdőívek tervezése
A friss diplomásaink, valamint a hazai vállalatok körében végzett felmérés alapjául szolgáló kérdőívek (2., 3. mellékletek) tartalmi és formai megtervezése, a megkérdezettek körének meghatározása komoly és felelősségteljes feladat volt, hiszen az elemzés eredménye, a következtetések helyessége nagymértékben a valósághű, reális, torzításmentes alapadatokon múlik. Mivel az elemzési munka sikerének
kulcsa a megkérdezettek válaszaiban, az interjúalanyok által adott információk realitásában rejlik, ezért
a kérdőív megszerkesztésére különösen nagy gondot fordítottam. A továbbiakban a vezetői kérdőív tartalmát részletezem tekintettel arra, hogy disszertációm célkitűzése szempontjából az meghatározóbb
szerepet tölt be. Bár az adatfelvételnél a vezetők esetében a kikérdezéses módszer mellett döntöttem,
mégis biztosítani kellett a lényegre törő, a felmérés célját szolgáló kérdések világos, tömör megfogalmazását oly módon, hogy a megkérdezettek a kérdéseket helyesen értelmezzék, és a kérdésekre egyértelmű
válaszokat adjanak.
»
A nem egyértelmű, nem megfelelően szerkesztett kérdőívek alkalmazásából eredő hibák elkerülésére
többféle kérdőív-variánst dolgoztam ki. Próbafelvételt végeztünk, amelynek tapasztalatait összegezve,
elemezve és kiértékelve alakítottam ki a kérdőív végső szerkezetét és tartalmát, jelentősen csökkentve a
nem megfelelő kérdőív-adatok értékeléséből adódó megfigyelési hibákat.
A kérdések és a lehetséges válaszok összeállításánál számos tényezőt kellett mérlegelni. A kutatás
célját szem előtt tartva nem hagyhattam figyelmen kívül bizonyos tényeket, viselkedési, magatartási,
megítélésbeli különbségekből adódó tényezőket, mint:
-

az üzleti információk titkossága
szubjektivitás a cég versenyhelyzetének, lehetőségeinek megítélésében
problémafelismerő- és megoldókészségbeli különbségek
jellemző vezetői magatartások
tárgyilagosság illetve annak hiánya
tájékozottság, ismerethiány titkolásának szándéka stb.

A kérdőív nyílt, az egyes kérdésekre adható válaszoknál azonban éppen a feldolgozhatóság miatt a
válaszokat irányítani kellett, ezért eleve definiáltam a legjellemzőbb ismérwáltozatokat. Számítottam
azonban arra, hogy bizonyos esetekben a tervezett válaszoktól eltérő szituációkkal találkozunk, ezért a
különleges alternatívák rögzítését az "egyéb" kategóriában biztosítottuk.
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A feltárandó információkat alapvetően négy csoportra osztottam:
a)
b)
c)
d)

a vállalatra, szervezetre, annak struktúrájára vonatkozó alapvető információk,
a stratégiai, döntési, döntéselőkészítési munka során alkalmazott módszerek és technikák,
az információgazdálkodási tevékenységgel, információmenedzsmenttel kapcsolatos kérdések, és
a cég megítélésével kapcsolatos, a jövőbeli elképzelésekre, tervekre vonatkozó kérdések kategóriáira.

1.) Az első kérdéskört azért tartom fontosnak, mert ennek ismeretében lehet a cégeket úgy osztályozni,
hogy a többi ismérv szerinti, az irányításra, tervezésre, stratégiai célokra vonatkozó elemzéseknél az
összehasonlítás egyáltalán lehetséges legyen, vagyis biztosítani kell a két fő csoportosítással szemben
támasztott követelményt: a tagolhatóságot és a logikai helyességet. Ez a kérdéscsoport nyújt tehát
módot az alábbiak szerinti kategorizálásra:
-

vállalkozási forma,
tulajdonosi összetétel, irányítási forma,
ágazati hovatartozás,
a vállalkozás mérete: foglalkoztatottak száma, megoszlásuk munkakörcsoport szerint, éves forgalom mFt-ban, területi elhelyezkedés.

2.) A második kérdéskör szervezeti stratégiára, versenypozíciójára, a menedzsment magatartására, az
általa alkalmazott módszerekre és technikákra vonatkozóan nyújt tájékoztatást:
- milyen a menedzsment üzletpolitikája,
- készítenek-e terveket, ha igen, milyen szintű tervek készülnek (stratégiai, üzleti, operatív),
- a döntéseket mi alapján hozzák, alkalmaznak-e döntéselőkészítési módszereket, végeznek-e számításokat, készítenek-e döntési alternatívákat,
- milyen módszereket alkalmaznak a döntéselőkészítési tevékenységhez,
- végeznek-e rendszeresen terv-tény analízist,
- mérhető-e a döntések eredményessége.
3.) Az interjúk során nagy hangsúlyt helyeztem az információgazdálkodási tevékenységre, az információkjelentőségének megítélésére, így a felmérés többek között az alábbiakra vonatkozott:
-

az informatika és a szervezet viszony: szervezeti forma, szakembergárda, feladatok, felelősségek,
információkezelés, információszerzés és -szolgáltatás: piaci-, üzleti- és partner információk beszerzése, aktualizálása, ennek gyakorisága,
információszerzéshez és -feldolgozáshoz alkalmazott technológia: füzetek, bizonylatok, számítógépek (hardver, szoftver, számítógép-hálózatok, EDI),
a kapcsolattartás és a pénzügyi tranzakciók lebonyolításának módja, eszköze,
az informatikai ráfordítások és a nyert információk hasznosságának viszonya, a
döntéselőkészítési információk használhatósága,
az információrendszer korszerűsítési igényének felismerése.

4.) Egy vállalat versenyképességének fenntartásához alapvető fontosságú, hogy a vezetők reálisan ítéljék
meg saját cégük helyzetét, hogy felismeijék a problémákat és megtalálják azt a helyes utat, amely a
siker felé viszi a vállalkozást. Egy a piacgazdaság szempontjából fiatal országban, mint hazánk is,
amely a társadalmi-gazdasági változások első évtizedét éli fontos, meghatározó szerepet tölt be az a
menedzsment, amely definiálni tudja saját cégének helyét, felismeri a problémákat, és meg tudja határozni a teendőket.
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De vajon, hogyan viszonyulnak a hazai vezetők cégükhöz, a működési környezethez, a versenykihívásokhoz? A kérdéskör kapcsán válaszokat kaptam
-

a munkavállalókkal szemben támasztott követelményekre,
az alkalmazandó munkatársak végzettségére,
a vállalkozás működési színvonalára, a partnerek között elfoglalt helyére,
a dinamikus fejlődést eredményező, a sikert biztosító paraméterekre vonatkozóan.

A felmérés sok szempontból talán legérdekesebbnek ígérkező komponense a SWOT analízisre módot
nyújtó táblázat, amelyben a cég erősségeit, gyengeségeit fogalmazták meg a vezetők, és feltárták az előrelépés lehetőségeit, valamint az eredményes munkát fenyegető veszélyeket.
Bár az összeállított jellemzők ismeretében meglehetősen sok információt nyertünk a cégekről, azok
működéséről és a vezetői magatartásokról, mégis azt kell mondani, hogy még számtalan fontos kérdés
megválaszolása is hasznos lehetett volna.

1.1.2. Mintavétel
A statisztikai minták, adatok elemzése, becsült jellemzőinek meghatározása a sztochasztikus modellek elméletével, módszereivel valósítható meg. A statisztikai sokaság teljes egésze, minden egyede, mint
esetünkben is láthatjuk, nem mindig vizsgálható elemenként, már csak azért sem, mert a teljes sokaság
megfigyelése túl hosszú időt és magas költségeket jelent. Fontos tehát közülük kiválasztani néhányat oly
módon, hogy azok lehetőleg az alapsokasággal azonos sajátosságokkal rendelkezzenek (M-l. ábra), és
amelyek alapján a sokaságra nézve pontosabb becslések végezhetők, helyesebb következtetések hozhatók. Ilyen adatgyűjtések szükségesek például a társadalmi-gazdasági helyzet megítélésével kapcsolatos
közvélemény-kutatási elemzésekhez, a háztartásokra, lakosságra vonatkozó felmérésekhez, a személyi
jövedelmek és felhasználásuk alakulására vonatkozó statisztikai munkákhoz illetve azokhoz a társadalmi-gazdasági elemzésekhez, amelyeknél nem állnak rendelkezésre a teljes sokaságra vonatkozó adatok.
A mintavételnél azonban nagyon fontos, hogy a minta az alapsokaság csoportosításának megfelelő
jellemzőkkel és megoszlási arányokkal rendelkezzen, ezért a minta elemeit képező interjúalanyokat tekintettel arra, hogy a sokaság egyedei, a rájuk vonatkozó ismérvek egymástól és a körülményektől nem
függnek- véges alapsokaság megfigyelésére irányuló, visszatevés nélküli mintavétellel, a KSH adatok
szerinti hazai vállalati jellemzők és megoszlási arányok szerint választottam ki. Mivel a minta elemeinek
számát a felméréshez rendelkezésre álló erőforrások (kérdezők1 korlátozott száma, utazási és egyéb
költségek magas szintje) miatt nem tudtuk növelni, ezért az interjúalanyokat kétlépcsős, arányos rétegzett kiválasztással határoztam meg. Az első lépcsőben területi elhelyezkedés szerinti arányokat, a második lépcsőben a területeken (megyéken) belüli egyéb ismérvek szerinti mintaelemek2 választását döntöttem el. Rétegképző ismérvként a vállalatok társasági és irányítási formáját, létszámát, tevékenységi körét használtam. A mintában az egyes vállalatok az országos aránynak megfelelően szerepelnek.

1

A felmérésben résztvevő vállalatok, szervezetek vezetőivel készített inteijákhoz csak azokat a rendszerszervező szakirányos hallgatókat tudtam bevonni, akik (1) szakmailag felkészültek voltak a feladat céljának megértéséhez, (2) emberileg, kommunikációs készség szempontjából alkalmasak voltak a vezetőkkel folytatott interjúk
elkészítésére, és (3) vállalták a nem kis fáradsággal és költséggel járó, felelősségteljes munkát. Meg kell jegyeznem, hogy a kutatáshoz sajnos semmilyen intézményi vagy pályázati erőforrás nem állt rendelkezésemre.
2
A kiválasztást a hallgatókkal közösen végeztük, hiszen bizonyos szempontbólfigyelembekellett venni, hogy
nem minden vezető vállalta a felmérésben való részvételt annak ellenére, hogy a hallgatók a főiskola hivatalos
felkérő levelével keresték fel őket.
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M-l. Ábra Az alapsokaság sajátosságainak becslése a minta elemzésével
Meg kell azonban jegyezni, hogy bár a kiválasztásnál megkíséreltünk egy a hazai sajátosságokat tükröző mintát meghatározni, ez a reprezentatív kiválasztás a legnagyobb körültekintés mellett sem adhat
teljesen hű képet, hiszen a felmérésben részt vett egyedekre vonatkozó ismérvek többségéről, az elemek
rétegekbe sorolásáról csupán az elemzési fázisban szereztem tudomást.

