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THE WORKFLOW SYSTEM AS A TOOL FOR MANAGING THE FLOW OF DOCUMENTS IN AN ENTERPRISE

Abstract
The article describes a workflow system implementation project in a production company. A modern enterprise must operate efficiently
and effectively. Efficiency defines activities aimed at obtaining the best possible results with minimum investment. The introduction of
a new solution in the area of document management allowed to increase efficiency by reducing the workload on creating documents.
The concept of workflow was defined and the situation in the company was described. Based on the analyzes, a new solution in the
area of document management was proposed by implementing the workflow system. Maps of new document management processes were
developed. The effect of introducing the workflow system is primarily the automation of creating all types of documents and full control
over the flow of documents.
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1. Wprowadzenie

Jednym z nieodłącznych elementów poprawnego
funkcjonowania przedsiębiorstwa jest dokumentacja.
Stanowi ona podstawę wymiany informacji. Dokumen-
tację dzieli się na organizacyjną i techniczną. W pierw-
szym przypadku stanowi ona formę sformalizowanej
wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu
dzięki którym przekazywane są informacje (przekazy-
wanie zaleceń, instrukcji, wymagania, procedury, itd.).
Natomiast do dokumentacji technicznej zalicza się do-
kumentację konstrukcyjną, technologiczną i kontroli ja-
kości (np. raporty pomiarowe). Procesy związane z za-
rządzaniem i nadzorem nad dokumentacją muszą być
efektywne, bezpieczne, jednoznaczne oraz muszą docie-
rać dokładnie do adresatów będących w organizacji. Do-
kumenty muszą być tworzone według ustalonych proce-
dur a autorzy i wersje dokumentów jednoznacznie iden-
tyfikowalne.

W przedsiębiorstwie występuje z reguły duża liczba
oraz różnorodność dokumentów co powoduje, że opero-
wanie nimi bez właściwego zarządzania jest niemożliwe.
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie infor-

matycznych narzędzi wspomagających proces tworze-
nia i zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie.

W artykule opisano przykład rozwiązania problemu
związanego z zarządzaniem dokumentacją w przedsię-
biorstwie Marmite Sp. z o.o. Firma zajmuje się produk-
cją armatury łazienkowej i ma pochodzenie Skandynaw-
skie. Przedsiębiorstwo działa na rynku międzynarodo-
wym [13].

W przedsiębiorstwie często pojawia się potrzeba
utworzenia nowego dokumentu lub aktualizacji już ist-
niejącego. Do zarządzania dokumentacją stosowany jest
pakiet Microsoft Office. Nie umożliwia on automaty-
zacji procesu zarządzania dokumentami. Powoduje to
obniżenie efektywności prac.

Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstwa są sys-
temy workflow. Systemy tej grupy pozwalają na wspo-
maganie procesów informacyjno-decyzyjnych [19]. Ta-
kie środowisko informatyczne wspiera wykonywanie
procesów, w których poszczególne zadania są przeka-
zywane między uczestnikami zgodnie z przygotowa-
nym modelem przepływu pracy. Każde wykonanie pro-
cesu, z uwzględnieniem wszystkich zadań realizowa-
nych przez poszczególnych uczestników rejestrowane
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jest w bazie danych systemu. Dzięki temu możliwy jest
nadzór oraz monitorowanie wykonywanych czynności.

Proponowane rozwiązanie zastosowania workflow
w zarządzaniu dokumentacją pozwoli na wyeliminowa-
nie zbędnych kroków, nie wnoszących wartości doda-
nej dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego występu-
jących w aktualnie funkcjonującym systemie.

2. Charakterystyka pojęcia workflow

Pojęcie workflow jest złożeniem dwóch wyrazów
z języka angielskiego: work – praca oraz flow – prze-
pływ. W bezpośrednim tłumaczeniu oznacza przepływ
pracy. Badania naukowe dotyczące przepływów pracy
(workflow) skupiają się przede wszystkim na teoriach
i praktykach dotyczących niestandardowych przepły-
wów pracy i konieczności dostosowania reguł do zmie-
niających się warunków [8].

Workflow definiowany jest również jako [5]:
• zarządzanie przebiegiem pracy,
• zarządzanie przepływem informacji,
• elektroniczny obieg dokumentów,
• przepływ dokumentów i pracy,
• elektroniczny przepływ informacji o pracy,
• mechanizm zarządzania dokumentami elektronicz-

nymi,
• obieg zadań w firmie.

