
Wizualizacja danych 
kluczem do poprawy 
wyników  i zaangażowania 
zespołu w proces 
wdrażania usprawnień



1. Wizualizacja danych
Jak wykorzystać zbierane w Harmodesku dane?



Terminowość

Produktywność

Jakość

Dzięki zbieraniu i wizualizacji danych usprawnienia 
wdrażane są efektywnie i przy zaangażowaniu 

pracowników w poprawę jakości, produktywności i 
terminowości. 

Zaangażowanie 
pracowników



2 metody wykorzystania danych na bieżąco oraz do 
analiz okresowych 

W trakcie pracy w aplikacji Harmodesk zbieramy 
on-line dane, które widoczne są na tablicach 
wizualizacyjnych w samym Harmodesk, dzięki 
czemu łatwiejszy jest monitoring poziomu 
wykonania zadań i bieżące zarządzanie pracą 
zespołu. 

Bezpośrednie połączenie  Harmodesk 
z narzędziem BI Qlik daje dodatkowe możliwości 
analizy zebranych danych. Znajdujące się w BI 
Qlik: Pulpit Zarządzania i predefiniowany zestaw 
arkuszy umożliwiają analizę w perspektywie 
średnio– i długoterminowej. 



Wykorzystanie danych do analiz okresowych w BI Qlik

W Qliku menedżer dysponuje Pulpitem Zarządzania oraz zestawem 100 gotowych do użycia 
i sprawdzonych arkuszy wspierających: 

▪ Wyznaczanie i ocenę stopnia realizacji celów okresowych,

▪ Pomiar okresowy wskaźników efektywności, monitorowanie zmian efektywności,

▪ Oszacowanie marnotrawstw oraz potencjału do usprawnień procesów / monitorowanie efektów 
wdrażania usprawnień,

▪ Podejmowanie decyzji odnośnie zmian w alokacji zadań i w dystrybucji pracy,

▪ Wypracowanie standaryzacji procesów oraz przygotowanie procesów biurowych do automatyzacji,

▪ Analizę benchmarkingową procesów, klientów, zadań, zespołów itd.

Ponadto narzędzie BI Qlik umożliwia opracowanie arkuszy dostosowanych do specyfiki konkretnych procesów, 
arkusze te między innymi pozwalają na:

▪ Przygotowywanie dedykowanych raportów np. dla zarządu, klientów,

▪ Przygotowanie podręcznego zestawu kilku arkuszy umieszczonych na jednym dashboardzie, 
umożliwiających bieżący monitoring kluczowych wskaźników, procesów oraz kluczowych obszarów 
usprawnień.



2. Wizualizacja danych online -
tablica zespołu

Jak zapewnić dostępny od ręki, bieżący obraz 
statusu zadań w zespole?

Dane dostępne w



Wszyscy wiedzą, jakie zadania są do wykonania na dziś, 
które zadania zostały zrealizowane, a które są opóźnione. 

Terminowość



Wiesz, co opóźnia realizację
zadań Twojego zespołu, uniemożliwia płynną pracę.

Jakość



Wiesz, na jakie zadania alokowany jest czas i ile zadań 
zostało wykonanych.

Produktywność



3. Wyznaczanie i ocena 
stopnia realizacji celów 

Jak pokazywać i monitorować na bieżąco realizację 
kluczowych miar efektywności?

Dane dostępne w



Bieżąca realizacja czasu dla kluczowych procesów 
vs zakładany cel

CEL

Krótszy czas 
realizacji niż 
założony cel

Dłuższy czas 
realizacji niż 
założony cel



Monitorowanie rentowności obsługi klientów 

Krótszy czas 
realizacji niż 
założony cel

Dłuższy czas 
realizacji niż 
założony cel

CEL

KLIENT 1 KLIENT 2 KLIENT 3 KLIENT 4



Skrócenie średniego czasu realizacji procesu przy tym 
samym wolumenie

Czerwiec:

4137 x 3:50 =

264:18:30

Sierpień:

4122 x 2:24 =

164:52:48

30%99:25:42 h

0:02:20

0:04:04

0:03:46

0:03:32

0:03:14

0:02:56

0:02:38

0:02:06

0:01:48

0:01:30

0:01:12

0:00:54

0:00:36

0:00:00

0:00:18



4. Zdefiniowanie procesów 
w kategoriach VA/NVA/LB 

Jak pokazywać potencjał do usprawnień poprzez wizualizację 
strat w procesie?