1.1.3. A minta egyszerű statisztikai elemzése
A társadalmi-gazdasági kutatásokban a megfigyelések nagy része olyan jellemzőkre irányul, amelyek
nem fejezhetők ki számszerűen, mint például a termelt mennyiség, éves értékesítés stb. Nagyon gyakran,
mint esetünkben is csak ún. minősítéses jellemzők állnak rendelkezésre, a becsléseket, az alapsokaságra
vonatkozó következtetéseket tehát ezek elemzésével kell meghozni. Az ilyen vizsgálatoknál előre kialakított, következetesen alkalmazott hozzárendelési szabályokat kell használni, amelyek bizonyos objektumokhoz szimbólumokat rendelnek, és ezzel lehetővé teszik az osztályok, kategóriák azonosítását. A
hozzárendelésnél a teljesen kötetlen nominális és a magasabb szintű mérési formát biztosító ordinális
skálát egyaránt alkalmaztam. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat elsősorban az objektumok állapotának
összehasonlítására és kapcsolatuk szorosságának, az összefüggéseknek az elemzésére irányult, olyan
skálát kellett kialakítani, amely egyaránt alkalmas az egyenlőségi reláció mellett a sorrendiségre vonatkozó viszony kezelésére is. Mivel azonban a sorrendi skálán az objektumok nem minden esetben helyezkednek el egyenlő távolságra, ezért ezekre csak olyan műveleteket lehetett végezni, amelyek nem tételezik fel az intervallumok azonosságát.
A vizsgált jelenségek alakulását számtalan tényező befolyásolja, amelyeknek a megismerésére, az
elemek közötti kapcsolatok, ok-okozati összefüggések feltárására, elemzésére különböző statisztikai
módszerek állnak rendelkezésre. A minőségi ismérvek esetében, ha a sokaságot egyidejűleg kettő vagy
több nominális vagy ordinális skálán mért változó szerint figyeljük meg, akkor az összefüggések, asszociációk vizsgálati módszerei alkalmazhatók. A vizsgálat tárgya ekkor a jellemzők függetlenségének vagy
a függés mértékének, szorosságának a meghatározása. Két vagy több változó egymástól függő kapcsolata lehet teljesen meghatározott vagy másképp szólva sztochasztikus összefüggés, amelynél az ismérvváltozatok közötti függőségre csak valószínűségi jelleggel következtethetünk.
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Kontingenciaíáblázat
A különböző ismérvek egyes értékeihez tartozó gyakoriságokat többdimenziós statisztikai táblák
elemeiként reprezentálhatjuk, amelyek alkalmasak a sorokban és oszlopokban feltüntetett ismérv-értékek
szerinti együttes előfordulások számának szemléltetésére. A minőségi ismérvek közötti kapcsolat bemutatását tehát legegyszerűbben a kontingenciatábla értékek (M-l. táblázat) meghatározásával és elemzésével végezhetjük [Kerékgyártó-Mundruczó, 1991],
M-l. Táblázat Kontingenciatáblázat

Az ismérvek közötti összefüggés azonban könnyebben áttekinthető, ha a gyakoriságok struktúráját
megoszlási viszonyszámokkal jellemezzük. A kontingenciátáblából háromféle rendszerben is lehet megoszlási viszonyszámokat számítani attól függően, hogy a teljes sokaságot, az egyik vagy a másik peremeloszlást tekintjük viszonyítási alapnak. A kontingenciatábla elemeinek meghatározása alapján megállapított tendencia a megoszlási viszonyszámokból is közvetlenül érzékelhető. A sztochasztikus kapcsolat
megoszlási viszonyszámokkal történő elemzése azt jelenti, hogy a tábla belső elemeit egybevetjük a
100%-nak tekintett peremmegoszlásokkal. Az összefüggések természetének feltárásához azonban célszerű a viszonyszámokat oly módon számítani, hogy a kontingenciatábla gyakorisági adataiból az okozat szerinti megoszlást az ok szerepét betöltő ismérv minden változatára elkészítjük. Ezek az együtthatók a kutatási témám esetében különösen fontos mérőszámai és jellemzői lesznek a vizsgált sokaságnak,
hiszen rámutatnak a vállalati tevékenység komponenseinek összefüggéseire, olyan körülményekre, amelyek együttes bekövetkezése az üzleti siker feltétele lehet (M-2. és M-3. táblázatok).
M - 2 . T á b l á z a t k o n t i n g e n c i a t á b l á z a t g y a k o r i s á g i értékei
számla-teljesítés módja
tulajdonosi

készpénz

forma

banki

On-line

utalás

teljesítés

összesen

hazai

226

122

16

364

külföldi

199

216

e

423

vegyes

11

35

0

46

összes

436

373

24
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A kontingenciatáblázat elemei jól tükrözik az egyes ismérvek kapcsolatát, rámutatnak a köztük fennálló ok-okozati összefüggésekre. A számított értékekhez, az összefüggések szemléletesebb ábrázolásához más technikát is alkalmaztam, a megfelelően megválasztott diagramok (a megoszlási rátát például
kör vagy tortadiagrammal szemléltetem) a számtáblázatoknál is jobban hangsúlyozzák a kritikus tényezőket (M-2. ábra).

M-2. Ábra Kombinált oszlopdiagram két ismérv egymáshoz viszonyított
arányainak szemléltetésére
A hazai vállalatokról, a menedzsment által alkalmazott módszerekről, eszközökről, az irányított
szervezet megítéléséről végzett reprezentatív felmérés kérdőív-adatainak feldolgozásához és kiértékeléséhez rendelkezésre álló módszerek közül a vizsgálat és elemzés szempontjából leghatékonyabbakat választottam ki. Az egyszerű statisztikai elemzési módszerek lehetővé tették a vizsgált cégek és tevékenységük csoportba-sorolását, az egyes csoportok ismérv szerinti jellemzését, sőt a sajátosságokat szemléltető diagramok segítségével történő szemléltetését is. Az M-4. táblázat a vállalati célok megvalósításához készített terv-variánsok valamint a vállalat vezetője által a saját cég üzletmenetéről kialakított kép
közötti kapcsolatot szemlélteti az ismérv-párok gyakorisági mérőszámaival.
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M-4. Táblázat A tervezés és a vállalkozás működésének megítélése közötti összefüggés
Készítenek-e terveket a vállalati célok megvalósításához?
Milyennek ítéli saját cégét?
igen
bizonyos esetekben
nem
stratégiai
üzleti operatív stratégiai üzleti operatív
dinamikusan fejlődik
46
66
154
178
3
20
58
nemzetközi megítélésben is vezető' cég
0
1
2
0
0
1
0
19
a szakmában a hazai egyik legjobb
9
33
39
0
3
8
fejlődése stagnál
86
39
90
131
1
12
55
nem tud lépést tartani a fejlődéssel
3
0
1
3
0
2
3
7
4
8
hanyatló ágban van
16
1
5
9
rossz haszonkulccsal dolgozik
3
0
1
2
0
0
2
4
1
3
3
0
0
2
elavult az eszközállománya
0
0
0
0
0
1
1
korszerűtlenek a termékek/szolgáltatások
2
2
2
2
0
3
3
a csőd szélén áll

Asszociációs együtthatók
A kontingenciatáblába rendezett adatok közötti összefüggés intenzitását azonban tömören, egy számított értékkel, az ismérvek közötti kapcsolat kifejezésére szolgáló asszociációs együtthatóval3 is jellemezhetjük. Az egyik leggyakrabban alkalmazott mérőszám a Csuprov-féle együttható, amely az ismérvek egymástól való függetlenségének feltételezésén alapul. A Csuprov féle mérőszám (T) meghatározásához a gyakorisági adatokból számított yj értéket használjuk:

ami az átlagosnál gyengébb kapcsolatot mutat a vállalatok ágazati hovatartozása valamint a munkaerővel szembeni elvárások ismérvei között.

3

A leggyakrabban alkalmazott asszociációs együtthatók: Csuprov-féle
az ismérvek függetlenségét feltételező vizsgálat, C r a m e r féle
asszociációs összefüggések térbeni vagy időbeni változatainak összehasonlítására
szolgáló módszer, Yule-féle alternatív ismérvek kapcsolatvizsgálatának általános módszere.
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l.1.4. Matematikai statisztikai analízis
A statisztikai sokaságra vonatkozó sajátosságok elemzésével, a minta jellemzőinek meghatározásával
a becsléselmélet foglalkozik. Jelen kutatásomban a vállalatokra, szervezetekre vonatkozó adatok minőségi jellemzők, amelyek viselkedésének vizsgálatát a matematikai statisztikai analízis célszerűen alkalmazható módszereivel a becsléses illeszkedésvizsgálat és függetlenségvizsgálat megfelelő algoritmusaival végeztem.
Hipotézisvizsgálat
A becsléselmélet fontos fejezete a hipotézisek elmélete, vizsgálata. Mivel az alapsokaságra vonatkozó jellemzőket estünkben sem ismerjük pontosan, ezért annak eloszlásáról, várható értékéről csupán elképzeléseink, feltevéseink lehetnek. A statisztikai hipotézis az alapsokaság paramétereire illetve eloszlására vonatkozó feltevés, amelyet a sokaságból vett minta elemzése alapján határozunk meg. Statisztikai
próbákat többféleképpen végezhetünk, egyrészt, hogy van elképzelésünk az alapsokaság eloszlásáról, és
úgy tudjuk, hogy az normális eloszlást követ, vagy nem ismerjük az alapsokaságot, és azt gondoljuk,
hogy nem normális eloszlású. A statisztikai próbákat azonban más szempontok szerint is csoportosíthatjuk, így megkülönböztetünk (1) parametrikus próbákat: U próba, vagy ha ismerjük az alapsokaság
szórását, akkor egymintás-, kétmintás t próba, F próba és (2) nem paraméteres próbákat, j} próba
tiszta illetve becsléses illeszkedésvizsgálattal.
A statisztikai hipotézis a megfigyelt sokaságra vonatkozó feltevések helyességének vizsgálatára, az
állítás igazolására vagy elvetésére szolgáló módszer. A vizsgálat kezdetén hipotézisünket (nullhipotézis:
Ho) igaznak tételezzük fel, majd meghatározzuk a sokaságra vonatkozó, a nullhipotézissel szemben álló
ellenhipotézist: Hi. A bizonyítási eljárás arra vonatkozik, hogy állításunk egy elvárt valószínűségi szinten (szignifikancia szint) igaz-e. Általában nem törekszünk 100%-os valószínűségre, mert ehhez a teljes
sokaság ismeretére volna szükség, hanem 90%, 95%, 99%-os biztonsági szinten (l-e) döntünk.
A vizsgálat első lépése a hipotézis megfogalmazása, majd a hipotézis vizsgálatához legmegfelelőbb
próbafüggvény megválasztása. Valójában minden statisztikai próba alapelve ugyanaz, a különbség abban a statisztikai függvényben4 van, amelynek eloszlását a nullhipotézis felállításánál feltételezzük. Ennek ismeretében olyan algoritmust konstruálunk, kritikus tartományt vagy értéket határozunk meg,
amellyel l-e valószínűséggel megállapítható a feltevés helyessége. Ha a mintából számított érték egy
elvárt valószínűséggel a kritikus tartományon belül van, vagy a próbafüggvény értéke nagyobb a kritikus értéknél, akkor a H0 hipotézis elfogadható, egyébként feltételezésünket elvetjük.
A mintára vonatkozó állítás azonban csak nagy valószínűséggel lehet igaz a teljes sokaságra nézve,
és a következtetések levonásakor hibát is követhetünk el. Ha a nullhipotézis igaz és mégis elvetjük, akkor elsőfajú hibáról beszélünk, ennek valószínűsége meglehetősen kicsi. Gyakrabban fordul elő az ún.
másodfajú hiba, vagyis hogy elfogadjuk a H0 feltevést, holott az nem igaz. Annál nagyobb a hibás döntés valószínűsége, minél kisebbre választjuk az B szignifikancia szintet. A döntések lehetséges változatait, a próbafüggvény és a kritikus értékek lehetséges kapcsolatait a M-3. ábra szemlélteti.

4

A statisztikai próbák végzéséhez alkalmas vizsgálati módszerek: egy- és kétmintás u-próba (standard eloszlású véletlen változók vizsgálatára), Studeirt féle egymintás t-próba (normális eloszlás feltételezés mellett, ha
nem ismert az elméleti szórás), F-próba (két független, normális eloszlású változónál, ha a szórásuk eltér egymástól), Welefa-próba (normális eloszlás, az elméleti szórások nem ismertek, és az F-próba nem vezet eredményre), Barleíí-próba (kettőnél több normális eloszlású változó szórásának egyezőség-vizsgálatára), szórásanalízis (kettőnél több normális eloszlású véletlen változó várható értékének egyezőség-vizsgálatára), Pitimanpróba (két egyforma, de nem feltétlenül normális eloszlású változó várható értékének egyezőség-vizsgálatára).
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1.2. Eszközök
A megvizsgált vállalatok, szervezetek, vállalkozások jellemzésére, működési körükre, annak hatékonyságára, a vezetői munka minősítésére, a jövőbeli elképzelésekre vonatkozó, valamint a friss diplomások benyomásait és tapasztalatait tartalmazó kérdőívek meglehetősen komplexek, a kérdésekre adható válaszok összetettek, a feldolgozás és kiértékelés tehát manuális módon nem végezhető el. Az
elemző munkát komoly rendszerelemzési és -tervezési fázis előzte meg, amelyet egészen újszerű szemléletben, objektumorientált elemzési/tervezési módszertan alkalmazásával és objektumorientált implementálással végeztem el.