Pod koniec XX wieku organizacja WfMC (Work-
flow Management Coalition), która zajmuje się standa-
ryzacją pojęć związanych z procesami przepływu pracy
opracowała definicję workflow [5]. Tłumaczenie z języ-
ka angielskiego opracowane przez Z. Martyniaka brzmi
następująco: „workflow to automatyzacja procesu biz-
nesowego, w całości lub w części, podczas którego doku-
menty, informacje i zadania są przenoszone od jednego
uczestnika do innych dla wykonania działania zgodnie
ze zbiorem sformalizowanych zasad” [12].

W literaturze spotyka się różne interpretacje pojęć
związanych z workflow. Aleksander Wocial [20] prezen-
tuje schemat zależności pomiędzy podstawowymi okre-
śleniami jako drzewo (rys. 1), podobnie jak w dokumen-
cie opracowanym przez WfMC dotyczącym terminologii
workflow.

Rys. 1. Zależności pomiędzy podstawowymi określeniami [20].

Na rysunku 2 zobrazowano graficzną interpretację
pojęcia workflow opracowaną przez Gawina [2].

Rys. 2. Graficzna interpretacja definicji workflow [5].

Systemy workflow w przedsiębiorstwie mogą być
stosowane do [18]:
• elektronicznego obiegu faktur,
• elektronicznego obiegu zamówień (zewnętrznych

i wewnętrznych),
• elektronicznego rozliczania prowizji i premii i wszel-

kich rozliczeń związanych z pracownikiem,
• opracowywania nowych specyfikacji produktowych

i technologicznych,
• obsługi zapytania ofertowego,
• elektronicznego obiegu wniosku kredytowego w ban-

ku,
• elektronicznej rejestracji dokumentów,
• elektronicznej archiwizacji dokumentów klientów,

umów z dostawcami i odbiorcami.
Zanim jednak przedsiębiorstwo zdecyduje się na

wprowadzanie systemu workflow, musi dokonać anali-
zy organizacyjnej. W przeciwnym razie jej wprowadze-
nie będzie prowadziło do nieefektywności procesów pra-
cy.

Bardzo ważnym elementem przy tworzeniu syste-
mów workflow jest holistyczne podejście, do modelowa-
nia procesów. Kohlbacher [10] przeprowadził badania
jaki wpływ na efektywność działania organizacji ma
różna organizacja procesów. Podobne badania prowa-
dzili Aldin i De Cesare [2], którzy skupili się na spraw-
dzeniu możliwości ponownego zastosowania modeli pro-
cesów biznesowych dla innych działań [9].

Workflow zawiera w sobie pięć podstawowych ele-
mentów [5]:
• proces biznesowy,
• przenoszenie dokumentów i informacji pomiędzy

uczestnikami w celu wykonania działań,
• uczestników procesu biznesowego,
• automatyzacja procesu,
• zbiór zasad.
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Jednym z najważniejszych pojęć powiązanych
z workflow jest pojęcie procesu biznesowego, składa-
jącego się z powiązanych działań, których realizacja
zapewni osiągnięcie założonego celu. Za realizację za-
dań odpowiedzialni są uczestnicy procesu nazywani za-
sobami. Czynności w procesie mogą być realizowane
w sposób manualny lub automatyczny. W przypad-
ku automatyzacji procesu workflow mówi się o narzę-
dziach informatycznych wspierających procesy bizne-
sowe [5]. Zauważa się tutaj wyraźną różnicę pomiędzy
procesem workflow, a systemem informatycznym work-
flow.

Automatyzacji najczęściej poddawane są procesy,
które w przedsiębiorstwie cechują się dużą powtarzalno-
ścią, są to głównie działania administracyjne oraz pro-
dukcyjne. Trudniej jest zautomatyzować procesy współ-
pracujące. Są to takie zadania, które charakteryzują
się dużą zmiennością i wpływem uczestników proce-
sów na uzyskany wynik. Najbardziej popularna klasy-
fikacja obejmuje cztery podstawowe rodzaje systemów
workflow: administracyjne, produkcyjne, współpracują-
ce oraz ad hoc [14].