Dane dostępne w



Przyporządkowanie czynności do kategorii 
VA/NVA/LB/OT 

Wszystkie działania, które
zmieniają produkt lub usługę
i przybliżają ją do postaci
oczekiwanej przez Klienta
▪ Coś, za co klienci są skłonni

zapłacić
▪ Coś, co zmienia produkt lub

treść informacji w sposób
istotny dla Klienta

▪ Coś wykonanego dobrze za
pierwszym razem

Wszystkie pozostałe działania,
które w procesie nie są dla
Klienta wartością dodaną
▪ Coś, co pochłania czas i zasoby

a nie dodaje wartości z punktu
widzenia Klienta

▪ Coś, co można natychmiast
wyeliminować bez wyraźnej
straty dla procesu

Wszystkie działania, które nie dodają
wartości, ale są niezbędne z uwagi na
obecne procesy
▪ Coś, co umożliwia efektywne

dostarczanie wartości, choć samo jej
nie dostarcza

▪ Coś, czego wymaga prawo lub
procedury wewnętrzne

Czas na aktywności, które wpływają
na efektywność, produktywność,
jakość wykonywanych zadań
z perspektywy osoby lub zespołu
▪ Praca nad usprawnieniami
▪ Szkolenia/Treningi
▪ Spotkania projektowe/Projekty
Działania te zwiększają potencjał do
generowania zysków w przyszłości.

Brak Wartości
Dodanej  

NVA

Wartość 
dodana 

VA

Konieczność
LB - NNVA



Całkowity czas realizacji procesów w kategoriach 
VA/NVA/LB/OT 

Przerwy

NVA

OT

LB

VA



Czas realizacji procesów NVA – potencjał do usprawnień



Realizacja procesów u Klientów – wytypowanie 
potencjału do usprawnień w procesach dla Klientów



Procesy NVA i LB realizowane dla wybranego Klienta 



5. Monitorowanie wyników 
usprawnień

Jak doprowadzić do tego, by przeznaczając mniejszą ilość 
czasu realizować większy wolumen zadań?

Dane dostępne w



Efekt wdrażania usprawnień 

Prognozowana roczna 
ilość godzin uwolnionych 
na procesie

12 miesięcy x 36:08 = 
433:36 h

54.5 %



Efekt wdrażania usprawnień – praca dla Klienta A jest 
realizowana mniejszymi zasobami 

7 %

Zmniejszenie 
całkowitego czasu 
realizacji procesów 
dla Klienta A  
o 40 h 14 min (7%)

597:28- 557:14=  40:14h



Efekt wdrażania usprawnień – u klienta A nastąpiło 
zwiększenie wolumenu przetwarzanych dokumentów

Różnica w ilości 
przetwarzanych 
dokumentów
389 – 207= 182
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6. Stopniowa zmiana proporcji 
zadań na rzecz tych, które 
dodają większą wartość. 

Jak uwolnić cenny czas specjalistów poświęcany na zadania 
operacyjne i zyskać czas na prace eksperckie?

Dane dostępne w



Dzięki uwolnieniu czasu poświęcanego na prace 
operacyjne eksperci zyskali czas na prace wnoszące 

kluczową wartość dodaną

Prace operacyjne, 
transakcyjne 

Prace eksperckie 
(twórcze, projektowe)

upływ czasu

styczeń 2019wrzesień 2019

styczeń 2019wrzesień 2019



7. Przygotowanie do 
standaryzacji i automatyzacji

Jak wykorzystać dane do wizualizacji najlepszych praktyk oraz 
zaangażować pracowników w stosowanie tych praktyk?

Dane dostępne w



Wytypowanie osób, które mają najlepsze praktyki 
w procesowaniu danego rodzaju zadań 



Zastosowanie najlepszych praktyk przez cały zespół 
pozwoli na uwolnienie ponad 18 h czasu



A jakie analizy byłyby dla 
Ciebie interesujące?

W narzędziu BI Qlik zdefiniowaliśmy ponad 100 gotowych 
od “ręki” typów wykresów i analiz. Na życzenie klienta 
przygotujemy dedykowane wizualizacje, także łączące 

dane z Harmodesku z danymi z innych systemów.

Dane dostępne w
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