1.2.1. A módszertan kiválasztása
A kérdőívek feldolgozását végző számítógépes rendszer tervezése meghatározó fázisa volt a fejlesztési munkának, hiszen az elemzés minősége nagymértékben függött a kérdőívek adatainak ellenőrzött
feldolgozásától és helyes értelmezésétől, az adatok megfelelő osztályozásától valamint a célhoz legjobban illeszkedő módszer megválasztásától. A '90-es évek elején fejlődésnek indult objektumorientált fejlesztési módszerek (4. melléklet) lehetővé teszik az eltérő, egymással nem kompatibilis objektumok
rendszerbe illesztését, a különböző, nem azonos platformon kialakított alkalmazói rendszerek együttműködését, hiszen a valódi tárgyakhoz hasonlóan képesek kezelni a rendszer egyes absztrakt elemeit, lehetővé téve így egyfajta újrafelhasználhatóságot. Az új módszer óriási előnye a korábbiakhoz képest, hogy
lényegesen csökkenti a szakadékot a tervezési és kivitelezési munka között.
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A döntésnél az 1991 óta fejlesztett objektumorientált módszertanokat vettem figyelembe, és tekintettel az alkalmazás jellegére, a módszertan világos, tiszta elemeire, a javasolt modellekre és ábrázolási
technikákra, valamint a rendelkezésre álló módszertani dokumentációra a Rumbaugh féle OMT módszertant választottam. Az OMT technika valójában az első olyan OOAD módszertan, amely a fejlesztési
életciklus teljes egészét átfogja, és az elemzési-tervezési fázistól kezdődően útmutatót ad az implementálásra is. Javasolt ábrázolási technikája kiválóan segíti a fejlesztőt és biztosít megfelelő dokumentálási
eszközt. Segítségével a tervezési dokumentum érthető, áttekinthető, és világos támpontot nyújt a kivitelezési munkához. A fejlesztés során R U M B A U G H a következő modellek elkészítését javasolja
[Rumbaugh, 1991]:
1. a probléma objektum-modellje, amely az objektumok, azok attribútumainak és műveleteinek
meghatározását, az osztályok specifikációját és asszociációit rögzíti,
2. a műveleteket, azok követési sorrendjét és a rendszer állapotait leíró dinamikus modell valamint
3. a rendszer által végrehajtandó funkciókat, a felhasználói interfészeket és az üzenetek áramlását
leíró funkcionális modell.

1.2.2. Az értékelő rendszer tervezése
Az objektumorientált módszerrel tervezett rendszer, annak objektum, dinamikus és funkcionális modelljével és pontos specifikációs leírásaival nagymértékben megkönnyíti a szintén objektumorientált
módszerrel megvalósítandó elemzési alkalmazás kifejlesztését. Az tervezési fázisban először definiáltam
az elemzési rendszer objektumait, azok asszociációit, egymással való kapcsolatát, kialakítottam a velük
végzendő műveleteket, vagyis megterveztem az objektum-modellt. Elkészítettem a rendszer metamodelljét (M-4. ábra), és a pontos specifikációt az objektumokról, azok viszonyáról, az asszociációkról.

M-4. Ábra Az objektumorientált szemléletben fejlesztett rendszer meta modellje
Az objektumorientált elemzési/tervezési munka után az adatkezelő és értékelő programrendszert is
objektumorientált szemléletben készítettem el. A rendelkezésre álló szoftverek közül a Pascal alapú objektumorientált fejlesztőeszközt, a Delphi-t választottam, amely kiváló keretrendszer arra, hogy az
elemzési eredményeket grafikus módon, könnyen áttekinthető formában ábrázoljam. Tekintettel azonban
arra, hogy az egyes objektumok attribútumainak gépre-vitelénél egyszerűbbnek tűnt a Pascal adatkezelési lehetőségeit kihasználni, ezért a Delphi-n keresztül a Borland Pascal 7.0 fordítót alkalmaztam az
adatfelvitelhez, az adatellenőrzéshez, és ezen a nyelven készítettem el az objektumosztályokat létrehozó
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programmodulokat is. Mivel azonban az adatok elemzése és a meglehetősen összetett vizsgálatok viszonylag egyszerűen végeztethetők a Delphi-ből könnyen aktivizálható Excel táblázatkezelő programcsomaggal, ezért csupán azokat az interfészeket elkészítettem el, amelyek az objektumosztályok és az
Excel közötti, valamint az Excel diagramkészítő modulja és a Delphi közötti kommunikációhoz szükségesek. A karbantartó és az eredményeket bemutató menürendszert az M-5. ábrán bemutatott lépések
szerint terveztem meg.

M-5. Ábra A kiértékelő rendszer menüterve
A programrendszert úgy alakítottam ki, hogy alkalmas legyen további adatok hozzádolgozására, az
elemzésben részt vettek körének bővítésére, és így új vizsgálati elemzések elvégzésére, következtetések
levonására. Ezen elvárás teljesítésének eredményeként a kifejlesztett szoftvertermék felhasználóbarát
módon, könnyen, egyszerűen kezelhetően alkalmas
-

a megkérdezettek körét bővítendő további kérdőív-adatok rendszerbe-vitelére,
az elemzés alapját képező meta-modell folyamatos bővítésére,
különböző lekérdezések megvalósítására,
igény szerinti, további elemzések végzésére.

A fejlesztett szoftver számítógép igénye minimális,
hatékonyan működtethető egy legalább IBM 486 kompatibilis számítógéppel, amelynek minimálisan 8 MB memóriája, színes monitorja (a grafikonok megjelenítéséhez
szükséges), fix- és floppylemezes meghajtója, egy
nyomtatója, legalább MS-DOS 5.0 operációs rendszere,
Windows 3.11 grafikus felülete, Delphi 3.0 fejlesztője,
Pascal 7.0 compilere és Excel 5.0 táblázatkezelője van.A
programrendszer működtetéséhez azonban célszerű egy,
a felsorolt jellemzőknél nagyobb kapacitású és képességű, jó teljesítményű személyi számítógépet használni,
mivel nagyon sok adatot kell feldolgozni illetve grafikus
diagramokkal kiértékelni. A Dclphi-ben fejlesztett program Windows-os alkalmazás, a Windows valamely verziójára tehát ezért van szükség. Az Excel táblázatkezelőt a rendszer a számítások elvégzéséhez,
a diagramok elkészítéséhez használja fel, a Delphi pedig keretrendszerként hangolja össze a programok
működését és biztosítja a könnyen kezelhető user interface-eket.
-201-

' Az elemzés módszerei és eszközei

1.2.3. A programrendszer működtetése
A programrendszer aktivizálása a kérdőív-kiértékelő program bevezető képével indul, amely tájékoztatást ad a felhasználónak a programról, annak működéséről. Az elsőként aktivizálandó modul a
kérdőív információinak ellenőrzését, felvitelét és karbantartását, a meta-adatbázis létrehozását végzi, a
többi pedig, mint az a menüablakból is látható az adatokat kiértékelő alrendszer, amelyeknek alapvető
feladata, hogy elvégezve az ismérvek kategorizálását létrehozza a különböző elemző táblázatokat, és
azokat szemléletessé tegye a felhasználó számára, vagyis könnyen érthető diagramként jelenítse meg.

M-6. Ábra A program
menürendszere

M-7. Ábra A cégek társasági forma szerinti
megoszlásának vizsgálata
a vezetői alrendszerben

A program alrendszer hivatott a kérdőívek adatainak ellenőrzésére, adatbázisba töltésére, és az
adatbázis karbantartására. A vezetői kérdőív-feldolgozó alrendszer alapvetően elvégzi mindazon elemzéseket, amelyek a menedzsment által adott válaszok alapján lehetségesek. Az alrendszer természetesen
számtalan almodulból áll, hiszen a 8 oldalas kérdőív nagyon sok különböző, keresztösszefüggéseket is
kimutató vizsgálatot tesz lehetővé. A végzett hallgatók véleményének elemzése nemcsak az elhelyezkedésre, a beosztásra és fizetésekre vonatkozik, hanem arra is, hogyan vélekednek a hallgatók a felsőoktatási intézményben tanult ismeretekről, szükségét érzik-e a végzettség után újabb szaktudás megszerzésének. Ezekre a kérdésekre a hallgatói kérdőív alrendszer adja meg a választ, és készíti el az ezzel kapcsolatos elemzéseket. Az elemzésnek a menedzsment stratégiájára, alkalmazott módszereire és az alkalmazottak értékeire vonatkozó, a két kérdőíven eltérő megközelítésben található adatösszefíiggésvizsgálatot a korreláció alrendszer végzi.
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M-8. Ábra Kérdőívek adatainak kiértékelése a vállalatok tevékenységi köre,
valamint az informatikai feldolgozáshoz használt eszközök szerint
A kutatási munkának, a felmérés eredményeinek elemzését megvalósító számítógéppel támogatott
feldolgozó rendszer kifejlesztésére irányuló része komoly feladatot jelentett. Az objektumorientált technológia alkalmazása a problémadefiniálás, a követelményspecifikáció, a megvalósíthatóság illetve az
elemzés tervezés fázisaiban önmagában olyan kihívást jelentett, amelyekhez a hazai szoftverfejlesztési
gyakorlatban csak nagyon kevés példát találhatunk. A kihívást az is alátámasztja, hogy kevés olyan hazai szoftver-ház, fejlesztőintézet van, akiknek a tágabb értelemben vett Software Engineering tevékenység a profilja, és objektumorientált technológiát alkalmaznak. A többség az elemzés/tervezés stádiumában még mindig strukturáltan gondolkodik, és ilyen szemléletű metódusokat alkalmaz.
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M1.2. A felmérési adatok elemzése
2.1. Jövőkép, sikertényezők, fenyegetettség
A versengés az üzleti vállalkozások természetes létformájának része, a vállalkozási célok megvalósításának, a fogyasztói igények hatékony kielégítésének eszköze. A versenyhelyzet, a vállalkozás versenytársak közötti pozíciójának ismerete, az erőviszonyok és egyéb versenytényezők meghatározása a
stratégiai vezetés eszköze, az életben maradás feltétele. A helyes üzleti stratégia kialakításakor tehát
számos új tényezőt kell mérlegelni, mint (1) a technológiai fejlődésnek a gazdaságra gyakorolt hatását,
(2) az üzleti életet átható globalizálódást, (3) az egyes szektorok, ágazatok, iparágak, tevékenységi körök között korábban meglévő, napjainkban egyre inkább elmosódó határokat, (4) a vállalatok nagyság
szerinti erősödő polarizációját, (4) innovációs szövetségek létrejöttét a kis- és nagyvállalatok között, (5)
a piaci erőviszonyok, a versenyfeltételek gyors változását, új versenytársak megjelenését [Hoványi
1997]. A vállalati stratégia szempontjából hasznos lehet a vezetők körében végzett felmérés eredményének, a SWOT analízis komponenseinek sokoldalú kiértékelése, melynek során nemcsak a túlélés feltételei, hanem a sikeres üzletvitelt biztosító új versenytényezők, értékek és teendők is megfogalmazódnak.
A M-9. ábra a megkérdezett menedzserek által legfontosabbnak tartott versenytényezőket mutatja.

M-9. Ábra. A vizsgálatban résztvevő menedzserek által hangsúlyozott versenytényezők
A jövőkép-alkotás területén úgy tűnik elmozdulás tapasztalható a korábbi évekhez képest, ugyanis a
vezetők többsége kritikusan és reálisan képes saját cégének megítélésére, a problémák, nehézségek feltárására, a hatékony munkát fenyegető veszélyek kivédési módjának meghatározására, de képes definiálni,
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sőt sorrendbe állítani azokat a tényezőket is, amelyek a siker felé viszik az általuk irányított üzleti vállalkozást. A cég dinamikus fejlődését biztosító stratégia kialakításánál egyre nagyobb szerepet kapnak
az "erősségek", amelyek között új szempontok, erőforrások jelennek meg, mint az információ, az időtényező, a versenykihívásokra történő gyors reagálás, a változó feltételekhez való alkalmazkodás, újfajta
diszciplínák, metódusok és technológiák alkalmazása. Az interjúalanyok a szervezet számára általuk
meghatározónak minősített sikertényezőket prioritási sorrendbe állítva adták meg. A válaszokat a felmérés többi ismérvével összefüggésben alapos vizsgálatnak vetettem alá, amelyből fontosnak tartom kiemelni a sikertényezőket és a versenypozíciót fenyegető veszélyek elemzésének legfontosabb jellemzőit.