Systemy workflow typy administracyjnego bazujące
na procesach o charakterze rutynowym i dużej skali po-
wtarzalności. Mają zastosowanie w przypadku sforma-
lizowanych procesów informacyjnych szczególnie w ob-
szarze procedur administracyjno-biurowych. Systemy
workflow produkcyjne charakteryzują się nie tylko po-
wtarzalnością, ale również złożonością oraz różnorodno-
ścią środowiska, w którym działa system. Ważnym ele-
mentem jest także system monitoringu procesu i zasto-
sowanie analizy statystycznej informacji. Przykładem
systemu workflow typu produkcyjnego jest procedura
udzielenia kredytu bankowego [5]. Systemy workflow ty-
pu ad hoc są odmianą procesów typu administracyjne-
go, ale ich charakter jest bardziej indywidualny. W tym
przypadku w proces decyzyjny zaangażowany jest użyt-
kownik. Procesy współpracujące, to takie w których
bierze udział większa liczba uczestników. Procesy mo-
gą się powtarzać i jest możliwość powrotu do wykona-
nych już etapów. Systemy te charakteryzują się dużą
dynamiką i trudno podlegają automatyzacji. Przykła-
dem takiego procesu jest tworzenie artykuły przez kilku
autorów [4].

3. Informatyczne systemy workflow

Systemy informatyczne workflow stanowią rozwią-
zania dedykowane dla celów automatyzacji procesów
biznesowych i określane są jako „aplikacje, które nie po-
zwalają użytkownikom popełniać błędów oraz pominąć
kroki wykonywane w ramach realizowanych łańcuchów
zadań” [5].

Organizacja WfMC opracowała model referencyjny
systemu workflow (ang. reference model), który opisuje
podstawowe komponenty system workflow [5, 6] i jest
definiowany jako „ogólna postać aplikacji informatycz-
nej, która w celu realizacji zadań w przedsiębiorstwie
powinna komunikować się z odpowiednimi komponen-

tami zewnętrznymi za pomocą następujących interfej-
sów (Rys. 3) [5]:
• wymiany definicji w aplikacjach (Interfejs 1),
• interfejs aplikacji klienta (Interfejs 2),
• aplikacje wywoływane (Interfejs 3),
• funkcja współpracy między aplikacjami (Interfejs 4),
• interfejs administracji i monitorowania (Interfejs 5).

Rys. 3. Główne komponenty modelu referencyjnego WfMC [5].

Centralnym elementem modelu jest silnik workflow,
który stanowi podstawę każdej tego typu aplikacji.
W przypadku gdy łączonych jest kilka silników work-
flow uruchomiany jest Interfejs 4 modelu referencyjne-
go, który umożliwia wymianę definicji procesów i da-
nych między nimi. Interfejs 1 odpowiada za wymianę
definicji w aplikacjach, narzędzie to służy do tworzenia
definicji procesów. Umożliwiają one tworzenie modeli
procesów, które będą akceptowalne przez system work-
flow. Interfejs 2 to aplikacja klienta. Jest to oprogramo-
wanie z którego korzysta użytkownik systemu w celu
realizacji procesów m.in. poprzez: otwarcie nowych za-
dań, ich podgląd w realizacji i przekazywanie czynności.
Kolejny Interfejs 3 to aplikacje wywoływane. Do takich
aplikacji należą m.in. arkusze kalkulacyjne, edytor tek-
stu lub inne oprogramowania, których wyniki dają moż-
liwość realizacji kolejnych czynności w procesie. Ostatni
Interfejs 5, administracji i monitorowania, ma na celu
kontrolowanie poszczególnych instancji procesów [5].

Systemy workflow oferowane przez firmy informa-
tyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: „Work-
flow/BPM” oraz „archiwizację i skanowanie”. Pierw-
sza grupa obejmuje rozwiązania elektronicznego obiegu
dokumentów oraz zarządzanie procesami biznesowymi.
Druga grupa natomiast pozwala na archiwizację do-
kumentów, które występują w wersjach papierowych.
W ramach tych grup firmy oferują specjalistyczne roz-
wiązywania wynikające z potrzeb klientów, odpowied-
nio do nich dostosowane [18]. Do rozwiązań z grupy
Workflow/BPM zalicza się m.in. [18]:
• Plus Workflow – elektroniczny obieg dokumentów

– umożliwia zarządzanie dokumentami z poziomu
przeglądarki internetowej;

