Optymalizacja w procesie obiegu
oraz ksiêgowania dokumentów
– studium przypadku wspó³pracy Edison SA i Castoramy
Wyzwania stawiane przez epokę szybkich zmian i rynkowej niepewności, która destabilizuje długofalowe
zarządzanie przedsiębiorstwem, zmuszają do poszukiwań nowych możliwości i form administrowania biznesem.
Według Steve’a Jobsa Prostota może być trudniejsza od komplikacji: trzeba się ciężko napracować nad
wydobyciem czystej myśli, która pozwala na prostotę. Ale warto – bo kiedy już się to ma, można przenosić góry.

Paradoksalnie, d¹¿enie do prostoty nie jest ³atwe i na
pocz¹tku wymaga wdro¿enia skomplikowanych procesów.
Odpowiedzi¹ sieci Castorama, lidera na polskim rynku sklepów
kategorii DIY (ang. „Do It Yourself” – w bran¿y handlu detalicznego
określenie sklepów z artyku³ami do majsterkowania, budowy,
remontu, urz¹dzania domu, pielêgnowania ogrodu), na
zmieniaj¹cy siê styl pracy, by³o wprowadzenie Programu
Optymalizacji Dokumentów Ksiêgowych. Jego g³ównym,
bezpośrednim celem by³a redukcja b³êdów formalnych
faktur, b³êdów biznesowych uniemo¿liwiaj¹cych walidacjê

i matching*, braków referencji (zamówienie, sklep, DW –
dowód wewnêtrzny) oraz zminimalizowanie niew³aściwych
identyfikatorów SKU (ang. „Stock Keeping Unit” – system
sukcesywnego zarz¹dzania towarami SKU odnosi siê do
ka¿dego produktu i jego wariantów osobno. Ró¿ne smaki albo
modele produktu, dodatki do niego czy ró¿ne ilości w jednym
opakowaniu, posiadaj¹ ró¿ne SKU) i rosn¹cych kosztów
archiwum papierowego. Program mia³ równie¿ wyeliminowaæ
b³êdy ludzkie podczas wprowadzania danych i skróciæ czas
pomiêdzy otrzymaniem faktury a jej wprowadzeniem.

Walidacja* to sprawdzanie faktur elektronicznych pod wzglêdem rachunkowym
(poprawnośæ wyliczenia wartości podatku, deklaracji stawek podatku, kwalifikacji
do w³aściwego okresu ksiêgowego, itd.) oraz biznesowym (czy np. wystêpuje
nr dowodu dostawy i czy ma prawid³ow¹ strukturê, czy deklarowana data
wa¿ności produktu spe³nia za³o¿one kryteria). Walidacja odbywa siê w oparciu
o ustalone regu³y walidacji, które wynikaj¹ z potrzeb zamawiaj¹cego.
Matching* to automatyczne parowanie ze sob¹ dokumentów z ró¿nych etapów
³añcucha dostaw. Na przyk³ad faktur z potwierdzeniem dostawy lub zamówieniem.
Celem matchingu jest wychwycenie niezgodności w przes³anych, konfrontowanych ze sob¹ dokumentach.
Badanie niezgodności mo¿e dotyczyæ jedynie obecności referencji, ale mo¿e tak¿e sprawdzaæ zgodnośæ
miejsca i daty dostawy, zgodnośæ identyfikatorów SKU (np. EAN-ów – ang. European Article Number –
Europejski Kod Towarowy, oznaczenie to jest powszechnie wykorzystywane do znakowania opakowañ
jednostkowych oraz zbiorczych), zgodnośæ ilości w obrêbie SKU. Przy tysi¹cach faktur przetwarzanych
miesiêcznie i po³¹czonych z fakturami innych dokumentach, w znacz¹cy sposób obni¿aj¹ siê koszty
procesu ewidencji faktur po stronie kupuj¹cego.