2.1.1. Sikertényezők, erősségek
Az egyik megközelítésben a különböző sikertényezőket a megjelölt fontossági paraméter nélkül
vizsgáltam, ágazati bontásban. Feltevésem, miszerint az egyes ágazatokban más és más tényezők illetve
szempontok vezetnek a sikeres működéshez, beigazolódott, a hipotézisvizsgálat 98 %-os megbízhatósági
szinten is szoros összefüggést mutatott ki a sikertényezők valamint az ágazati hovatartozás ismérve között.
A két leggyakoribb sikertényező a jó minőségű termék és az innovatív készség a válaszok
37 %-ánál jelent meg, a sorrendben következő
két helyet a naprakész, friss információk gyors
beszerzése, a megváltozott feltételekre, körülményekre való azonnali reagálás szükségszerűségének felismerése foglalja el. A M-5. táblázat
adataiból jól látható, hogy az iparban, kereskedelemben és az egyéb anyagi tevékenységet végző üzleti vállalkozásoknál nagy hangsúlyt kap a
piaci kihívásokra történő gyors reagálás, a termékek újszerűsége, a kapcsolatok, a reklámteM-10. Ábra A sikertényezők jelentősége
vékenység valamint a megbízható és szakmailag
jól felkészült munkatársak alkalmazásának jelentősége is.
M-6. Táblázat Sikertényezők ágazati bontásban
Az M-l 1. ábra diagramjában és a táblázat fejsorában szereplő sorszámok jelentése: (1) a termék jó minősége
(2) jó ötletek, innovatív készség (3) gyors információk (4) naprakész információk (5) piachoz alkalmazkodás készsége, a
termék újszerűsége (6) tőkeerő (7) személyes kapcsolatok (8) nemzetközi kapcsolatok (9) megbízható munkatársak (10)
reklámtevékenység, hatékony PR (11) magasan kvalifikált munkatársak (12) hazai információk
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A versenytényezők ismerete azonban nem az egyetlen üdvözítő megoldás a vállalkozás eredményes
működtetéséhez. Szükséges, hogy a vezetők reálisan és kritikusan ítéljék meg saját helyzetüket, az üzleti környezetben betöltött szerepüket. A vizsgált cégek 42%-a a vezetők saját megítélése szerint dinamikusan fejlődik, 40,5%-a szerint a cég stagnál. Mindössze 8,3%-uk állítja, hogy tevékenységük a
szakterületen a legjobb, 4,7% szerint pedig hanyatló ágban van. Viszonylag alacsony azoknak a vezetőknek az aránya (4,07%), akik az üzleti problémák gyökerét 4,07% az alacsony haszonkulcsban, az
elavult eszközparkban, a korszerűtlen technológiában, az innovációs készség hiányában látják.

1) a termék jó minősége (2) jó ötletek, innovatív készség (3) gyors információk (4) szabályok és
azok alkalmazási lehetőségeinek ismerete (5) pontos és friss információk a hazai politikai és
társadalmi helyzetről (6) személyes kapcsolatok (7) tőkeerő, sok pénz (8) jó ötletek (9) ered-

M-l 1. Ábra Sikertényezők a cég helyzetének megítélése függvényében
Fontosnak tartok az elemzési anyagból kiemelni néhány olyan információt, amely a vezetői munkához használt, a tervezéshez, a döntésekhez, a teljesítmények értékeléséhez rendelkezésre álló módszerek
alkalmazását jellemzi. A vezetői döntések megalapozásához a megkérdezett menedzserek 80%-a tudatosan használja a statisztika, az operációkutatás, a közgazdasági elemzések módszereit. Közülük 17%
optimalizál operációkutatási módszerekkel, 34%-uk használja fel a döntéshozatalhoz, értékelemzéshez
a közgazdasági elemző módszereket, 32% tartja fontosnak a sikeres vezetéshez, a tervezési, ellenőrzési
és az információ-ellátási tevékenység koordinálásához a kontrolling tevékenységet.
Örvendetes, hogy a fejlesztési döntések realizálása előtt a kockázat mértékének csökkentése érdekében a cégek 17%-a alkalmaz szimulációs módszereket, amelyek alkalmasak a döntések következményeinek lejátszására, a várható eredmények számítógéppel történő előrejelzésére. A vizsgálat eredményei
azt tükrözik, hogy a vezetők egyre nagyobb hányada ismeri fel, hogy a stratégiai célok csak akkor érhetők el, ha a vállalkozás rugalmasan alkalmazkodik a folyamatosan változó körülményekhez, és hogy a
feladatokat új, kreatív és innovatív úton kell megoldani.
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2.1.2. Az üzleti sikert fenyegető veszélyek
Miben látják a menedzserek a problémák gyökerét, milyen veszélyektől tartanak? A legtöbben első
helyen a tőkehiányt jelölték meg, mint az eredményességet akadályozó tényezőt, de figyelemre méltó,
hogy 22% az elavult, elöregedett eszközparkban, 18% pedig a hosszú átfutási időkben, a határidők be
nem tartásában, a gyártás, szolgáltatás magas költségszintjében jelölte meg a problémák gyökerét. A
szervezetnek a hatékony működésre alkalmatlan struktúráját, a gyors piaci változásokhoz alkalmazkodni nem tudó rugalmatlan irányítási formát a menedzserek 15%-a tartja a fejlődés gátjának.
A vezetők válaszai alapján a hipotézis vizsgálatok 95%-os valószínűséggel szoros összefüggést mutatnak az üzleti tevékenység megítélése valamint a versenytényezők prioritása között. A hazai értékesítési nehézségeket a vezetők 34,1%-a a vásárlóerő csökkenésére, az ingatag hazai piacra vezeti vissza, és
tekinti olyan veszélyeknek, amelyek a versenybennmaradás gátját képezhetik. A menedzserek 28,3% a
másik legnagyobb problémát az erős konkurenciában, a versenytársaktól való lemaradásban látja.
Meglehetősen magas azoknak a vezetőknek a hányada, akik a megalapozatlan kormánydöntésekre, a
hatékony munkát akadályozó előírásokra utaltak. Az inflációt, a természeti csapások okozta károkat
csupán 2-3%-uk jelölte meg.
Örvendetes, hogy sok hazai vezető felismerte a változtatási kényszert, a fejlesztés iránti igényt, a
legtöbb üzleti vállalkozásnál folyik a feltételeknek, a szükséges és rendelkezésre álló erőforrásoknak a
felmérése, a működés folyamatának felülvizsgálata és folyamatalapú újraszervezése (re-engineering)
egy költségérzékenyebb, eredményesebb, hatékonyabb gazdálkodás érdekében, jóllehet a vezetők egy
részének állítása szerint, mint azt az IT fejlesztésekre, a számításokkal megalapozott döntéselőkészítési
ráfordításokra vonatkozó vélemények elemzéséből is láthatjuk az erőfeszítések és a ráfordítások egyenlőre nem a kívánt eredményt hozzák.

2.2. Tudáspiaci kihívások
2.2.1. A szellemi tőke értéke, keresleti és kínálati piaca
Az információ és a szoftver forradalma, a nemzetközi méretekben felgyorsult,
globálissá váló üzleti tevékenység, az időben, mennyiségben és minőségben
egyre gyorsabban növekvő információéhség olyan szakemberek képzését követeli meg, akik ebben a felgyorsult világban eredményesen tudják alkalmazni a korszerű módszereket és eszközöket.
Az üzleti életben, a tervezés során, az eredményes kommunikáció megvalósításában, az irányítási munka végzésekor, a gyors és hatékony döntéshozatalnál azonban a szakembereknek több tudományterületet is átfogó, öszszetett, interdiszciplináris ismeretekre van szükségük. A fiatalokat tehát fel kell készíteni a kihívásokra:
elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt a sokoldalúságra, a kreativitásra, a folyamatos önfejlődés
igényére, a tanulásra és a számítógép nyújtotta lehetőségek kihasználására kell őket nevelni. Olyan oktatási módszereket és tematikákat kell kidolgozni, amelyek alapján a XXI. század új kihívásaihoz felkészített új értelmiségi generáció áll rendelkezésre, aki képes lesz a folyamatos önfejlődésre, kezdeményezésre, munkájának hatékonyabbá tételére, a fejlesztés ösztönzésére [Varsányi, 1998/T],
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Ezt a kihívást, ezt a feladatot a felsőoktatásnak kell felvállalnia, vagyis nyitottnak kell lenni az új
képzési formák bevezetésére, az új szakok indítására, az oktatásnak a társadalmi-gazdasági igényekhez
illesztésére. A kitűzött célok azonban csak akkor érhetők el, ha az intézmények folyamatos kapcsolatban
maradnak végzett hallgatóikkal, ha ismerik a társadalomnak és a gazdaságnak a diplomásokkal szembeni elvárásait, a tudáspiac igényeit. Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a munkaerőpiacon
megnövekedett a kereslet a szakképzett, diplomás munkaerő iránt a szakképzetlenek hátrányára [Nickel,
1997], Ez a jelenség különösen érvényes az Európai országokra, hiszen, mint azt a nemzetközi elemzések igazolják sokkal nagyobb esélye van annak a szakmai és egyéb ismereteit konvertálni tudó, idegen
nyelveket beszélő munkavállalónak, aki rugalmasabban tud alkalmazkodni a megváltozott igényekhez és
körülményekhez. A munkahelyek ugyanis, ha lehetőség van a választásra általában a magasabb képzettségű pályázókat választják egy adott munkakör betöltésére, még akkor is, ha az nem feltétlenül szükséges, hiszen az iskolázott dolgozó fegyelmezettebb, jobban tud alkalmazkodni a körülményekhez, és felelősséget érez az általa elvállalt feladatért [Falusné, 1997],
A végzett hallgatóink körében végzett felmérés adataiból valamint a vezetőkkel folytatott beszélgetésekből, mint láttuk, fontos információkat nyertünk többek között
-

a cégek stratégiai céljairól,
a menedzsment innovációs készségéről,
az irányítási és a döntés-előkészítő munkában alkalmazott szakemberek végzettségéről,
a velük szemben támasztott szakmai követelményekről valamint a képességbeli, viselkedési elvárásokról,
- az információknak és az IT-nek tulajdonított szerep jelentőségéről,
- az információgazdálkodási tevékenységről, az alkalmazott információtechnológiai eszközökről,
- a döntés-előkészítési munka során alkalmazott módszerekről, a döntéshozatal módjáról, a kockázatvállalási magatartásról.

Az utóbbi évtizedben jelentősen átalakult az egyes szaktudásfajták piaci értékelése, az igényelt
szaktudás nem egy meghatározott szakterülethez, hanem inkább valamely szakmacsoporthoz tartozik,
szakmák közötti, az alkalmazásokat hangsúlyozó interdiszciplináris ismeret lett. A munkáltatók, mint
azt az elemzési eredmények is igazolják többre értékelik az általános intelligenciát, a problémamegoldó
készséget, a rugalmas alkalmazkodást és az új iránti fogékonyságot a speciális szakmai ismereteknél
[Falusné, 1997], jelzésértékű lehet tehát minden, ezzel kapcsolatos konkrét vélemény, ismeret.

2.2.2..

A hazai vállaltok szociális stratégiája

Az emberi erőforrás-igény tervezése, a munkaerővel szembeni elvárások meghatározása a vállalat/vállalkozás minden vezetőjének fontos feladata, stratégiai kérdés, és magában rejti a szükséges munkaerő létszámának, struktúrájának, szakképesítésének meghatározását, nem utolsósorban a továbbképzési feladatok specifikálását [Chikán, 1995], A megkérdezett vezetők mindegyike átérezte az emberi
erőforrás felértékelődött jelentőségét, a kreatív, intenzívebben dolgozó és elkötelezett munkaerőnek az
üzleti tevékenység hatékonyság-növekedésében betöltött szerepét valamint azt a tényezőt, miszerint a
humán erőforrás motiválásához elengedhetetlen, hogy a dolgozók tudják, nemcsak a vállalat stratégiája,
hanem a menedzsment is segíti őket életpályájuk megvalósításában [Hoványi, 1997],
A cégek tevékenységi körétől, társasági formájától függetlenül olyan közép- illetve felsőfokú végzettségű munkatársak alkalmazását tartják szükségesnek, akik széleskörű közgazdasági ismeretekkel rendelkeznek, nyelveket beszélnek, jártasak a számítógépek kezelésében, és feladataikat meg tudják oldani
számítógéppel. Sokan hangsúlyozták, hogy a munkatársaknak képesnek kell lenni a munkavégzést segítő, a cég elvárásai szerint működő rendszerek kifejlesztésére, programok készítésére, megfelelő szoftverek kiválasztására. Az alkalmazandó munkaerőnél tehát elsősorban nem a végzettség szintje, hanem
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sokkal inkább a készségek, az emberi tényezők játszanak döntő szerepet. A megkérdezett menedzsereknek 43,67%-a például alkalmazna felsőfokú végzettségű munkatársakat, 25% középfokú végzettségűt,
15.66% mindkettőt, míg a válaszadók 15,36%-ának jelenleg nincs szüksége új munkatársakra.