• Plus BPM – zarządzanie procesami – rozwiąza-
nie pozwalające na odzwierciedlenie procesów pro-
dukcyjnych w ramach systemu zapewnienia jakości
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zgodnie z normami, obieg dokumentów dający moż-
liwość integracji pomiędzy systemami już funkcjo-
nującymi w przedsiębiorstwie;

• OneClick – wspomaganie wielu obszarów przed-
siębiorstwa, realizacja procesów biznesowych (kore-
spondencja przychodząca i wychodząca, rejestracja
i akceptacja faktur kosztowych, zamówienia, obsłu-
ga wniosków urlopowych, itd.);

• Plus Barcode – obsługa kodów kreskowych – umoż-
liwia konfigurację oraz wydruk kodów kreskowych
o zadanych wartościach. System ma możliwość za-
stosowania w obszarze archiwizacji dokumentów
(oznaczenie zeskanowanych dokumentów).
Natomiast do rozwiązań z grupy „archiwizacji i ska-

nowania” zalicza się m.in. system:
• Plus DMS dedykowany do archiwizacji dokumen-

tów, umożliwiający zarządzanie różnymi typami do-
kumentów (tradycyjnymi i elektronicznymi). Doku-
menty są klasyfikowane i zapisywane (np. poprzez
skanowanie) w odpowiednich strukturach systemu.
Z systemu użytkownicy korzystają z zastosowaniem
przeglądarki internetowej [5],

• iDocument jest to oprogramowanie, którego podsta-
wowym zadaniem jest przechowywanie oraz współ-
dzielenie z innymi użytkownikami dowolnych doku-
mentów i plików wraz z możliwością precyzyjnej
ich kategoryzacji, ułatwiającej późniejsze wyszuki-
wanie [3].
Często systemy worflow stanowią moduły innych

systemów np. klasy ERP. Takim przykładem jest Co-
march DMS (Document Management System) to na-
rzędzie, które pozwala modelować różnego typu procesy
w zakresie obiegu dokumentów. Wspomaga usprawnić
np.: elektroniczny obieg faktur kosztowych, umów, zgło-
szeń, wniosków pracowników i realizację zapotrzebowań
czy dokumentacji technicznych.

4. Przepływ dokumentacji
w przedsiębiorstwie

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją umywalek,
brodzików i wanien.

Podstawowym dokumentem w przedsiębiorstwie
jest Księga Jakości, która określa system zarządzania
w organizacji. Dokumenty w przedsiębiorstwie dzieli
się na zewnętrzne i wewnętrzne. Dokumenty zewnętrz-
ne są to dokumenty opracowane przez inne jednostki,
które powinny być włączone do Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania. Dokumenty wewnętrzne są tworzone
i używane przez pracowników przedsiębiorstwa. Obej-
mują one cztery typy dokumentów: procedury, instruk-
cje, formularze i standardy oraz dokumenty technolo-
giczne i konstrukcyjne.

Zgodnie z normą ISO 9001:2015 musi być zapew-
niona odpowiednia identyfikacja oraz opis dokumen-
tu. Oznacza to, że dokument musi posiadać tytuł, da-
tę wystawienia lub numer wydania, autora lub nu-

mer. Oprócz tego dokument powinien być dostępny
w miejscach ich stosowania lub/i w systemie dostęp-
nym dla użytkowników. Należy dokonywać przeglądów
dokumentacji pod kątem ich przydatności oraz dokony-
wać ich aktualizacji w przypadku zachodzących zmian
[7, 13].