W sk³ad Programu wesz³y 4 modu³y:

EDI faktury, skanowanie i OCR

Regionalizacja księgowości
i automatyczna komunikacja mailowa

(wraz z archiwum elektronicznym i odbieraniem
dokumentów elektronicznych poza technologi¹ EDI),

(noty debetowe, dowody wyjścia itd.), maj¹ce znacznie
usprawniæ procesy obiegu oraz ksiêgowania dokumentów.
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Partnerem projektu Castoramy w zakresie
komunikacji EDI został Edison SA, pionier
rozwiązań EDI w Polsce.

d³ugi czas pomiêdzy
odebraniem faktury
a jej wprowadzeniem

Do tej pory procedury zwi¹zane z fakturowaniem poch³ania³y
znaczne zasoby finansowe i czasowe. Najwa¿niejsze
problemy, z jakimi zmaga³a siê Castorama, to b³êdy
b³êdy ludzkie w czasie
formalne faktur, b³êdy biznesowe uniemo¿liwiaj¹ce
wprowadzania
matching, b³êdy ludzkie podczas wprowadzania
danych, d³ugi czas pomiêdzy otrzymaniem
rosn¹ce koszty archiwum
a wprowadzeniem dokumentów
papierowego
do systemu, obci¹¿enie dzia³u
ksiêgowości i rosn¹ce
koszty
papierowego
b³êdy biznesowe uniemo¿liwiaj¹ce matching:
archiwum.
– brak referencji (zamówienie, sklep, DW)
– brak lub niew³aściwy identyfikator SKU

b³êdy formalne faktur

W tradycyjnym procesie od wys³ania do archiwizacji faktury mija³o około 12 dni: odbiór papierowego dokumentu
nastêpowa³ po tygodniu, kontrola formalna, ³¹czenie z dostaw¹, wyjaśnianie niedogodności oraz z³o¿enie dokumentów do
archiwum zajmowa³y kolejne 5 dni.
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By uprościæ i zautomatyzowaæ powy¿sze procedury, sieæ
Castorama zwróci³a siê do operatora EDI o wdro¿enie
rozwi¹zañ elektronicznej wymiany dokumentów. Ju¿ na
pierwszym spotkaniu przedstawicieli Castoramy i Edisona
okaza³o siê, ¿e przeprowadzanie zmian w kluczowym dla
sieci handlowej cyklu, jakim jest O2C (ang. „Order

Taki model organizacji usprawni³ obopóln¹ komunikacjê
i pozwoli³ na sprawne prowadzenie projektu. Koordynator ds.
EDI nadzorowa³ przy³¹czanie dostawców, natomiast w³aściciel
procesu – dzia³ ksiêgowości, czynnie wspiera³ wprowadzanie
zmian.

to Cash”

R2R] oraz
z najwa¿niejszych procesów maj¹cych na celu efektywne
zarz¹dzanie ca³ym obszarem finansowo-ksiêgowym
w nowoczesnej organizacji.

Koordynator czuwa³ równie¿ nad w³aściwym przebiegiem
procesu u wszystkich zaanga¿owanych w projekt uczestników:
KITS (Kingfisher IT Services), francuskiego operatora EDI – EDT,
Edison SA, wewnêtrznego dzia³u IT, Regionalnych Centrów
Ksiêgowych oraz ksiêgowości centrali.

Obs³ug¹ tego procesu zajmuj¹ siê wysoko wyspecjalizowane
w procesach finansowych firmy outsourcingowe lub
wydzielone wewn¹trz danej organizacji centra us³ug
wspólnych, które odpowiadaj¹ za finanse i ksiêgowośæ spó³ki
matki). Bior¹c pod uwagê skalê i zak³adany harmonogram,
konieczne by³o wy³onienie koordynatora projektu EDI,
który w imieniu w³aściciela procesu (dzia³ ksiêgowości)
synchronizowa³ wdro¿enie pomiêdzy poszczególnymi
departamentami (ksiêgowośæ, zakupy, IT, logistyka). Równie¿
po stronie operatora wy³oniono osobê odpowiedzialn¹
za wszystkie procesy zwi¹zane z obs³ug¹ sieci Castorama
oraz ustalono sta³e procedury i czynności kontrolne.

Najtrudniejsza w ca³ym wdro¿eniu by³a koniecznośæ
komunikacji z podmiotami zagranicznymi (KITS/EDT),
które mia³y ju¿ ugruntowane rozwi¹zania. Pamiêtam
kwestiê korekt In plus – zagranicznym podmiotom
trudno by³o zrozumieæ i zaakceptowaæ takie pojêcie.
Ciekawe w ca³ym procesie jest to, ¿e tak naprawdê ca³y
czas ulega on zmianie, jest ¿ywy i nie pozwala nam „spocz¹æ
na laurach” – mamy przecie¿ ju¿ 17 wersjê regu³ walidacji
dla faktur i 14 dla faktur koryguj¹cych, a podejrzewam,
¿e prêdzej czy później kolejny raz ulegn¹ one zmianie.
Te wyzwania, z których ka¿de zwieñczone jest sukcesem,
to najlepsza motywacja do dalszej pracy – Emilia Wróbel,
kierownik ds. koordynacji procesów ksiêgowych.