gazdasági
Ismeretekkel
rendelkezők

nyelveketjól
beszélők

rendszerszerevezők

programozók

számitógépkezelői
Ismeretekkel

M-12. Ábra A munkaerőigény szakismeret-csoport szerinti megoszlása

Szoros kapcsolat mutatható ki a cégek új munkatársakkal szemben támasztott képzettségi igénye
valamint a vállalatok létszám szerinti mérete között. A nagyobb Kft.-k és a többszáz főt foglalkoztató
Rt.-k többsége felsőfokú vagy felső- és középfokú munkatársakat keres, míg a magánvállalkozások általában megelégednek a középfokú végzettséggel rendelkező beosztottakkal. Az idegen nyelvismeret
szempontjából a cégeknek elsősorban angol, német nyelvet jól beszélő munkatársakra van szükségük,
azonban többen külön megjelölték az orosz, francia, olasz és egy-egy esetben spanyol, kínai nyelveket
is.
M-7. Táblázat A menedzsment elvárása az
alkalmazandó munkatársak ismereteivel szemben
Elvárt ismeretek
(egyidejűleg többféle is lehet)
gazdasági ismeretek
nyelveket jól beszélő
számítógép-kezelői ismeretekkel
programozni tudó
rendszerszervező, -fejlesztő
műszaki ismeretekkel rendelkező

a felsőfokú
igényen belül
89,60
74,48
69,65
27,58
41,37
2,30

összigényhez
viszonyítva
39,15%
32,53%
30,42%
12,04%
17,46%
1,70%

A vezetők egy új dolgozó esetében természetesen többféle elvárást is megfogalmazhattak, így a legtöbben olyan munkatársakat szeretnének alkalmazni, akik
- gazdasági ismeretekkel rendelkeznek: vállalkozási, pénzügyi, számviteli, adó, vám, marketing ismeretek,
- alkalmasak és képesek olyan fejlesztéseket elvégezni, amelyek eredményeként az üzleti tevékenység számítógéppel támogatott módon valósítható meg,
- könnyen kezelik, esetleg programozzák a számítógépeket, és
- képesek idegen nyelven tárgyalni, partnerekkel együttműködni.
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Az interjúk során azt tapasztaltuk, hogy a cégek a mai versenyhelyzetben kétirányú nyomás alatt van- egyrészt szeretnének minél hatékonyabban dolgozni, kiváló, sokirányú ismeretekkel rendelkező, a
feladatokhoz, körülményekhez gyorsan alkalmazkodó, a problémákat ügyesen, önállóan megoldó,
kvalifikált kollégákat alkalmazni,
- másrészt pedig mindezt költségkímélő módon úgy kell megoldaniuk, hogy a lehető legkisebb létszámot foglalkoztassák. Az ilyen munkahelyeken nem a speciális szakterületet kiválóan ismerő
szakembereket keresik, hanem a nyelveket beszélő, gyakorlattal rendelkező, univerzális, több
szakterületet is átfogó ismerettel rendelkező diplomásokat illetve középfokú végzettségű fiatalokat.
Kutatómunkám azonban nemcsak a konkrét ismeretanyag elemzésére terjed ki, hanem azokra az elvárásokra is, amelyeket a munkahelyek a kvalifikált munkaerőtől emberi aspektusból várnak el: milyen
típusú emberekkel dolgoznának szívesen, melyek a munkavállalásnál előnyősnek minősített értékek. A
válaszok közül többfélét is megjelölhettek, sőt prioritási sorrendet állíthattak fel az elvárások között (M8. táblázat).
M-8. Táblázat A vezetők elvárásai munkatársaik emberi jellemzőivel, viselkedésével szemben
Elvárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

komoly szakmai ismeretek birtoklása
értelem, sokoldalúság
kreativitás, kezdeményezőkészség
gyakorlati tapasztalat
feladatok határidőre történő, pontos végrehajtása
talpraesettség, váratlan szituációk ügyes kezelése
45 évnél fiatalabb életkor
jó alkalmazkodó-készség
jó megjelenés
legalább két, nem ritka nyelv tárgyalási szintű ismerete
könnyű betaníthatóság
szabályok, előírások betartása
a vezető utasításainak vita nélküli végrehajtása

Válaszok aránya
08,97%
54,81%
51,49%
46,68%
44,87%
44,53%
33,43%
31,20%
24,42%
21,08%
18,67%
18,37%
9,93%

Nem elhanyagolható el természetesen az a szempont sem, amely a magatartási-emberi jellemzőket
azok prioritása alapján elemzi. Mivel az interjúk során nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy a vezetők
elvárásaikat fontossági sorrendben határozzák meg, így figyelemreméltó a fentiek prioritás-sorrendes
vizsgálata is. A válaszadók 91 %-a 1. illetve 2. helyen jelölte a jó megjelenés követelményét, 75 %-a az
értelmes gondolkodás, a sokoldalúság elvárását, 55-55 %-a a körülményekhez és az elvárásokhoz,
munkatársakhoz való alkalmazkodás készségét illetve a szakmai ismereteket, és 48-48 %-uk tartotta
fontosnak a pontos, határidőre végzett munkát illetve a nyelvismeretet. (M-9. táblázat).
Fontos megemlíteni, hogy a jellemzők összefüggéseire vonatkozó hipotézisvizsgálatok szignifikáns
eltérést mutattak, ami azt jelenti, hogy nem mutatható ki kapcsolat az emberi értékekre vonatkozó elvárások, valamint a cégek ágazati hovatartozása vagy a dolgozói létszám illetve a tulajdonosi összetétel
szempontjából.
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M-9. Táblázat Fontosnak tartott
emberi jellemzők

válaszok %-os aránya - > prioritás 1. prioritás 2.
hely
hely
elvárás
80
11
jó megjelenés
21
54
értelem, sokoldalúság
17
38
alkalmazkodó-készség
42
13
szakmai ismeret
25
23
pontos, határidőre végzett munka
13
35
több nyelv tárgyalási szintű ismerete

2.2.3. A tudástőke értéke
Úgy gondolom, a munkaerő-piaci kutatásoknál kiemelt szerepet kell kapnia a munkaerő értékét kifejező, a dolgozókkal szembeni elvárások összefüggésében vizsgált jövedelemnek. A felmérésben részt
vett 5 évnél nem régebben végzett, fiatal diplomások elsősorban Kft.-knél (50%) és részvénytársaságokban (32,6%) dolgoznak, 44,4%-uk a végzettségnek megfelelő munkakörben dolgozik, 13,3 % más
szakterületen, 42,3 % pedig alapvetően a végzettségének megfelelő feladatot kap, bár néha más jellegű
munkát is el kell végezniük. A munkahelyeken -természetesen munkakörtől függően a meglévőnél több,
kevesebb vagy más jellegű ismereteket várnak el a munkáltatók:
a képzettségnél magasabb szintű ismeretek
a képzettségnek megfelelő elvárások
a képzettségnél alacsonyabb szintű ismeretek
a tanultaktól eltérő ismeretek

10,2 %
49,0 %
10,2 %
30,6 %

Mint ahogyan azt a fenti számok is tükrözik a diplomások több, mint 30 %-a úgy érzi, és ezt a munkáltatók nyilatkozatai is megerősítik, hogy valójában csaknem minden diplomásnak szüksége van további ismeretek megszerzésére, részben a szaknak, végzettségnek megfelelő továbbképzés formájában,
részben pedig más, kiegészítő tudásanyag megszerzése vonatkozásában. A frissen végzett diplomások
48%-a vesz részt jelenleg továbbképzésben, akiknek 60%-a szakirányú továbbképzés részese, 22%-a
pedig valamilyen felsőfokú informatikai, közgazdasági képzés.

A fiatal diplomások munkáját, munkakörét és jövedelmét vizsgálva szoros korreláció mutatható ki a
munkahelyi elvárások, a jövedelem és a munkahelyek létszám szerinti nagysága között. A 300 főnél
több dolgozót foglalkoztató cégek, akik a végzettségnek megfelelő munkakörben alkalmazzák a munkatársakat 25.000 - 50.000 Ft közötti jövedelmet biztosítanak a kezdő és az 1-3 éves gyakorlattal rendelkező beosztott értelmiségi munkatársaknak, és elvárásaik nem magasabbak a képzettségnél. Ugyanakkor
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a kisebb, 10-40 főt foglalkoztató Kft.-knél a vezetők magasabb követelményeket támasztanak, összetettebb ismereteket igényelnek, és az itt dolgozó fiatalok többnyire felelős vezető beosztásban vannak,
vagy tanácsadók, az ő ismereteik sajnos hiányosnak bizonyulnak. A magasabb követelmények, elvárások viszont rendszerint magasabb jövedelemmel párosulnak. A M-l 1. táblázat a jövedelmek megoszlását mutatja.

2.3. A hazai szervezetek az IT tükrében
A végzett felmérésben nagy hangsúlyt helyeztem azoknak a tényezőknek a feltárására és elemzésére,
amelyek egy átfogó versenyelemzés alapjait képezik. A vizsgálat kitért azoknak az új sajátosságoknak a
feltárására is, amelyek egyre nagyobb szerepet kapnak a felgyorsult verseny, a növekvő üzleti kockázat,
a vállalati válságok fenyegetettségének, az alkalmazkodó-készségnek, az újfajta erőforrások szerepének,
jelentőségének megítélésében.

2.3.1. Kapcsolattartás, informálódás, kommunikáció
Az elemzésben résztvevő hazai cégek között
egyszemélyes Bt.-k és többezer alkalmazottat
foglalkoztató nagyvállalatok is megtalálhatók
egymástól eltérő tulajdonosi összetétellel, társasági formával illetve ágazati hovatartozással. A
cégek társasági forma és a kapcsolattartás iránya szerinti megoszlási arányának vizsgálatából
kiderül, hogy a hazai cégek nagy része meglehetősen komoly külföldi partnerkapcsolattal
rendelkezik, a Kkt.-k közül 22,3%-nak van külföldi üzleti partnere, az Rt.-knek 46,6%-a dolgozik nemzetközi kapcsolatokban, míg a Kft.knek 28,4%-a.

M-12. Táblázat
Cégek a társasági forma és a kapcsolatrendszer szerint
Kapcsolatrendszer
társasági forma
egyéni vállalkozó
közkereseti társaság.
részvénytársaság
korlátolt felelősségű t.
betéti társaság
egyesülés
közös vállalat
szövetkezet
költségvetési szerv

hazai

vegyes

02,7%
77,7%
53,4%
71,6%
83,0%

7,3%
22,3%
46,6%
28,4%
11%

100%

-

•

100%

100%
100%

-

-

Az elemzés eredményei azt mutatják, hogy a kapcsolattartás, az információcsere, a partnerek közötti
kommunikáció módja szerint nincs szignifikáns eltérés a csak hazai illetve a külföldi partnerkapcsolatokkal is rendelkező üzleti tevékenységekben. Komoly hányadot tesz ki a személyes találkozás, megbeszélés, tárgyalás, ami a belföldi kapcsolatoknál 33%, a külföldi partnerekkel is dolgozó vállalkozások
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esetében pedig az összes kommunikáció 28%-a. Az együttműködés, az üzleti munka nagy része telefonüzenetek, telefonbeszélgetések formájában zajlik (46 és 41%), de jelentős a hagyományos, ún. snail
mail levelezés is, amelyet a felmérésben részt vett cégek 14 és 21%-a alkalmaz, mint fő kommunikációs
eszközt. Emelkedik a fax üzleti célokra történő alkalmazásának (rendeléstovábbítások, igazolások stb.)
aránya (6 és 9%).
Külön ki kell emelni azonban az elektronikus levelezés egyenlőre nagyon alacsony szintjét, a csak
hazai kapcsolatokkal rendelkező cégek mindössze 1%-a használja ezt a korszerű technikát, de a vegyes
kapcsolatú cégeknek is csupán 2%-a él ezzel a költségkímélő lehetőséggel. Fontos megjegyezni, hogy
nagyon dinamikusan változik, progresszíven emelkedik azoknak a vállalatoknak a száma, akik az Internethez kapcsolódnak vagy elektronikus adatkapcsolatot alakítanak ki partnereikkel, így biztos vagyok
benne, hogy egy év alatt ezek az arányok kedvezőbben alakulnak. Összehasonlításként talán érdekes
lehet, hogy az amerikai típusú gazdasági kultúrákban a földrajzilag elkülönült egységek egymás közötti
kommunikációjában valamint a partnerekkel, a piaccal való kapcsolattartásban a hálózati kommunikáció (például Internet levelezés, real time kommunikáció, Web hirdetések és egyéb hálózati tranzakciók,
EDI kapcsolatok) játssza a fő szerepet, és nyer minden más lehetőségnél hangsúlyozottabb jelentőséget
a távmunka, távoktatás, távvásárlás, távügyintézés területén egyaránt.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a felmérés 1997 decemberében zárult le, 1998-ban pedig intenzív növekedést mutattak a statisztikák a hazai vállalatoknak az Internet hálózatra való csatlakozását, az
on-line szolgáltatások igénybevételét, és egyéb digitális távközlési és információszolgáltatás alkalmazására vonatkozóan. Az Internetre csatlakozó hazai cégek száma például több, mint 30%-kal emelkedett
1998-ban.