4.2. Proces przepływu dokumentów

W przedsiębiorstwie funkcjonuje mało efektywny
system zarządzania przepływem dokumentów. Z uwa-
gi na konieczność nadzoru nad dokumentami konieczne
jest wyznaczanie dodatkowej osoby odpowiedzialnej za
jego przetwarzanie zgodnie z wymogami. Na początku
przygotowana jest wstępna wersja dokumentu, stanowi
ona zamieszczenie treści pod kątem merytorycznym, nie
zważając na wymogi estetyczne, edycyjne oraz związa-
ne z wymaganiami normy (m.in. numerację). Tak przy-
gotowaną wersję pracownik tworzący dany dokument
przesyła do osoby zajmującej się w przedsiębiorstwie
dokumentacją. Osoba ta rozpoczyna proces od rejestra-
cji dokumentu w bazie danych. Każdy rodzaj dokumen-
tu ma osobną bazę. W celu rejestracji wykorzystywana
jest baza danych w Excel-u. W spisie umieszczane są
dane: numer, tytuł, data, obszar stosowania oraz wła-
ściciel. Po zarejestrowaniu dokumentu, generowany jest
szablon odpowiedniego dokumentu. Za pomocą kore-
spondencji seryjnej. Pierwszym krokiem jest uzupełnie-
nie informacji dotyczących odpowiedzialności za dany
dokument. Wytyczne dotyczą jedynie edycji, a nie po-
prawności merytorycznej. Za część merytoryczną do-
kumentów odpowiadają osoby je przygotowujące. Po-
wstały dokument jest drukowany i dostarczany w wer-
sji papierowej w pierwszej kolejności do jej właściciela,
a następnie Kierownika ds. Zarządzania Systemami Ja-
kości (ZSJ). Te dwa elementy procesu, są elementami
decyzyjnymi. W związku z tym w przypadku braku ak-
ceptacji którejś ze stron następuje ponowne przekazanie
do osoby zajmującej się dokumentacją w celu poprawy.
Poprawki dotyczą głównie błędów edycyjnych lub ma-
ją na celu uzupełnienia dokumentu o informacje, które
dodał właściciel podczas akceptacji.

Dokument, który został ostatecznie zaakceptowa-
ny w wersji nieedytowalnej (czyli w rozszerzeniu PDF)
umieszczany jest na platformie Share Point. Jest to
platforma aplikacji webowych, w tym przypadku sta-
nowi platformę do wymiany dokumentów w przedsię-
biorstwie. Oprócz tego w folderze na dysku służącym
do przechowywania dokumentacji tworzony jest folder
nazywany numerem i tytułem dokumentu. W takim fol-
derze umieszczone są dwie wersje, wersja edytowalna
i nieedytowalna. Ostatnim krokiem jest umieszczenie
papierowej wersji w przeznaczonych do tego segregato-
rach.

Wszystkie dokumenty są drukowane w celu uzyska-
nia ich akceptacji. Co wpływa na konieczność ich prze-
chowywania i jest działaniem szkodliwym dla środowi-
ska.

Na schemacie przedstawiono proces tworzenia no-
wego dokumentu (rys. 4).
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Rys. 4. Schemat tworzenia nowego dokumentu.

Konieczność przekazania informacji pomiędzy ucze-
stnikami procesu stanowi punkt startowy, w którym po-
jawia się dokument. Stanowi on zapis czynności, które
należy wykonać w czasie procesu produkcyjnego, np.
instrukcja malowania umywalki.

Podobnie wygląda proces aktualizacji istniejące-
go dokumentu. W tym przypadku w ostatnim kroku
oprócz umieszczenia pliku na SharePoincie oraz w fol-
derze na dysku, występuje dodatkowo krok przeniesie-
nia nieaktualnej wersji dokumentu do archiwum.

Podstawowe problemy w opisanym sposobie zarzą-
dzania dokumentacją stanowi zbędny druk dokumen-
tów, czas oczekiwania na akceptację, opóźnienia, pona-
wianie procedury podczas powstania błędu, kilka wersji
tego samego dokumentu itp.

5. Propozycja udoskonalonego procesu
zarządzania dokumentacją

5.1. Metoda postępowania

Jako rozwiązanie powyższego problemu zapropono-
wano zastosowanie systemu informatycznego workflow.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na zaprojektowa-
nie rozwiązania dedykowanego. Jak wspomniano po-
wyżej na rynku dostępnych jest dużo różnych rozwią-
zań informatycznych typu workflow. Oferują one szero-
ki zakres funkcji i wymagają dostosowania do specyfiki
przedsiębiorstwa.

W opisywanym przypadku system miał być pro-
stym rozwiązaniem bez zbędnych funkcjonalności. Dru-
gim czynnikiem decydującym było dostosowanie no-
wego systemu do już funkcjonujących w przedsiębior-
stwie i możliwość wymiany danych. Po przeprowadzeniu
analizy opłacalności wykonania systemu dedykowanego
zdecydowano się na takie rozwiązanie.

Projektowany system zalicza się do rozwiązań z gru-
py Workflow/BPM i jest typy administracyjnego bazu-
jącym na procesach o charakterze rutynowym.