Record to Report [R2R/
Procure to Pay [P2P/PtP] to jeden
– obok

Wraz z Edisonem w³aściciel procesu wyznaczy³ dwa nadrzêdne cele projektu:

optymalizację w procesie obiegu oraz księgowania dokumentów.
Pierwsze pojêcie zak³ada³o zredukowanie ilości obs³ugi papierowej poczty – k³opotliwego i ¿mudnego procesu otwierania
kopert i potwierdzania odbioru, wyeliminowanie zaginiêæ faktur, ich omy³kowego adresowania, zminimalizowanie
czasu pomiêdzy otrzymaniem a zaksiêgowaniem faktury i wyeliminowanie rêcznego segregowania i archiwizacji faktur.
Efektem projektu optymalizacji w procesie ksiêgowania mia³o byæ natomiast wyeliminowanie b³êdów formalnych i b³êdów
uniemo¿liwiaj¹cych uzgodnienie faktury z zamówieniem (np. niew³aściwa referencja dotycz¹ca zamówienia) przyspieszenie
rejestracji faktur m.in. na potrzeby supply chain finance.
G³ównym wyzwaniem w trakcie wdra¿ania programu
by³a walka z przyzwyczajeniami dostawców
pracowników Castoramy.
Nale¿a³o wyeliminowaæ wszystkie „drogi na skróty”,
którym ulegali uczestnicy projektu – zamówienia
dokonywane faksem, mailem czy telefonicznie.

Konieczne by³o równie¿ znalezienie wspólnego mianownika
dla polskich, francuskich i angielskich standardów faktury
elektronicznej, co zakoñczy³o siê sukcesem.

Przejście na e-faktury EDI pozwoli³o odbieraæ dokument ju¿ w dwie sekundy po wys³aniu, a dziêki wdro¿onym procesom
walidacji* i matchingu informacja o wychwyconym automatycznie jakimkolwiek b³êdzie dokumentu i niedostarczeniu go do
Castoramy kontrahent otrzymuje w ci¹gu kwadransa. Po trzech kwadransach e-faktura EDI jest ju¿ bezpiecznie archiwizowana
w spe³niaj¹cym wszelkie wymogi formalne Systemie Archiwizacji Faktur Elektronicznych.

Ca³y proces obiegu faktury przyspieszono
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informacja o odrzuceniu

Automatyczne odrzucanie faktur
niespe³niaj¹cych warunków – kontrahent otrzymuje
info o odrzuceniu dokumentu a tym samym
informacjê, ¿e nie dotar³ on do Castoramy.

informacja o odebraniu

Zminimalizowanie czasu
potrzebnego na przes³anie
i zaksiêgowanie dokumentu.

Dostarczenie wszystkich informacji niezbêdnych do stworzenia nowego procesu wymaga³o zbudowania nowej warstwy integracji
danych z kilku ró¿nych systemów dziedzinowych Castoramy. Tak naprawdê wielka praca zosta³a wykonana na tym etapie –
koncepcyjnym. Konsekwentne trzymanie siê za³o¿eñ (ca³kowita dematerializacja faktur zakupowych) prze³o¿y³o siê na twarde
wymagania odnośnie zakresu informacji potrzebnych do osiêgniêcia celu. Potrzebne by³o zaanga¿owanie centrali Kingfishera
i specjalistów IT w kilku krajach. Dane sp³ywa³y w ró¿nych formatach i za pomoc¹ ró¿nych kana³ów komunikacyjnych. Przy
takiej ró¿norodności nawet uzgodnienie wspólnego standardu kodowania polskich znaków by³o wyzwaniem. Powsta³ dziêki
temu nowy model danych jako wsad dla aplikacji WAFeL z dedykownym na potrzeby projektu interfjesem u¿ytkownika – mówi
Andrzej Pasula, dyrektor ds. rozwoju EDISON SA.
Proces wdra¿ania faktur EDI obj¹³ 6 Regionalnych
Centrów Ksiêgowych, 72 sklepy dysponuj¹ce powy¿ej
60 tysi¹cami SKU i zapocz¹tkowa³ kolejne projekty EDI
w Castoramie, d¹¿¹ce do ca³kowitego wyeliminowania
komunikacji papierowej. Implementacja faktur EDI pozwoli³a
na wyeliminowanie procesów rêcznych i przekierowanie
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zasobów
ludzkich do
innych zadañ

Poprawa
wskaźników

pracowników do bardziej odpowiedzialnych zadañ.
Zrealizowano postawione cele oraz usprawniono
komunikacjê z dostawcami. Korzyści¹ nie do przecenienia
jest równie¿ znaczna redukcja kosztów ponoszonych
dotychczas na archiwum. Wspomniane dzia³a-nia wpisa³y
siê równie¿ w za³o¿enia strategii CSR Castoramy.