2.3.2. Pénzügyi tranzakciók bonyolítása
Hasonló a helyzet a banki tranzakciók vonatkozásában is, a cégek többsége még egyelőre a hagyományos módszerekkel informálódik, illetve végzi a pénzügyi tranzakciókat. Ennek természetesen nem
mindig az ügyfél az oka, hiszen elsősorban a hazai bankrendszernek kell biztosítania az elektronikus
szolgáltatás lehetőségét, a szükséges informatikai infrastruktúra kiépítését. Ha az Egyesült Államok
fejlett nyugati részén lévő bankok szolgáltatásait tekintjük, ahol a pénzintézeteknek alig több, mint a fele
kínál valamilyen elektronikus banki szolgáltatást (ezt az ügyfelek 59%-ban informálódásra használják,
és csak 27%-ban teljesítenek on-line átutalást), akkor a hazai helyzet talán nem olyan elmarasztalható.
A GIRO Rt. által 1991-ben kialakított, a hazai bankokat összekötő csomagkapcsolt hálózat elsősorban a pénzintézetek közötti klíring elszámolás lebonyolítására biztosít lehetőséget, ám az ügyfelek
jogos elvárása, hogy a pontos, gyors banki munka mellett az ügyfélkiszolgálás is egyre magasabb
színvonalon, biztonságos adatforgalomban történjék (ATM, POS, home banking, ügyfélterminálok).
Bár a pénzintézeteink által felkínált elektronikus lehetőséget egyelőre az ügyfeleknek mindössze 3%a veszi igénybe, a menedzserek 87%-a fejezte ki szándékát a hálózati szolgáltatások közeljövőben
történő igénybevételére. Ma a cégek 52%-a főleg készpénzfizetés formájában teljesíti fizetési kötelezettségeit, 45% pedig elsősorban banki átutalással. Ezek az arányok nem változnak jelentősen akkor
sem, ha a teljesítési formát az éves bevétel nagyságához viszonyítva vizsgáljuk (M-13. táblázat), bár
érdekes megfigyelni, hogy a 11-50 és az 51-100 mFt éves forgalmú cégek jelentősen magasabb hányada él az on-line elektronikus átutalási lehetőséggel, mint a nagyobb vállalatok.
M-13. Táblázat
éves árbevétel innFt—>
készpénzfizetés
banki átutalás
on-lineelektronikus utalás

'éazügyi tranzakciók az éves árbevétel függvényében

0-10

11-50

51-100

101-200

>200

összes

59%
39%
2%

62%
33%
5%

47%
46%
7%

43%
57%
0

34%
64%
2%

52%
45%
3%
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2.3.3. IT korszerűsítés
A menedzsment döntési stratégiájának egyik sarkalatos pontja a korszerű technológiák bevezetéséhez
szükséges ráfordítások és a várható eredmények arányának alakulása. Ennek megítélésében, a kockázatvállalás mértékében a vezetők egymástól meglehetősen eltérően nyilatkoztak. Részben a korszerű
informatikai infrastruktúra, részben pedig a menedzsment nem megfelelő megítélése miatt 26% azoknak
a cégeknek az aránya, ahol nem tartják szükségesnek az információrendszer, az információfeldolgozás
technológiájának korszerűsítését. A "nem"-mel válaszolók között különösen magas, 92% azoknak az
aránya, ahol nincs külön informatikai szervezet, ahol az adatfeldolgozást minden szakterület a saját feladataihoz kapcsolódva önállóan végzi (65%), a döntésekhez szükséges számításokat, az elemzéseket
pedig maguk a vezetők készítik (27%). Örvendetes azonban, hogy a vezetőknek mindössze 12%-a gondolja, hogy az IT ráfordítások nem térülnek meg, 42,5%-uknak pedig határozott meggyőződése, hogy az
informatikai beruházás a versenyképesség, a siker meghatározó tényezője.
A megkérdezettek 84%-a nem kapcsolódott még nemzetközi számítógép-hálózathoz, ezeknek 41 %-a
azért nem, mert úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatások a hasznossághoz képest nagyon drágák. Az interjúalanyok 2 8 %-a szerint különösen nagy ráfordítást igényel az IT infrastruktúra kiépítése, 23% szerint
pedig maga az üzemeltetés is. Az interjúalanyoknak mindössze 8% nem tudott arról, hogy lehetőség van
számítógép hálózatokhoz csatlakozni.
A megkérdezettek 16%-a már használja a világhálózati szolgáltatásokat (ezek 89%-a az Internethez
csatlakozott). A szolgáltatások közül legnagyobb mértékű, 48% az elektronikus levelezés, 40% a valós
idejű kommunikáció, 10%-ban információszerzésre, tájékozódásra használják a hálózatot, és csupán 3%
a konferenciabeszélgetések aránya. Érdemes kiemelni, hogy a vizsgált cégek közül a hálózatot használók
40%-a Kft., 33%-a Rt., 10%-a pedig költségvetési szerv.
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Fiatal diplomások véleménye
az oktatásról, az elhelyezkedésről,
az elvárásokról,
munkájukról és jövőjükről
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Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 . ^

.Fiatal diplomások véleménye az oktatásról, elhelyezkedésről, elvárásokról, munkájukról és jövőjükről
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Felmérési kérdőív, 1997.^
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Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 . ^
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Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 . ^
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Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 .
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Felmérési kérdőív, 1997.^

Szóbeli kiegészítés
Hiányzó, de szükségesnek vélt adatok, a kérdőív áttanulmányozásával kapcsolatos észrevételek, benyomások, az információk megbízhatósága

Dátum:

Az adatelőkészítő olvasható aláírása
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Hazai vállalatok az átalakulás
folyamatában

-kérdőív-

Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 . ^
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Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 . ^
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Felmérési kérdőív, 1997.^
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Felmérési kérdőív, 1997.^
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Felmérési kérdőív, 1997.^
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Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 . ^
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Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 . ^
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Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 . ^
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Felmérési kérdőív, 1 9 9 7 . ^

4.6. Néhány kulcsszóval jellemezze a cégére vonatkozó alábbi négy kérdéscsoportot! Mik a cég
erősségei, gyenge pontjai, milyen lehetőségei vannak és milyen veszélyektől tart leginkább?

Kitöltési útmutató
A kérdőíven alapvetően kétféle jel található:
o

A karika az interjúalany válaszainak helye, ezt értelemszerűen kell "kitölteni":
c) ha a megadott válaszok közül kell egyet választani, és csak egyet lehet, akkor a megfelelőt kell X-elni,
d) ha többféle válasz is lehetséges, akkor azoknál meg kell először határozni egy prioritási sorrendet,
amely lehet
- fontossági sorrend, a legfontosabb kapja az 1. sorszámot, vagy
- lehet gyakorisági sorrend, amelynél a leggyakrabban alkalmazott módszer kapja az l-es sorszámot

•

A négyzet a számítógéppel történő feldolgozás előkészítéséhez, a válaszok kódolásához szükséges, kérjük, hogy a kérdőívek kitöltése során a kérdezőbiztosok illetve az interjúalanyok ezeket hagyják üresen!
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Felmérési kérdőív, 1997.^

Szóbeli kiegészítés
Hiányzó, de szükségesnek vélt adatok, tapasztalatok, benyomások, az információk megbízhatósága

Kitöltő olvasható aláírása
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4. melléklet
Az objektumtechnológía
sajátosságai
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Az objektumorientáltság elve a szoftverfejlesztés új, egyre szélesebb körben alkalmazott, eredményorientált irányzata, amely abból indul ki, hogy a valós világ autonóm, egymás mellett létező, egymással
kapcsolatban lévő dolgokból -> objektumokból áll. Minden dolognak megvan a maga saját "élete", állapota, viselkedése.
Az objektum-mosleSSezés olyan módszer, újfajta lehetőség, amely nem a valóság ismeretlen adatobjektumait módosító folyamatok funkcióit hangsúlyozza, hanem az adatokat és funkciókat egyaránt magában foglaló objektumok rendszerének kifejlesztését célozza.

Az OO szemléletű tervezési fázis tehát nem választható két, egymástól egyértelműen elkülönült, statikus és dinamikus fázisra, a munkát, a végzendő feladatokat más szempontok szerint tagoljuk. Első
lépésként a valóság objektumait hűen tükröző objektum-modellt alakítjuk ki, majd a felhasználói elvárásokat teljesítő, a rendszer működését megvalósító dinamikus modellt tervezzük meg a funkciók bemeneti
igényét és eredményeit specifikáló funkcionális modellel összhangban [Rumbaugh et al., 1991], Az 0 0
különböző modelljei a hagyományos szemléletű fejlesztési eredményektől eltérően sokkal szorosabb
kapcsolatban vannak egymással, ami az alábbiakban nyilvánul meg:
Az objektumokat és azok kapcsolatrendszerét a működést hangsúlyozva vizsgáljuk, és egy számítógéppel megvalósítható működő modellként, szimulációs vagy objektum-modellként kezeljük őket.
Az objektumokat a funkciók oldaláról specifikálva olyan szabályokat határozunk meg, amelyek a
fejlesztés szempontjából lényegesek, mint például a szakértői rendszerek tudásbázisa.
A feladat funkcionalitását jellemző kommunikációs elemeket adatfolyam-diagrammal fejezhetjük ki,
az üzenettovábbítást pedig, amelyet működési aspektusból vizsgálunk az ember-gép interfész valósíthatja meg.
A kivitelezési elemeket eszköz oldalról tekintve diagrammokkal, folyamatábrákkal vagy egyéb ábrázolási technikával, vizualizációs eszközökkel, illetve számítógépes programokkal reprezentálhatjuk.
Az objektumorientált modellezés egyik legfontosabb eleme az objektum, amely az alábbi sajátosságokkal rendelkezik:
Egy objektum egy alkalmazásban lévő egyedet, dolgot modellez, amely lehet emberek, fizikai megnyilvánulások csoportja, állhat valamilyen tevékenységekből, célokból vagy akár olyan technikákból, amelyek a tárgyak közti kommunikációt valósítják meg.
Az objektum magában foglalja a rá vonatkozó jellemzőket (attribútum) és a vele végzendő műveleteket (metódus, method), ami azt jelenti, hogy ezek egységes egészként jelennek meg. Egy objektum
tartalmát (contents) a változók, attribútumok értékeinek módosítására, az üzenetek továbbítására
vagy éppen a változatlanság biztosítására alkalmazott módszerek jelentik.
Az objektum meghatározott sajátosságai, jellemzői meghatározzák az objektum állapotát, vagyis az
adott objektum viselkedésének, struktúrájának és jellemzőinek egy konkrét értékét jelentik. Az egyes
objektumok éppen ezekben az állapotokban térnek el egymástól. Az állapotok azonban mindig egy
adott időpontra vagy időtartamra vonatkoznak, és ez az állapot-értékhalmaz általában dinamikusan
változik.
Az objektumok egymásra üzenetek formájában fejtik ki hatásukat, melynek következtében állapotuk megváltozik. Ebben a vonatkozásban tehát minden objektum számos művelettel, módszerrel
jellemezhető. Az objektumok viselkedésének egyik kifejezési módja a kommunikáció. Egy üzenet
hatására a fogadó objektum meghatározott műveletet hajt végre. Míg a hagyományos, eljárásalapú
rendszerekben maga az eljárás veszi át a vezérlést, és biztosítja a művelet végrehajtását, addig az
objektumtechnológában a művelet az üzenetben megfogalmazott kérés hatására hajtódik végre. Az
objektumok a számítógépes modellben valós világbeli akciókat végeznek, így például mozognak,
szaporodnak, ugranak stb.
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Egy üzenet egy objektum nevéből áll, valamint abból a viselkedésből, amelyet végre tud hajtani. Azt
az objektumot, amely kibocsátja az üzenetet küldőnek, amelyik pedig érzékeli és végrehajtja vevőnek
hívjuk. Mivel a rendszer működését valójában az üzenetek biztosítják, nagy figyelmet fordítanak a
fejlesztők arra, hogy könnyen hozzáférhető, nyitott felületekről gondoskodjanak.
Minden objektum rendelkezik azonosítóval, ez különbözteti meg őket egymástól Az azonosítónak
(identify) függetlennek kell lenni az objektum belső tartalmától, a változók struktúrájától és a működtetés módszereitől. Jól megválasztott azonosító-rendszer segítségével az összetartozó vagy valamilyen szempontból azonos objektumokat összesíthetjük, de ugyanakkor jól el is tudjuk választani a
többi, tőle nagyon különbözőtől.
Az objektum elvű technológia legfontosabb eleme tehát az objektum, amelyet az azonosítás érdekében névvel látunk el, és attribútumokkal, valamint műveletekkel (metódusokkal) jellemzünk.
Az objektumok sajátosságait leíró attribútumok meghatározott értékhalmazzal rendelkeznek, amelyek között funkcionálisan függő kapcsolat áll fenn. Ezen jellemzők közötti logikai kapcsolatokat a valós viszonyoknak megfelelően alaposan át kell vizsgálni, és a normalizálási szabályoknak megfelelően
rendezni. Az objektum-modell attribútumainak függőségi viszonyát tehát legalább harmadik normálformára: 3NF kell alakítani [Booch, 1994], A normalizálási folyamat eredményeként kapott modell egyes
elemeihez tartozó attribútumok értékhalmaza azonban a hagyományos tervezéshez képest fontosabb
szerepet tölt be, hiszen ezeknek egy adott pillanatban felvett értékei meghatározzák az objektum állapotát.
Egységbezárási mechanizmus - Ensapsulation
Az objektumalapú rendszer rugalmassága olyan fontos tulajdonság, amellyel az objektumok hozzáférhetővé tudják tenni a nyilvános információkat, ugyanakkor elrejtik az objektumok magját képező jellemzőket, eljárásokat. Ez a betokozási mechanizmus valójában a korábban, a strukturált programozásnál kidolgozott, majd az elemzési/tervezési munkában is alkalmazott információelrejtési sajátosság továbbfejlesztése olyan irányba, hogy módszerei összeszedik a megfelelő információkat, de a részleteket
nem tárják fel az alkalmazó előtt. így lehetővé válik bonyolult rendszerek felépítése oly módon, hogy
minden tárgy megőrzi saját attribútumait és módszereit.
Egy objektum tehát úgy működik, mintha egy doboz -> tok lenne, amelyben adatok vannak. Ezekhez
az adatokhoz az objektumokhoz tartozó módszerekkel, műveletekkel lehet hozzáférni. Egy ilyen művelet
aktivizálásához valamilyen külső hatásra van szükség, valamilyen külső jelre, amely egy másik objektumtól, vagy a felhasználótól érkezhet (üzenet, message). Ezek az üzenetek tehát megfelelő feltételek
mellett elindítanak egy műveletet. Mivel azonban a külső elemnek csak bizonyos, a kommunikációhoz,
aktivizáláshoz szükséges információkat kell ismernie, így elegendő rendelkezésére bocsátani egy ilyen
felületet. Ekkor a felhasználó természetesen nem tud a rendszer belsejében felépített szerkezetről, az ott
lezajló folyamatokról, csupán a felületi, nyilvános információk birtokába jut, a többi pedig rejtve marad
(information hiding) számára.
Az objektum-modellezés elve valójában éppen a csoportosítási és betokozási avagy egységbezárási
mechanizmusnak a végrehajtása. A logikai egységet képező, egy csoportba sorolt adatokat, valamint az
adatokkal végzendő műveleteket egy objektumba ágyazzuk. Egy objektum tehát adatokból és az adatokat változtató folyamatokból, eljárásokból áll, amelyben az adatok természetesen ugyanúgy változtathatók, mozgathatók, mint az adatmodell elemei, de csak azokkal a műveletekkel, amelyeket az objektum
kialakításánál definiáltunk. Ez a sajátosság eredményezi azt is, hogy az objektumokat kívülről más objektumok nem változtathatják, vagyis közvetlen hatást nem fejthetnek ki rájuk.
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A betokozási mechanizmus avagy az egységbezárási sajátosság azt jelenti, hogy az objektum egy
diszkrét adategység és egy szabad műveletcsoport együttese, amelyben a műveletek az objektum állapotát meghatározó adatokhoz való hozzáférést és/vagy az adatok módosítását vezérlik oly módon, hogy erről a külső szemlélő nem tud.

