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• Podejście procesowe to traktowanie organizacji

jako zbioru procesów i opisanie jej jako mapy

powiązań oraz sekwencji procesów.





Podejście funkcjonalne i procesowe

Źródło: McCormack K. P. Johnson W. C. Business process orientation, s. 29.
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Notacja BPMN 2.0



Zakup na kredyt kupiecki

• W firmie rodzinnej zatrudniającej 25 osób składa się komputery, głownie dla klientów korporacyjnych – innych 
firm i instytucji. W większości zamówienia realizowane są z odroczonym terminem płatności – tzw. kredytem 
kupieckim. Przy każdorazowym zamówieniu na kredyt kupiecki w firmie mają miejsce następujące czynności:

• Dział sprzedaży przyjmuje i kompletuje zamówienie. Po określeniu jego treści przekazuje do Działu kredytów i 
fakturowania. Dział kredytów i fakturowania przyjmuje zamówienie i wprowadza je do systemu 
komputerowego. Następnie sprawdza zdolność kredytową odbiorcy. Jeśli dział kredytów i fakturowania nie 
może określić, że klient jest wiarygodny (90% przypadków) to dokumenty przekazywane są z powrotem do 
działu Sprzedaży, który sprawdza wiarygodność klienta na podstawie danych w zewnętrznym Biurze Informacji 
Kredytowej. Jeśli weryfikacja w dziale Sprzedaży jest negatywna zamówienie (20% przypadków) jest 
wstrzymywane, a klient jest informowany o wstrzymaniu realizacji zamówienia i jego przyczynach. Jeśli 
natomiast weryfikacja jest pozytywna dokumenty z odpowiednią adnotacją wracają do działu kredytu i 
fakturowania

• Jeśli klient jest wiarygodny przechodzi się do fazy realizacji. Przebiega ona jednocześnie dwutorowo:
– Produkcja i wysyłka produktu
– Przygotowanie i wysyłka faktury

• W przypadku produkcji i wysyłki produktu:
– Dział kontroli produkcji wprowadza zamówienie do realizacji.
– Następnie sprawdza, czy zamówiony produkt jest w magazynie.
– Jeśli produktu nie ma (80% przypadków), planowana jest produkcja.
– Zamówienie przekazywane jest do działu produkcji gdzie wykonuje się produkt. 
– Gotowy produkt przekazuje się do działu pakowania i wysyłki, gdzie jest pakowany.
– Po wyprodukowaniu produktu lub jeśli produkt jest w magazynie przygotowywane jest Zlecenie wysyłki.
– Produkt wysyłany jest do klienta

• Przygotowanie i wysyłka faktury
– Dział kredytu i fakturowania przygotowuje fakturę.
– Po otrzymaniu informacji z działu pakowania i wysyłki, że towar jest wysłany wysyłana jest faktura.