Przekierowanie
zasobów ludzkich
do innych zadañ/
dzia³ów

Wydarzeniem bez precedensu by³ te¿ sam proces
wdra¿ania rozwi¹zañ przez sieæ Castorama na rodzimym
rynku retail. Priorytetem dla sieci by³o partnerskie podejście
do wprowadzania innowacji, a same zmiany poprzedzono
licznymi konsultacjami z dostawcami. Procedura w³¹czaj¹ca
dostawców do projektu zak³ada³a ich kwalifikacjê (sprawdzano
wolumen dokumentów, mo¿liwośæ i chêæ komunikacji
EDI oraz mo¿liwośæ faktoringu odwróconego), wys³anie
umowy (poprzedzone ustalaniem szczegó³ów i konfiguracj¹
systemów), zamówienie EDI (konieczne przed uruchomieniem
faktury EDI), test faktury EDI (przes³anie próbnych
dokumentów do Edisona i do Castoramy – weryfikacja
jakości faktur trwa³a 2 tygodnie) i przejście do produkcyjnych
faktur EDI (oświadczenie Castoramy o zakoñczeniu testów
i potwierdzenie dostawcy o zaprzestaniu wysy³ki faktur drog¹
tradycyjn¹).
Oprócz nieinwazyjnego przejścia na szybki i wygodny sposób
komunikacji, niew¹tpliwymi plusami po stronie dostawców
jest równie¿ udzia³ w procesie finansowania oraz ni¿sze
koszty procesowania dokumentów. Istotna zmiana, jaka przy
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udziale operatora EDI Edison SA, dokona³a siê w zarz¹dzaniu
dokumentacj¹ w Castoramie, dziêki obopólnej wspó³pracy
i modelowi ewolucyjnego rozwoju projektu przebieg³a sprawnie
i w mo¿liwie najbardziej komfortowy dla dostawców sposób.
Zapytana o bilans korzyści projektu EDI Monika Pietryszak,
Dyrektor Ksiêgowości i Podatków w Castoramie, wymieni³a:
znacz¹c¹ eliminacjê procesów rêcznych, poprawê wskaźników
efektywności, obni¿enie kosztów archiwum, poprawê
komunikacji z dostawcami, aspekt proekologiczny zgodny
z polityk¹ odpowiedzialności spo³ecznej firmy (CSR). Projekt
faktur EDI przyniós³ oczekiwane, bezpośrednie korzyści przede
wszystkim w ksiêgowości, ale pośrednio równie¿ w obszarze
³añcuch dostaw. Jesteśmy zadowoleni ze wspó³pracy z firm¹
Edison przy projekcie faktur EDI. Osi¹gnêliśmy zak³adane cele,
a zadowalaj¹ce efekty zachêcaj¹ do rozszerzenia projektu na
kolejne obszary – miêdzy innymi o obs³ugê faktur walutowych,
istotnej sprawy w kontekście spodziewanego wzrostu liczby
tych dokumentów w niedalekiej przysz³ości – mówi Monika
Pietryszak, dyrektor ds. ksiêgowości i podatków w sieci
Castorama.

EDISON SA – pierwszy operator EDI w Polsce, od 1996 roku dostarcza kompleksowe rozwi¹zania
technologiczne z zakresu e-commerce, usprawniaj¹ce komunikacjê biznesow¹. Oferuje us³ugi
wymiany dokumentów elektronicznych (w tym e-faktur) z partnerami na ca³ym świecie oraz systemy
umo¿liwiaj¹ce archiwizacjê dokumentów w formie elektronicznej. Świadczy szeroki zakres us³ug
dodatkowych takich jak: śledzenie dokumentów (tracker), matching, walidacja faktur elektronicznych,
dostosowanie aplikacji ERP do standardów EDI i tworzenie/budowanie portali B2B. Zajmuje siê tak¿e
prowadzeniem du¿ych projektów wdro¿eniowych dla spo³eczności biznesowej, szkoleniami oraz
konsultacjami organizacyjno-biznesowymi dotycz¹cymi procesów obiegu dokumentów.

