
Cinci modalitati de a obtine ROI cu ajutorul unui sistem ERP 

O conversatie avuta, la un moment dat, la un eveniment, a scos in evidenta preocuparea unui 

CIO legata de implementarea unui  ERP. El a impartasit ca preocuparea lui tinea de faptul ca nu 

beneficiaza de avantajele noului sistem. 

Cei mai multi directori cu care am vorbit sunt mai putin preocupati de rentabilitatea investitiei 

(ROI), interesandu-i mai mult sa se asigure ca proiectele lor nu se transforma in “epave”.  

Majoritatea proiectelor de implementare ERP esueaza fie pentru ca se depasesc costurile, fie 

pentru ca procesul de implementare necesita un timp mai indelungat decat era asteptat. 

Preocuparea principala ar trebui sa fie legata, insa, de faptul că cele mai multe proiecte nu 

reusesc sa atinga beneficiile de business asteptate.  

Proiectele ce s-au dovedit esuate din punct de vedere al implementarii de ERP sunt discutate 

frecvent in mass-media si nedorite de directorii de companii. Companiile platesc sume mari pe 

proiectele lor ERP, asa ca nu cer prea mult atunci cand se asteapta sa profite la maxim de 

potentialul functional al software-ului pe care il implementeaza. 

Deci ce are de facut un CIO, CFO sau un manager de proiect? Iata cateva lucruri de luat in 

considerare pentru a verifica daca esti, cu adevarat, concentrat pe ROI in implementarea 

solutiei ERP: 

1. Seteaza obiective importante pentru implementarea ERP. Decat sa lucrezi cu teama – fie 

teama de esuarea proiectului, fie frica de a pierde locul de munca - incearca sa iti propui tinte 

mai “inalte”, ca de exemplu, livrarea unui set de procese de business si functionalitati ce va 

ajuta afacerea sa treaca la un nivel urmator.  Acest mod de gandire poate ar trebui sa fie extins 

la nivelul fiecarui aspect al proiectului, cum ar fi unde iti concentrezi  timpul si resursele, cum sa 

elimini decalajul dintre noile tehnologii si angajații companiei si alte aspecte critice care vor 

face, in cele din urma, ca proiectul sa aiba succes. 

2. Focuseaza-te pe oameni și procese, nu pe tehnologie. Nu te lasa prins printre aspectele 

tehnologice ale implementarii. Furnizorii de solutii ERP investesc sume uriase in cercetare si 

dezvoltare, insa, la  final, succesul (sau esecul) proiectului nu va avea nimic de a face cu aceste 

caracteristici tehnice. In schimb, acesta va fi conditionat de cat de bine administrezi procesele 

de business reengineering si managementul schimbarii organizationale – cei mai importanti doi 

factori de succes pentru orice implementare ERP. 

3. Nu subestima costul, timpul si efortul necesar pentru implementarea ERP. Desi este 

important sa nu te concentrezi prea mult pe timpul si durata procesului de implementare, 



trebuie, in acelasi timp, sa iti amintesti ca nu vei putea obtine beneficiile propuse si nici ROI, 

daca nu vei ajunge la data go-live-ului.  La elaborarea planului de proiect, nu trata ca atare 

planurile si costurile estimate de furnizorul ERP.  In schimb, fa un studiu la alte companii, 

apeleaza la un consultant - altul decat implementatorul - pentru a estima timpul si costul 

proiectului si pentru a obtine un plan de buget  care are sens pentru organizatia ta. Setarea 

precoce a unor asteptari realiste este primul pas spre obtinerea de ROI si o implementare ERP 

de succes. 

4. Intelege unde este intr-adevar linia de sosire. La fel cum alergatorii de maraton stiu cand 

participa la o cursa de 26km si cand intr-una de sprint de 400m, implementatorii  ERP de succes 

stiu unde este intr-adevar linia de sosire. Practica arata ca cele mai multe organizatii incep un 

proces de implementare asteptandu-se sa puna in aplicare tot ceea ce sistemul ERP are de 

oferit. Cu toate acestea, din cauza timpului, bugetului si resurselor  insuficiente si subestimate, 

majoritatea organizatiilor ajung sa renunte la procesul de implementare inainte de final. 

5. Concentreaza-te pe corelarea pe termen lung intre afacerea ta si noul sistem ERP. In 

completarea punctului # 4 trebuie sa subliniez ca organizatiile de succes nu incheie niciodata cu 

adevarat procesul de implementare a solutiei ERP. In schimb, ele se concentreaza pe 

considerentul ca afacerea evolueaza in timp. Companiile care nu iau in calcul acest considerent 

ajung sa se confrunte cu situatii dificile cauzate de divergentele dintre operatiunile lor de 

afaceri si tehnologie - ceea ce duce, in cele din urma, la nevoia de a inlocui prematur sistemele 

lor.  

Succesul și atingerea beneficiilor de-a lungul timpului nu este garantat niciodata, dar insusi 

faptul ca il ai in vedere te va ajuta sa te asiguri ca organizatia ta este una dintre putinele care 

face mai mult decat sa implementeze un nou sistem ERP. Vei fi unul dintre putinii care livreaza 

la timp si se incadreaza in buget, atingand, in acelasi timp, beneficiile de afaceri si ROI 

(randamentul investiei) la care te-ai asteptat de la inceput (sau poate depasite). 


