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Analiza przedwdrożeniowa
czyli procesy pod lupą
W sierpniu i wrześniu przeprowadzona została na naszej uczelni
analiza przedwdrożeniowa, w wyniku której powstał szczegółowy
plan wdrożenia systemów TETA i USOS. Zespół wdrożeniowy firmy
OPTeam, w skład którego wchodzi 20 osób, kontaktuje się
systematycznie z oddelegowanymi pracownikami AIK w celu
pozyskania niezbędnych informacji. Po stronie naszej uczelni
zaangażowane na etapie przygotowawczym są aktualnie 23 osoby,
głównie z administracji. Niemal wszystkie kontakty mają miejsce w
sieci, co jest najbezpieczniejszym rodzajem spotkań w okresie
pandemii.

Najbliższe szkolenia
dla administracji
Język angielski
Budowania zespołu i
komunikacji w zespole
Komunikacja – trudne
sytuacje w biurze
Podnoszenie jakości obsługi
klienta/studenta w
sekretariacie i dziekanacie
Programy biurowe w
administracji
Techniki asertywnej
komunikacji
Wykorzystanie MS Office 365
w praktyce
Zarządzania czasem i
organizacja pracy w biurze
Zarządzania treścią na
stronie internetowej
Usprawnienia procedury
administracyjnej w uczelni
Wewnętrzne systemy
zarządzania jakością na
uczelni
Diagnoza i rozwój potencjału
osobowościowego w
organizacji
Tworzenia aktów
normatywnych w uczelni
W pażdzierniku: szkolenie dla kadry
dydaktycznej dot. tworzenia materiałów do
zajęć online.
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Pierwszym wdrażanym systemem jest TETA - nowoczesne
narzędzie od obsługi zadań finansowych i kadrowych. Bardzo
szybkie, biorąc pod uwagę skalę zadania, wdrożenie, spowodowane
jest potrzebą rozpoczęcia pracy na nowych zasadach od 1 stycznia
2021. Warto nadmienić, że system TETA jest jednym z najlepszych
na rynku. Obecnie korzysta z niego w Polsce ponad 2 tys. firm i
instytucji dużej i średniej wielkości.

"Czego nie możemy
zmienić znośmy
cierpliwie. Jak nic
pospolitszego nad
cierpienie, tak nic
potrzebniejszego
nad cierpliwość."
św. Ignacy Loyola

System USOS, z którego będą korzystali wszyscy nasi pracownicy
i studenci, jest wdrażany etapami. Przed wakacjami został
uruchomiony pierwszy moduł systemu służący rekrutacji
studentów. Została też przeprowadzona aktualizacja Systemu
Personalizacji. Aktualnie trwają prace poprzedzające wdrożenie
Systemu USOS, m.in. instalacja 19 maszyn wirtualnych w ramach
przygotowania środowiska. Bardzo ważnym teraz etapem będzie
migracja danych z poprzednich systemów, w którą włączy się
księgowość, kadry i dziekanaty. Po okresie spodziewanego
dostosowywania i korygowania poszczególnych funkcjonalności,
nastąpi etap pełnej integracji systemów, który ma się zakończyć w
okresie wakacyjnym 2021.
Na przełomie grudnia/stycznia planujemy rozpocząć analizę
przedwdrożeniową dla systemów z drugiego projektu, w ramach
którego będziemy mogli posługiwać się Platformą Edukacyjną,
Intranetem oraz systemem Obiegu informacji i zarządzania
procesami.
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