Opracowanie systemu informatycznego workflow
oparto o model kaskadowy tworzenia oprogramowania
(rys. 5). Model zbudowany jest sześciu następujących
po sobie faz.

Rys. 5. Kaskadowy model tworzenia oprogramowania [17].

W celu zbudowania systemu informatycznego należy
przejść przez kolejne etapy realizacji. Wyjście z jedne-
go etapu jest zarówno wejściem w kolejną fazę. Model
utworzony przez analityka przekazywany jest do projek-
tanta. Projektant tworzy projekt oprogramowania na
podstawie wyników analizy i przekazuje do programi-
sty. Zadaniem programisty jest implementacja, napisa-
nie kodu programu. Następnie kod jest testowany w celu
zapewnienia wysokiej jakości produktu. Po sprawdzeniu
kodu, produkt przekazany jest klientowi [11].

Pierwszymi etapami są określenie i analiza wyma-
gań. Wymagania dzieli się na trzy grupy [17]:
• wymagania funkcjonalne (ang. functional require-

ments) – określają one funkcje jakie będą realizo-
wane przez system,

• wymagania niefunkcjonalne (ang. non-functional re-
quirements) – określają jakość w jakich dane funkcje
będą realizowane,

• wymagania zgodności (ang. compliance require-
ments) – wymagania, które trudno zakwalifikować
do funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych np. wyma-
ganie zgodności działania systemu z obowiązującym
prawem.
Zdefiniowane wymagania muszą być kompletne, jed-

noznaczne, poprawne, spójne, weryfikowalne i modyfi-
kowalne. Do przeprowadzenia analizy wymagań stosu-
je m.in. metody wywiadów, burzy mózgów, obserwację
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oraz przypadki użycia. W projektowym systemie work-
flow do określenia wymagań zastosowano formę wywia-
dów. W fazie analizy zastosowano metodę modelownia
procesów biznesowych. Modelowanie procesów bizneso-
wych związane jest z graficznym przedstawieniem pro-
cesów. Model procesu biznesowego ma na celu pokaza-
nie sposobu funkcjonowania procesu. Dostępnych jest
wiele notacji modelowania procesów. Wybrano jedną
z nich: notację BPMN (Business Process Model and
Notation). Stanowi ona podstawowy sposób opisu pro-
cesów biznesowych. Posiada skończony i jednoznacznie
zdefiniowany zbiór symboli. BPMN uznaje się za no-
tację łatwo zrozumiałą dla osób projektujących pro-
cesy, kadry technicznej oraz zarządczej [15]. Znajdu-
je zastosowanie w projektowaniu systemów informa-
tycznych. Opracowane w tej notacji procesy bizneso-
we, niezbędne do zapewnienia realizacji workflow, po-
służyły jako dane wyjściowe do etapu zaprojektowania
systemu. W kolejnych etapach firma zewnętrzna, wy-
brana do wykonania systemu, opracowała szczegółowy
projekt rozwiązania oraz ostateczną wycenę projektu.
Po zatwierdzeniu zgodności z wymaganiami, nastąpi-
ła implementacja systemu jego testowania oraz wdro-
żenie.

W kolejnym punkcie opisano jeden z zamodelowa-
nych procesów: tworzenie nowego dokumentu.

5.2. Zdefiniowanie wymagań

Potrzebą przedsiębiorstwa jest utworzenie i wdro-
żenie systemu obsługującego trzy procesy: tworze-
nia nowego dokumentu, modyfikację lub usunięcie już
istniejącego. Oprócz tych procesów, system również

musi umożliwiać odczyt opublikowanego dokumentu
dla większej grupy użytkowników. Operacje związane
z tworzeniem oraz modyfikacją odbywać się będą przy
użyciu programu Microsoft Word, natomiast dokumen-
ty do odczytu dla pozostałych użytkowników będą do-
stępne w formacie PDF. W systemie wyróżniono dwie
klasy archiwum dokumentów. Pierwsza z nich zawie-
ra szablony stanowiące spis dokumentów, z których
w przypadku aktualizacji będą pobierane pliki do edy-
cji oraz wcześniejsze wersje dokumentów. Drugą kla-
sę archiwum stanowi archiwum systemu, przeznaczo-
ne do przechowywania aktualnie obowiązujących doku-
mentów w wersjach nieedytowalnych.

