Na Forum o Veritum

O

tym, że rozmawiać warto, nikogo nie trzeba
przekonywać. Dlatego podczas Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, które odbyło się na przełomie września i października
w Kołobrzegu, spotkaliśmy się z szefami firm komunalnych. Przedstawiliśmy tam możliwości naszego
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Veritum. Rozwiązania prezentowane na Forum spotkały
się z dużym zainteresowaniem uczestników.
Ze szczególnym uznaniem nasi rozmówcy wypowiadali się możliwości zintegrowania w jednym
systemie informatycznym zadań związanych o charakterze ogólnym (jak moduły finansowo-księgowe
czy kadrowo-płacowe) z funkcjami dedykowanymi
rynkowi usług komunalnych – tu warto wspomnieć
chociażby o możliwości gromadzenia i analizowania umów z kontrahentami pozwalającym na łatwe
tworzenie i korygowanie planu obsługi klientów.

Jako równie ciekawe zostały ocenione rozwiązania
w obszarze mobilnej obsługi harmonogramu. Dzięki wykorzystaniu Veritum – poza standardową możliwością śledzenia pojazdu na mapie – nasi klienci
mogą kontrolować na bieżąco postęp w realizacji
planów, a nawet wysyłać komunikaty na komputer
pokładowy zamontowany w pojeździe (wymiana
informacji on-line).
Możliwości naszego systemu będziemy również
prezentować na najbliższych spotkaniach Forum.
Informacje uzyskane dzięki wykorzystaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Veritum
ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwem, również
w obliczu wymagań stawianych przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach. (informacji w tym zakresie na bieżąco
udzielają pracownicy naszej firmy w Poznaniu i Katowicach).

Transportowe rozmowy

R

ynek usług transportowych to miejsce, na którym bez wątpienia jesteśmy silnym graczem.
Z możliwości Zintegrowanego Systemu Informa-

W tym roku wzięliśmy udział w dwóch zjazdach Krajowej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji – tu prezentujemy nowe rozwiązania zastosowane w Veritum.

tycznego Veritum korzystają spółki Veolia Transport
Polska i Mobilis (o czym pisaliśmy szczegółowo
w poprzednim numerze naszego Biuletynu). Z naszymi klientami spotkaliśmy się podczas tegorocznych targów Transexpo w Kielcach.
Te spotkania są dla nas bardzo ważne – dzięki nim
możemy prezentować najnowsze zmiany w systemie Veritum oraz – co dla nas szczególnie cenne
– dowiadywać się o kolejnych potrzebach naszych
klientów. Owocem targowych rozmów są nowe rozwiązania, które w jeszcze lepszym stopniu pomogą
w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym.
Kontynuacją rozmów targowych są spotkania Krajowej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji. W cyklicznie organizowanych zjazdach uczestniczą przedstawiciele przedsiębiorstw
transportowych.
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Wszystkim Klientom,
Współpracownikom
i Przyjaciołom
życzymy pełnych miłości
i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy 2012 Rok
przyniesie Państwu
też odrobinę szczęścia,
która sprawi,
że podjęte działania
zakończą się sukcesem.
życzą
Waldemar Bulczyński, Prezes
Lidia Pabiańczyk-Leśnik, Wiceprezes
z pracownikami

Wszystkie ręce

na pokład!
- o pracach nad tworzeniem nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Veritum XL rozmawiamy z Waldemarem Bulczyńskim, prezesem System-1
Nowe wyzwania stawiane przed zintegrowanym system informatycznym to konieczność oferowania nowych rozwiązań.
Rzeczywiście, zmieniający się rynek, a co za tym
idzie oczekiwania naszych klientów w stosunku
do naszego systemu sprawiają, że Zintegrowany System Informatyczny
Veritum nieustannie ewoluuje.
Mogę śmiało powiedzieć,
że dostrzegamy nowe wyzwania i wychodzimy im
naprzeciw. Zapewniamy
kolejne rozwiązania, pokazując nowe możliwości.
Obecnie intensywnie pracujemy nad budową systemu informatycznego opartego o komercyjną bazę danych.
Kto jest zaangażowany w tworzenie
nowych rozwiązań?
Temu zadaniu poświęcamy całą naszą energię.
Oczywiście nie jest to tylko moja praca. Zespół
programistów firmy tworzy ponad 10 osób.
Cieszę się, że obok doświadczonej kadry mamy
zastrzyk młodości: nowi, młodzi programiści
prowadzą już samodzielnie tematy – to oni są
gwarancją ciągłości działania System-1 oraz
dalszego rozwoju.

