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” 
Od cyfrowych kanałów do 

w pełni cyfrowego 

przedsiębiorstwa.  

Rola działów IT i backoffice 

w transformacji cyfrowej. 

Karol Mazurek 
Managing Director Accenture  
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Lata 

90’ 

Dzień w firmie… 

2016 
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Każde przedsiębiorstwo stanie się firmą cyfrową 

General Electric do 

2020 planuje 

przetwarzać 1000 

TB danych z 

czujników IoT… 

dziennie 

Goldman Sachs: 

9000 developerów 

4500 systemów 

 Bank of America: 

17500 developerów 

64 data centers  

Tesla to w dużej 

mierze produkt 

software’owy z 

aktualizacjami 

ściąganymi w nocy 

po wbudowanym 

modemie 4G 
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Digitalizacja tego co widoczne. 

Redefinicja warstwy doświadczeń (UX) 

użytkownika. Wzmocnienie kompetencji 

kampanijnych i sprzedażowych. 

Zwymiarowanie potencjału zmian  

i digitalizacja tego co niewidoczne 

Transformacja całościowa (E2E)  

w celu dostarczenia najlepszej obsługi 

klienta zewnętrznego i wewnętrznego. 

Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. 

GO DIGITAL 

BE DIGITAL 
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Efekty transformacji 
(wskaźniki finansowe: ROI, C/I) 

 

 

 

 

 

 

 
możliwy do osiągnięcia poziom 

indykatora C/I 

Be-digital – transformacja end-to-end jako droga do  

optymalizacji kosztów oraz ROI dla akcjonariuszy 

40% 

Efektywność 
(STP rate) 

 

 

 

 

 

 

 
współczynnik STP osiągany dla 

wybranych produktów 

>80% 

Kultura organizacji  
 

 

 

 

 

 

 

 
brak silosów, efektywna współpraca 

interdyscyplinarna oraz budowa 

nowych kompetencji 



6 

Przykładowe cele transformacji 

* Picture from hana.sap.com 

Raportowanie w czasie 

zbliżonym do rzeczywistego – 

wizja „digital boardroom” 

Obsługa Klienta Banku w 

sposób zbliżony do 

natychmiastowego, zgodnie z 

oczekiwaniami dzisiejszych 

konsumentów 

Optymalizacja oraz 

automatyzacja procesów 

posprzedażowych oraz 

wsparcia 

Wyeliminowanie papieru 

Klient wewnętrzny – 

zwiększona 

szybkość/zmniejszone koszty 

obsługi 

Podejmowanie decyzji 

opartych na faktach i wiedzy 

płynącej z analityki 
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Jakie 

zmiany 

czekają 

IT? 
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…szybkość realizacji zmian, 

zarówno w obszarze go-

digital, jak i w be-digital 

 

…satysfakcję klienta 

wewnętrznego 

 

…efektywność kosztową 

Dostosowanie firmy do realiów digital jest niemożliwe 

bez transformacji IT. „Nowe IT” powinno zapewnić: 
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Dwie prędkości 
 

Pytanie dziś nie brzmi „Czy 

wprowadzić agile?”, tylko w jakim 

stopniu wprowadzić metody zwinne 

w całej organizacji 

Projekty IT jak firmy 
 

Racjonalne budżetowanie – 

inicjatywy prowadzone jak 

niezależne firmy z własnymi 

przychodami i kosztami 

Nowe ścieżki rozwoju 
 

Współpraca z sektorem Fintech, 

akceleratory innowacji, 

eksperymentalne podejście MVP, 

użycie dedykowanych brandów do 

testowania innowacji 
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Chmura 
 

 

 

 

Zwinność w zakresie infrastruktury i 

sprzętu 

DevOps 
 

 

 

 

Lepszy Time-to-Market bez 

kompromisów jakościowych 

Crowdsourcing innowacji 
 

 

 

 

Współpraca jako fundament innowacji 

Automatyzacja procesów RPA 
 

 

 

 

Odpowiedź na potrzebę automatyzacji 

tam, gdzie zmiany są kosztowne 

(legacy) 
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FIXED PRICE 

FIXED SCOPE 

„Zwinne kontrakty” 
 

 

Nie ma zwinnych projektów bez kontraktów 

z dostawcami uwzględniających specyfikę 

agile. Konieczna jest zmiana podejścia w IT 

i nie tylko 
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Nie ma zwinnych 

projektów bez zwinnych 

kontraktów z dostawcami 

„Wojna o talent” 
 

 

 

 

 

 
Wprowadzenie „zwinności” do 

korporacyjnych struktur IT przyczyni się do 

zmiany wizerunku, co będzie jednym z 

decydujących czynników przyciągających 

najlepsze jednostki z tzw. Pokolenia Y  

i (już niedługo) Z 
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W podróży do Be-

Digital CIO/COO 

pełnią kluczową 

rolę... 

W podróży do 

Be-Digital 

CIO/COO pełnią 

kluczową rolę... 
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Karol Mazurek 
Managing Director 

karol.mazurek@accenture.com 