Az OT egységbezárási mechanizmusa az információk összegyűjtésében, a rendszer céljának megfelelő információk meghatározásában eredményesebb módszereket alkalmaz, ugyanakkor hatékonyabban
képes az információrendszer részleteinek elrejtését megoldani. Ez valójában azt jelenti, hogy a rendszertervező megpróbálja elbújtatni és lokalizálni az adatstruktúrák belső kapcsolatait, valamint az eljárások részleteinek implementálását. Ha sikerül megoldani a részletek aprólékos kezelését, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy az adatstruktúrában, valamint az algoritmusok végrehajtásában szükséges változtatási igény minimálisra csökken, megnövelve ezzel a rendszer működési hatékonyságát. Ezáltal lehetővé válik az eddigieknél bonyolultabb, komplexebb információrendszerek felépítése, amelyben minden objektum a többitől védve őrzi meg saját adatait.
Objektum-osztályok - Class
Az azonos viselkedésű és sajátosságú, közös jellemzőkkel rendelkező objektumok osztályokba rendezhetők. Minden osztályt névvel azonosítunk, és az adatstruktúra, valamint az osztályba tartozó objektumok műveleteinek leírásával definiálunk. Egy osztály tehát tartalmazza az összes módszert és tulajdonságot, amely az osztály minden tagjára, objektumára nézve azonos. Az osztályok meghatározását
két különböző módon végezhetjük el:
1. meghatározzuk a célt, vagyis azokat a feltételeket pl. attribútumok, amelyek birtokában egy
osztályhoz lehet tartozni, valamint az osztályba integrálható műveletek körét, vagy
2. meghatározzuk az összes objektumot, amelyet egy osztályba kívánunk összesíteni, és egységesítjük ezek sajátosságait.
Egy osztályt tehát annak nevével, attribútumaival és ezek típusaival, valamint metódusaival és ezek
paramétereivel határozhatunk meg, vagyis egy rendszer adott osztálya meghatározott, ha specifikáltak
az alábbiak:
az osztály neve,
attribútumai és azok típusai -> passzív elem,
a metódusok —» aktív elem, valamint
az adott üzenetekre, illetve eseményekre végzendő feladatok.
Minden objektum rendelkezik osztályának sajátosságaival, és ahogyan azonos tulajdonságú objektumokat egy osztályba soroltunk, úgy lehet a más szempontból hasonló osztályokat felsőbb szinten szuperosztályokká összefogni. Ily módon az osztályok többszintű hierarchiája jöhet létre, amelyben minden
osztály rendelkezik a hierarchiában fölötte lévő sajátosságaival, örökli annak jellemzőit, az attribútumokat és metódusokat. Az öröklés implementációs eszköz az objektumok közötti kapcsolatok megvalósításához.
Egy objektum-modell tehát az objektumok jól szervezett, hierarchikus rendszeréből áll, amelyben a hierarchia különböző szintjein lévő objektumok
• kommunikálnak egymással, üzeneteket küldenek egymásnak, és
• öröklik a felsőbb osztályok tulajdonságait.

Az öröklési (inheritance) tulajdonság éppen az egyik nagy előnye az objektumorientált szemléletnek,
hiszen ezáltal válik lehetővé, hogy bizonyos attribútumokat csak egyszer kell specifikálni, egyféle funkciót csak egyszer kell implementálni. Attól függően, hogy egy objektum hány osztálytól örököl tulajdonságokat megkülönböztetünk
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- egyszerű öröklést, single inheritance (minden osztály csak egy fölötte állótól örököl), valamint
- többszörös öröklést, multiple inheritance (lehetőség van több felsőosztály tulajdonságainak átöröklésére).
Felsőosztályok, "szuper"osztályok

M4-1. Ábra. Ábra Objektumok definíciós sémája
Objektumok, példányok - Object, Instance
Az egy osztályhoz tartozó, azonos tulajdonságokkal és metódusokkal rendelkező objektumok az
adott osztály konkrét megjelenési formái, előfordulásai, amelyeket példányoknak, instanciáknak nevezünk. Ezekben a példányokban az egyes attribútumok egymástól eltérő értéket vehetnek fel, azonosítóik
által pedig egyértelműen meghatározhatók.
Péidányofe

M4-2. Ábra Az objektum jellemzői és megjelenése
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az osztály az azonos sajátosságokkal, attribútumokkal rendelkező, egymással azonos módon viselkedő, más objektumokkal ugyanolyan kapcsolati viszonyban lévő
közös szemantikájú objektumok összessége. Vannak konkrét (concrete) osztályok, amelyek közvetlenül
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rendelkeznek példányokkal, és vannak olyanok, amelyeknek nincsenek instanciái. Ezen utóbbiakat nevezzük absztrakt (abstract) osztályoknak.

M4-3. Ábra Osztályspecifikáció és diagramrészlet objektum-példányokkal

Az objektumok viselkedése
I Az objektumok viselkedése alatt olyan tevékenységsorozatot értünk, amelyet az objektumok valamilyen
|j külső esemény vagy üzenet hatására, vagy valamilyen előre meghatározott feltételrendszerben végeznek.
A működés szempontjából az objektumokat alapvetően két csoportba soroljuk: (1) vannak olyan objektumok, amelyek alapállapotban csak „alszanak", nem hajtanak végre akciókat, csupán valamilyen
külső hatásra aktivizálódnak. Ezeket az objektumokat passzív objektumoknak nevezzük. (2) Vannak
azonban olyanok is, amelyek folyamatosan, belső vezérlési funkciók alapján működnek, sőt más objektumokat is működésre bírnak. Ezek az aktív objektumok.
Az objektumok a kapcsolatot egymással üzenetek formájában tartják, ezekkel hatnak egymásra, és
bírják rá a másik objektumot a cselekvésre. Az üzenetet küldő objektum célja kettős lehet: (1) információt szolgáltat a fogadó objektumnak feladata végrehajtásához, ilyenkor az üzenet tartalma adat, információ, paraméter, vagy (2) egy másik, esetleg passzív objektumot akar működésre késztetni. Ilyenkor az
üzenet tartalma valamilyen vezérlő jel. Fontos azonban tudni, hogy az objektumok csak meghatározott
üzeneteket képesek fogadni, és azok tartalmától függően cselekedni.
Az üzenetek értékkészletéhez tehát egy cselekvéssor, vagyis metódus-rendszer (method) tartozik
Ezek a metódusok az üzeneteket egyrészt statikus jellemző vagyis a nevük alapján, másrészt pedig a
dinamikus információkat hordozó aktuális paraméterértékük alapján azonosítják. Ezek a műveletek
vagy módszerek határozzák meg valójában az objektum viselkedését, hiszen ebben specifikáltak azok a
reakciók, tevékenységek, amelyeket az objektumnak egy adott üzenet hatására végezni kell. Az ily módon generált cselekvéssort az objektum implemetációja tartalmazza.
Bizonyos 0 0 módszertanok az objektumok együttműködését eseményekkel (event) újak le, de ezeket
az eseményeket valójában az üzenetekhez hasonlóan értelmezik, jellemzik és kezelik, vagyis az üzenetekhez hasonló sajátosságokkal ruházzák fel. A különbség talán abban fogalmazható meg, hogy az események a reakciót kiváltó hatás mellett valójában egy adott időpont történését is kifejezik
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Polimorfizmus
Mivel a valós világ objektumai, és ezek viselkedése nagyon különböző és változó lehet attól függően,
hogy milyen aspektusból vizsgáljuk, vagy milyen cél érdekében használjuk fel, fontos, hogy amennyire
lehetséges ezt a modellezésnél figyelembe vegyük és érvényesítsük. Sajnos a hagyományos tervezési
módszerek nem teszik lehetővé olyan rendszerek kifejlesztését, amelyek egyidejűleg több, különböző cél
kielégítésére is alkalmasak, ezért vált egyre égetőbbé a rendszerek sokoldalúságának, többcélú felhasználhatóságának biztosítása. Az objektum-modellezéssel ez a probléma is megoldhatónak látszik, hiszen
rendelkezik a polimorfizmus, a sokoldalúság tulajdonságával.
A polimorfizmus az objektum-modelleknek az a képessége, amellyel a hagyományos lehetőségekkel ellentétben egy adat vagy egy módszer több különböző íormát is ölthet attól függően, hogy ki küldi, illetve
ki kapja meg az üzenetet.
A polimorfizmus, kéréskezelés tehát olyan képesség, amely a célobjektum típusa, a kérés azonosítása alapján választja ki az objektum definiálásával megadott módszerek közül a megfelelőt. A kiválasztási módszer többféle lehet, attól függően, hogy a modellezésnél a rendszer az objektum osztálya
szerint vagy más definiált jellemzők -» értékek, felhasználói alapértelmezések stb. szerint válogat.
Az objektum-modell kapcsolatrendszere
Az objektum-példányok a valós szituációknak megfelelően meghatározott kapcsolatban, egyfajta logikai függőségben vannak egymással, a köztük fennálló viszony, a fizikai kapcsolatok (link) megteremtése az objektumokat összefogó osztályra nézve meghatározó. Az instanciák között realizált, az osztályban definiált relációkat asszociációknak (association) nevezzük. Az objektumok különböző módon kapcsolódhatnak egymáshoz, akár úgy is, hogy az egymáshoz kapcsolódásnak egész láncolata (chairí) jöhet
létre. A láncolatok összessége speciális szerepet tölt be a modellben, hiszen az már az asszociáció egy
példányának tekinthető.