Wchodzimy w ostatnią fazę prac, polegającą na
testowaniu poszczególnych rozwiązań. Bardzo
aktualne stało się zatem hasło „wszystkie ręce na
pokład”.
Na czym polegają zmiany?

światowego lidera rozwiązań informatycznych
– to naszym zdaniem stanowi gwarancję bezpieczeństwa systemu.
Nasze prace nie są prostą adaptacją istniejącego systemu. Wręcz przeciwnie – wszystko piszemy od nowa. Pozostawiamy znany klientom
interfejs i podstawowe reguły przetwarzania, co
z pewnością ułatwi przejście na nowy system.
Jednocześnie tworzymy szereg niedostępnych
dotychczas rozwiązań. Zapewniamy efektywne
przetwarzanie znacznie większej niż dotychczas
liczby danych. Odpowiednio silny serwer bazy
pozwoli na jednoczesny dostęp z dużej liczby
stanowisk. Nasi klienci zasługują na rozwiązania z najwyższej półki.
Do kogo adresowane są nowe rozwiązania?

Dziesięć lat temu zaproponowaliśmy rewolucję – jak na tamte czasy – technologiczną:
zastąpienie systemu realizowanego w technologii
DOS okienkami Windows
i zastosowanie bezpłatnej
platformy baz danych Firebird. Nasi klienci odkryli
świat technologii „klient-serwer”, która długo jeszcze
będzie światowym liderem przetwarzania danych, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.
Jednak stosowany silnik bazy Firebird wymaga
zastąpienia mocniejszym i bardziej nowoczesnym rozwiązaniem.

Naszą ofertę kierujemy szeroko, bez ograniczeń
co do wielkości przedsiębiorstwa klienta i branży, w której działa. Najważniejszą cechą oprogramowania jest to, że możliwości systemu
odpowiadają potrzebom klientów na każdym
etapie rozwoju ich przedsiębiorstwa. System
będzie dostępny w wersji standardowej, odpowiadającej wielkości naszych dotychczasowych
użytkowników oraz w wersji premium, dostosowanej do zróżnicowanych, indywidualnych potrzeb dużych klientów.

Nowy system jest oparty o komercyjną bazę danych. Uważamy, że w tak odpowiedzialnym obszarze działania przedsiębiorstwa, jakim jest gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych do prowadzenia działalności danych, koniecznym jest
wsparcie techniczne ze strony producenta bazy.
Wybraliśmy produkt firmowany przez Microsoft,

Równolegle tworzymy wersję Compact, dedykowaną małym przedsiębiorstwom. Chcemy,
by również te podmioty mogły realizować swoje
potrzeby przy wykorzystaniu możliwości zintegrowanego systemu informatycznego.

Pracujemy również nad stworzeniem tzw. hurtowni danych, czyli bazy danych, umożliwiającej gromadzenie olbrzymich ilości wieloletnich
danych zoptymalizowanych pod kątem szybkości raportowania.

Kiedy nowe rozwiązania dostępne będą
dla klientów?
Przygotowanie pełnej wersji nastąpi w pierwszym kwartale 2012 roku. Chciałbym jednak
zauważyć, że istotne elementy systemu są już
wykorzystywane. Podsystem Finansowo-Księgowy oraz Kadrowo-Płacowy są już od ponad
roku wdrożone w firmie Veolia Transport Polska,
obecnie wdrażamy tam podsystemy Sprzedaż,
Gospodarka Materiałowa oraz Stacja Obsługi.
Rozpoczęliśmy również wdrożenia (łącznie
z podsystemem Transport) w kilku spółkach grupy Mobilis. Ponadto system w części rozliczającej
transport wdrożyliśmy również w spółce Orlen
Transport, realizującej dostawy paliw do stacji
benzynowych w całym kraju.

Naszą ofertę
kierujemy szeroko,
bez ograniczeń
co do wielkości
przedsiębiorstwa
klienta i branży,
w której działa
Wybór powyższych firm nie był przypadkowy, są
to przykłady przedsiębiorstw powiększających
obszar swoich działań. W ich przypadku dotychczasowe możliwości systemu nie były wystarczające.
W pierwszej połowie 2012 roku zorganizujemy
premierę VeritumXL, na którą już dziś zapraszamy wszystkich naszych sympatyków.
Dziękuję za rozmowę!