Uczestnikami procesu, którzy mają dostęp do
wszystkich procesów są uprawnieni pracownicy w dzia-
łach przedsiębiorstwa: Kierownik Działu ds. Zarządza-
nia Systemami Jakości, pracownik zajmujący się do-
kumentacją oraz kierownicy poszczególnych obszarów.
Druga grupa to użytkownicy mający dostęp do systemu
jedynie w celu odczytu dokumentu (w formacie PDF).
Duża część zadań we wszystkich procesach obsługiwana
będzie przez system.

Na podstawie założeń wstępnych przygotowano mo-
dele wszystkich procesów oraz projekty interfejsów
użytkownika systemu workflow. W niniejszym artykule
opisano jeden wybrany proces utworzenie nowego do-
kumentu.

5.3. Tworzenie nowego dokumentu w systemie

Na rysunku 6 zobrazowano zamodelowaną mapę
procesu tworzenia nowego dokumentu w projektowa-
nym systemie workflow.

Rys. 6. Tworzenie nowego dokumentu – mapa procesu [16].
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Użytkownik posiadający uprawnienia do tworzenia
nowego dokumentu po zalogowaniu do systemu otrzy-
muje możliwość wyboru jednej z opcji tworzenie nowego
dokument, modyfikacja istniejącego lub usunięcie do-
kumentu. Po wyborze odpowiedniej opcji uruchomiona
zostaje funkcja np. tworzenie nowego dokumentu.

W kolejnym kroku należy wybrać typ dokumentu,
który jest tworzony: procedura, instrukcja, standard.
System automatycznie wczytuje wcześniej przygotowa-
ny i zapisany w danej grupie dokumentów szablon, któ-
ry zawiera odpowiedni indeks charakteryzujący wybra-
ną grupę. Zostaje nadany numer, na podstawie ostat-
niego istniejącego w spisie.

W następnym kroku automatycznie wypełniane są
dane w nagłówku dokumentu oraz istnieje możliwość
pobrania szablonu w celu uzupełnienia treści (rys. 7).
Większość pól stanowi listę rozwijaną. Pole „tytuł” oraz
„zawartość procedury” to pola tekstowe, wypełniane
bez użycia listy rozwijanej. Pole „środki ochrony” sta-
nowi pole wyboru graficznych oznaczeń, po odczyta-
niu szablonu w formacie docx będzie wyświetlana przy-
pisana dla danej nazwy grafika. Po uzupełnieniu nie-
zbędnych informacji użytkownik ma możliwość pobra-
nia szablonu w celu uzupełnienia treści (plik w formacie
docx).

Rys. 7. Przykładowy formularza użytkownika [16].

Po zakończeniu wprowadzania treści plik dołączany
jest do procesu. W przypadku rezygnacji z przygoto-
wywania danego dokumentu użytkownik ma możliwość
anulowania.

Po dołączeniu do procesu plik zostanie przesłany
do kolejnych użytkowników (w odpowiedniej kolejności)
w celu uzyskania akceptacji. W tym celu użytkownik po
skończonych pracach na pliku w formacie docx dokonu-
je jego zapisu, a następnie wybiera opcję „dodania do
procesu”.

Dokument zostaje przekazany do pracownika Działu
ZSJ. Następuje jego akceptacja lub ponownie kierowa-
ny jest do osoby tworzącej dokument w celu poprawy
lub uzupełnienia. Po akceptacji jest on automatycznie
wysyłany do kolejnej osoby zdefiniowanej w procesie.
W opisywanym przypadku dokument trafia do kierow-

nika odpowiedniego obszaru, a po jego akceptacji do
kierownika Działu ZSJ. W trakcie procedury zatwier-
dzania może również podlegać modyfikacjom.

Po uzyskaniu wszystkich akceptacji, dokument zo-
staje przetworzony w wersję PDF i udostępniony.
Otrzymuje status „aktualny” i zostaje zapisany w ar-
chiwum systemu dostępnym do odczytu dla upoważnio-
nych użytkowników i jest obowiązującym dokumentem.