Objektumok relációi
Az objektum-modell kapcsolatrendszerében, amelyben minden osztály leg-alább egy másik osztállyal
kapcsolatban kell, hogy legyen általában ritkán értelmezünk olyan viszonyokat, amelyekben egyidejűleg
háromnál több objektum vesz részt. A legjellemzőbbek a bináris kapcsolatok, vagyis két osztály, illetve
két különböző objektum közötti relációk. Az osztályok kapcsolatát a két osztály-szimbólum között hú-237-
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zott vonal mutatja, amelynek végződési formációi (karika vagy nyíl) a kapcsolat jellegét, a rajtuk elhelyezett számok pedig a kapcsolat fokát, számosságát (multiplicity) mutatják. A különböző módszerek,
természetesen némileg eltérő szimbólum- és jelölésrendszert alkalmaznak, de valójában mindegyik lehetőséget biztosít a valós logikai viszonyok vizuális ábrázolására.
A reláció, mint osztály
Az osztályok közötti reláció, a kapcsolat minőségének, jellegének meghatározása az elemzés fontos
feladata. Az O T lehetőséget biztosít arra, hogy ennek a viszonynak a jellegét pontosan meghatározzuk,
sőt a relációkat is feltüntető osztálydiagramban szerepeltessük. Ennek módja (1) egyrészt a speciális
jelölésen feltüntetett, a kapcsolatra utaló szöveg, (2) másrészt pedig egy, a kapcsolatot jellemző sajátosságokkal rendelkező ún. asszociatív osztály létrehozása.
A kapcsolat jellege
Már a bináris kapcsolatoknál is láttuk, hogy a valós viszonyok nem mindig fejezhetők ki egyszerű
formában, hiszen azokra a bonyolultság, a komplexitás jellemző. Vannak olyan esetek, amikor két objektum között egyidejűleg többféle kapcsolat is elképzelhető attól függően, hogy milyen szempontból
vizsgáljuk viszonyukat, sőt az is lehetséges, hogy egy osztályhoz tartozó objektumok között is kapcsolat
van, vagyis fontos azt is meghatározni, hogy egy adott kapcsolat milyen szempont szerint létezik.
|i Azokat a jellemzőket, amelyek az objektumok közötti reláció jellegét határozzák meg szerepeknek (role)
[] nevezzük.

A szerepek verbális jellemzők, amelyeket az osztályok közötti asszociációs vonal végére írunk. Megadásuk akkor szükséges, ha hiányzik a kapcsolat, vagy annak multiplicitása nem egyértelmű.
Aggregáció - Osztályok csoportosítása, megbontás
Az objektum-modell kapcsolatrendszerének egy speciális esete az a szituáció, amelynél egy adott
osztály objektumait valamilyen szempont szerint több kisebb csoportra oszthatjuk, egy vagy néhány
attribútummal különböztetve meg ezeket egymástól. Ezek a csoportok avagy osztály-komponensek egyfajta egész-megosztást, „rész-egész", „része valaminek" viszonyt fejeznek ki. Több lehetséges változat
is elképzelhető, így két vagy több, egymástól eltérő szempont szerinti csoportokat tekinthetünk ugyanazon osztályhoz tartozó objektumoknak, vagy pedig egy objektumcsoportot valamilyen szempont szerint
több kisebb részre, osztály-komponensre bonthatunk. Ezek az osztálykomponensek többnyire kizáró
viszonyban vannak egymással, vagyis ha egy objektum eleme egy meghatározott relációban egy
aggregált osztálynak (aggregátum), akkor nem lehet eleme egy ugyanazon aggregációhoz tartozó másiknak. Fontos megjegyezni, hogy az aggregációnál is lényeges a multiplicitás meghatározása, sőt az aszszociációhoz szerepeket is rendelhetünk. Az aggregációnak több szintje is lehet, ha egy osztálykomponenst egy másik szempont szerint még további csoportokra bontunk, akkor a hierarchia egy többszintű fát képez.

Általánosítás - Generalization
Az aggregáció relációt vizsgálva felmerül egy másik irányú osztály-analízis, ez pedig a különböző
osztályok azonos sajátosságainak kiemelése, és egységes kezelése. Azt a műveletet, amelynek során
meghatározzuk objektumok azonos jellemzőit (attribútumok, metódusok és üzenetek), és ezekkel létrehozunk egy új osztályt. Nagyon fontos azonban hangsúlyozni az aggregált osztályok és az általánosított
osztály közötti alapvető különbséget! Amíg az aggregált osztálynak konkrét példányai vannak, addig az
általánosítás eredményeként nyert szuperosztály valójában csak a jellemzők által létezik, nincsenek instanciái, ezért ezt absztrakt osztálynak is szokták nevezni.
Természetesen ezt az általánosítási folyamatot visszafele is tekinthetjük. Egy absztrakt szuperosztály
jellemzőit a hozzá tartozó alsóbb osztályok megkapják (igazán nem is megkapják, hanem a felsőbb
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osztály emelte ezeket ki az általánosítás révén), úgy is mondhatjuk, hogy öröklik. Azt az osztály, amely
struktúrát, viselkedést, tulajdonságokat örököl egy másiktól származtatott osztálynak nevezzük.
|j Az általánosítás olyan absztrakciós folyamat, amelynél az azonos típusú objektumok jellemzőit és viselI kedését kiemelve egy magasabb szintű osztályt hozunk létre.
Az objektum modell tervezésénél az alábbi lépéseket kell végrehajtani
1. objektumokés osztályok meghatározása, objektum-jegyzék
^ 2. adatszótár készítése
3. osztályok specifikálása: azonosító, attribútumok, műveletek meghatározása
4. az objektum-modell megtervezése
- objektum-kapcsolati diagram
- öröklődési diagram
— _ 5. objektum-modell instanciákkal (példányok) és feltételekkel
a lépések iteratív ismétlése a modell finomítása érdekében
Az objektum-modell szerkezeti koncepciója a szemantikus adatmodellek valamint az objektumorientált elvek lényegi azonosságain alapul, amely a felhasználói igények által definiált objektumok statikus
struktúrájaként az osztály-diagrammal fejezhető ki (UML szintaxis), ami nem egyéb, mint az összes
lehetséges objektum-diagram általánosítása. Az objektumdiagram tehát az osztály-diagram egy előfordulása, példánya.
Az osztálydiagram meghatározása előtt a diagramon szereplő osztályok dokumentációját, az osztályleírást kell elkészíteni, amelynek téglalap szimbólumában a legfontosabb
információkat (osztály-azonosító, attribútumok, metódusok)
jelöljük. Az osztályokra vonatkozó részletesebb jellemzőket
(feladat, kapcsolat, metódus, tulajdonság), külön ki kell fejteni, és az alábbiak szerint meg kell adni az osztály minden
olyan jellemzőjét, amely az osztály pontos megértéséhez, kódolásához szükséges:
Egy osztályt tehát, mint látjuk több, statikus és dinamikus jellemző határoz meg. Az UML szintaxisa
szerint az attribútumokat a jellgekód név: tipus =alapértelmezés paraméterekkel fejezzük ki, ahol a jellegkód értéke lehet: + (public. nyilvános), # (protected: védett) és - {priváté). Az operációk leírására
szolgáló szintaxis: jellegkód név (paraméter lista): return-kifejezés fproperty-stringj, ahol a paraméter-lista az attribútumokkal megegyező típusú argumentumokat tartalmaz,
a return-kifejezés
programnyelvfüggő specifikáció a property pedig az adott műveletet jellemzi (pl. quantitv: mennyiség).
Az objektumorientált modellek előállításának, kezelésének, az objektumok közötti kapcsolatok megteremtésének, a kommunikációnak és a műveletvégzésnek a megvalósítása az eddiginél absztraktabb
módon történik. Új koncepció, ú j elvek realizálására van szükség, mint például az objektumok dinamikus kapcsolatának megteremtése, a speciális objektum- és osztályműveletek biztosítása, végrehajtása,
így

-

metaosztály operációk,
a metódusok definiálása és öröklődésének megvalósítása,
absztrakt adattípusok előállítása,
egységbezárási, betokozási mechanizmus és
a felülírási és többszintű öröklődési igények megvalósítása.
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Objektumorientált fejlesztés
Az objektumorientált fejlesztési munkát az általam készített, a kérdőív-adatok feldolgozásához kidolgozott rendszer néhány mintájával mutatom be.
A modell sajátosságainak és asszociációinak nagyvonalú meghatározása után a kiinduló modellt még
több lépésen keresztül finomítottam, amíg iteratív módon eljutottam a rendszert tökéletesen jellemző
végső, megvalósítható meta-modellig. A meta-modell ismeretében vontam le következtetéseket a rendszer működésére vonatkozóan, és terveztem meg a működési sajátosságokat, a rendszer állapotait és
dinamikus folyamatait.

M4-5. Ábra Az objektumorientált szemléletben fejlesztett rendszer meta modellje

M4-6. Ábra A vezetői feldolgozásfinomítottobjektum-modellje
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A tervezési munka során kihasználtam az objektumorientált technológia nyújtotta előnyöket, mint
például azt a lehetőséget, hogy két osztály kapcsolatát egy harmadik, úgynevezett kapcsoló osztály fejezheti ki. Ezzel a módszerrel egyébként nemcsak az egymáshoz kapcsolódó, ugyanazon osztályba tartozó objektumok asszociációit lehet megjelölni, hanem a viszony minőségét is ki lehet fejezni. Az objektumorientált elemzési/tervezési módszer kiváló lehetőséget biztosít az asszociációk fokának és módjánakjelölésére is.

M4-7. Ábra A DOLGOZO objektum asszociációi és instanciái
A dinamikus modellel az objektumok által végezhető műveleteket, állapotváltozásokat, az eseményeket definiáltam és rögzítettem az objektumok egymás közötti üzeneteit is. A dinamikus modellben
specifikált forgatókönyvek, amelyeket egy speciális terminológiával scenáriónak hívunk, valamint a
hozzá kapcsolódó eseménykövetési diagramok olyan pontos leírását adják a műveleteknek, ami valójában szükségtelenné teszi az egyéb módszerekkel végzett programtervezési munkát. Az állapotdiagramok pedig pontosan kifejezik a rendszer egyes elemeinek, az objektumoknak meghatározott állapotait is.
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F H 4 . 1 . B e o s z t á s / C é g t o r m a / Feladattípus

A funkcionális modell kialakításakor a rendszer feladatait, funkcióit top-down közelítést alkalmazva
specifikáltam. Ezen funkciók meghatározott algoritmus alapján valamilyen esemény hatására aktivizálódnak, működésüket az objektum állapota befolyásolja. A funkciók információ hátterét az objektummodell biztosítja, amelynek viselkedését, az objektumok közötti kommunikációt, az üzenetek váltását és
az objektumokkal végzendő feladatokat a dinamikus és funkcionális modellekkel specifikáltam. Meghatároztam a funkciók bemeneti igényeit, az inputokat, a szolgáltatott eredményeket (outputok) és azok
formáját. A bemenő adatok a kérdőíveken szereplő, az interjúalanyok által adott válaszok voltak, az
eredmény-táblázatok adatait tehát az objektumok attribútumai alapján nyertem. A táblázatok adataiból
az eredmény szemléltetése érdekében diagramokat készítettem. A tervezési munka során az OMT által
javasolt szimbólumrendszert és diagram-eszközöket használtam, így a rendszerfejlesztési dokumentáció1
scenáriót, adatfolyam-diagramot, eseménykövetési- és állapotdiagramokat, forgatókönyveket is tartalmaz.
Az objektumorientált elemzési/tervezési munka után az adatkezelő és értékelő programrendszert is
objektumorientált szemléletben készítettem el. A rendelkezésre álló szoftverek közül a Pascal alapú objektumorientált fejlesztőeszközt, a Delphi-1 választottam, amely kiváló keretrendszer arra, hogy az
elemzési eredményeket grafikus módon, könnyen áttekinthető formában ábrázoljam.

1

A kutatási munkával kapcsolatos felmérés adatait feldolgozó programrendszer rendszertervi dokumentációja a
disszertáció terjedelmével csaknem azonos, így azt a dolgozatban még mellékletként sem tudom szerepeltetni.
Igény szerint azonban ez az anyag nálam elérhető és megtekinthető, alkalmas arra, hogy az érdeklődő a szoftver működését és működtetését ez alapján részletesen megismerhesse.
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