5.4. Zmiany wprowadzone w procedurze
tworzenia nowego dokumentu

Podstawą dalszych rozważań dotyczących wprowa-
dzenia nowego rozwiązania, było opracowanie schema-
tów wstępnych dotyczących funkcjonalności oraz zadań
występujących w procesie. Na podstawie, pierwotnego
systemu uznano, że powinny być obsługiwane trzy pro-
cesy. Dla każdego z nich opracowano podstawowe sche-
maty przedstawiające wygląd poszczególnych procesów.
Schemat tworzenia nowego dokumentu bazuje na sche-
macie pierwotnym (rys. 8).

Rys. 8. Zmodyfikowany schemat tworzenia
nowego dokumentu.
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Wyeliminowano takie elementy jak: wstępne przy-
gotowanie dokumentu, jego ponownego przetworzenia
i rejestracji, akceptacji drukowanych wersji oraz ich
przechowywania. W proponowanym rozwiązaniu nie ma
potrzeby dodatkowej rejestracji dokumentów ponieważ
wykonywane jest to automatycznie po wybraniu odpo-
wiedniej opcji.

6. Dane wejściowe dla systemu workflow

Opracowanie i wdrożenie systemu wymaga zdefinio-
wana niezbędnych danych wejściowych, które umożli-
wią jego poprawne funkcjonowanie. Ważny element sta-
nowią uprawnienia poszczególnych użytkowników. Jed-
nym z pierwszych działań była modyfikacja szablo-
nów dokumentów, które generowane będą przez sys-
tem workflow. Zastosowano jednorodny formularz do
wszystkich typów dokumentów. W weryfikacji potrze-
by zastosowania pewnych pól pomocne były wymaga-
nia normy ISO 9001:2015. Zastosowano pola z doku-
mentów, które w przedsiębiorstwie występują najczę-
ściej, czyli z instrukcji. W pozostałych dokumentach
nie wszystkie z tych pól są potrzebne, jednak w takich
przypadkach pracownicy będą mieli możliwość wybra-
nia opcji „nie dotyczy”.

Listy rozwijane stanowią większość pól w formula-
rzu użytkownika, dlatego ważnym punktem przygoto-
wań było opracowanie danych, które będą wyświetlane
w celu wyboru. W pierwszej kolejności zostały zwery-
fikowane dane zapisane w bazie danych, przy użyciu
której wcześniej powstawały dokumenty. Oprócz tego z
uwagi na jak najlepsze dostosowanie systemu workflow,
już w początkowym etapie, przeprowadzono spotkania
z pracownikami poszczególnych działów w celu ustale-
nia jakie możliwości wyboru danych będą dla nich od-
powiednie. Kierownicy działów zdefiniowali użytkowni-
ków, którzy powinni mieć możliwość przygotowywania
dokumentów, a którzy tylko odczytu.

7. Podsumowanie

W artykule opisano przykład opracowania projektu
systemu workflow dla przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Głównie skupiono się na procesie tworzenia nowego do-
kumentu. W praktyce zostały zamodelowane i opisane
wszystkie procesy. Najważniejszy efekt jaki uzyskano
z wdrożenia systemu workflow to automatyzacja two-
rzenia dokumentów co wpływa na efektywność funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. Po wdrożeniu systemu, każ-
dy dokument ma swojego autora i adresata, a obieg
dokumentów jest odzwierciedleniem schematu organi-
zacyjnego. Dokumenty mają jednakową strukturę a do-
stępność dokumentów jest ściśle określona i kontrolo-
wana.

Wdrożenie systemu znacznie skróciło czas tworzenia
nowych i wyszukiwania już istniejących dokumentów.
Archiwizacja dokumentów prowadzona jest w sposób
planowy i zapewnia bezpieczeństwo danych. Klient ze-
wnętrzny otrzymuje wymaganą dokumentację przygo-

towaną według ustalonych wzorów oraz dopasowaną do
produkowanych wyrobów. Wszystkie tworzone doku-
menty są zgodne z zasadami Zintegrowanego Systemu
Zarządzania. Dużym wyzwaniem w realizacji projektu
było odpowiednie przeszkolenie pracowników. Jednak
pracownicy zareagowali pozytywnie na wprowadzane
zmiany.

W efekcie wielu pracownikom rozwiązanie to ułatwi
pracę, przyspieszy realizację zadań związanych z doku-
mentacją, wprowadzi kontrolę, zabezpieczenie i dostęp-
ność dokumentów.

Autorzy dziękują firmie Marmite Sp. z o.o. za współ-
pracę i umożliwienie publikacji niniejszego artykułu.
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