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Wiedza 
Praktyka dowodzi, że wiele materiałów dotyczących 
przedsiębiorstwa jest dostępna tylko dla ich 
adresatów i autorów. Dokumenty, e-maile, 
komunikaty, notatki, protokoły — umieszczone 
gdzieś na twardych dyskach pracowników, mimo 
że znajdują się na komputerach należących do 
przedsiębiorstwa, są de facto niedostępne dla 
pozostałych pracowników. Wiedza o stanie rzeczy — 
pochodna zgromadzonej informacji i dokumentacji 
jest niezbędnym elementem skutecznego 
zarządzania przedsiębiorstwem. Potraktowanie 
informacji jako zasobu jest jednym z istotniejszych 
elementów budowania nowych wartości dla firmy. 

Ascent — dostęp do wiedzy 
Ascent jest systemem, który wspiera koordynację 
procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją.

Porządkuje reguły dostępu do zasobów  ■
przedsiębiorstwa (dokumentacja, informacja, 
przeprowadzane operacje…)
Normalizuje procedury obsługiwania  ■
spraw i procesów
Daje możliwość badania ich efektywności ■
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Ascent a oprogramowanie ERP  
ERP to nasza pasja od wielu lat. Rozwijając nasz sztandarowy produkt 
staraliśmy się objąć informatyką jak najszerszy zakres funkcjonalny. 
Pragnęliśmy, aby niemal każdy przejaw aktywności przedsiębiorstwa znalazł 
się pod czujnym władaniem systemu informatycznego gwarantującego 
obsługę dobrego i sprawnego procesu biznesowego. Przyjęliśmy założenie, 
że każdy istotny krok procesowy, będący pochodną zdarzeń poprzedzających 
winien znaleźć się w obszarze funkcjonalnym sprawnego systemu ERP. 

Konsekwencją funkcjonowania systemu ERP — zgodnego z funkcjami 
zdefiniowanym przez organizację APICS; do nich zaliczamy również 
Business Intelligence — jest nowy poziom aktywności przedsiębiorstwa. 
Poziom suwerenny, nie dający się w sposób oczywisty wyprowadzić 
z systemu, który legł u jego podstawy; poziom o strukturze danych nie 
przystającej do struktury informacji przez system przetwarzanych. 

Tak narodził się pomysł Ascenta — rozwiązania, które: 

 ■ za pomocą nośnych technologii łączy kompetencje repozytorium 
dokumentów, obsługi spraw czy procesów, 
potrafi normować procedury i przeprowadzać analizę ich efektywności,  ■
integruje informację pochodzącą z różnych źródeł (również z systemu lub  ■
nawet systemów ERP), 
steruje przepływem informacji. ■

Graffiti.ERP  
jest rozwiązaniem 
informatycznym klasy 
ERP, nowoczesnym 
i w pełni zintegrowanym 
systemem zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

www.dobryerp.pl
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Procesy  
Jakość oraz wydajność każdego procesu jest uzależniona od jego 
powtarzalności. Proces powtarzalny, którego poszczególne kroki, 
koniunkcje oraz alternatywy są dobrze rozpoznane i normowane 
będzie efektywny i dobry jakościowo. Ascent dostarcza możliwość 
stworzenia matryc postępowania dla dobrze rozpoznanych procesów.

Matryca postępowania identyfikuje nie tylko kroki procesowe oraz 
alternatywne drogi postępowania, lecz pozwala też normować termin oraz 
pracochłonność wykonania poszczególnych kroków procesowych przez 
użytkowników — a tym samym określać rzeczywistą efektywność prac.

Procesy a dokumenty 
Każdy proces może zostać zapisany jako dokument w repozytorium 
dokumentów. Oznacza to, że każdy, kto posiada dostęp do odpowiedniego 
węzła lokalizacyjnego będzie mógł zobaczyć pełną informację o procesie 
i wszystkich informacjach z nim związanych. Związek pomiędzy 
repozytorium a sprawą może zaistnieć również podczas tworzenia relacji 
dokumentów już zarejestrowanych w repozytorium z poszczególnymi 
krokami procesowymi. Takie dokumenty mają charakter załączników. 

Zamykanie etapów może 
być automatyzowane 
w oparciu o przepływ 
informacji (np. e-mail)

Proces może być inicjowany 
także przez użytkownika 
zewnętrznego
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Business Intelligence 
Ascent potrafi integrować różne środowiska. System pozwala tworzyć 
zapytania — wykorzystując standard SQL — do innych zewnętrznych baz. 
Efekt zapytań można połączyć oraz formatować według własnych potrzeb 
oraz, co ważniejsze, obrabiać zgodnie z logiką kostek analitycznych. 

Zestawienia zapamiętane w repozytorium dokumentów będą 
wykorzystywane przez wszystkich użytkowników, którzy zgodnie z logiką ról 
systemowych mają uprawnienie do danego węzła biblioteki dokumentów. 

Repozytorium dokumentów  
To miejsce w którym są składowane wszystkie dokumenty. Repozytorium to 
potężna biblioteka dokumentów posiadająca swoją sieć sektorów i półek, do 
których dostęp jest restrykcyjnie limitowany przez wewnętrzne procedury 
i reguły obowiązujące każdego użytkownika odwiedzającego bibliotekę.

Dokument jest złożony  ■
w repozytorium we wskazanej 
lokalizacji. Repozytorium ma strukturę 
drzewiastą, zbudowaną podczas 
procesu analizy przedwdrożeniowej 
i wdrożenia rozwiązania.
Umieszczenie dokumentu  ■
w konkretnym węźle lokalizacyjnym 
może być powiązane z procesem 
zawiadamiania poprzez e-mail lub SMS.

Zestawienie można 
prezentować za pomocą 
wybranego standardu 
graficznego

Istotą repozytorium 
jest dokument, do 
którego dostęp jest 
szybki i jednoznaczny
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CRM 
Z systemem Ascent dostarczany jest moduł wspomagający obszar budowania 
relacji z klientami — CRM. W jego ramach istnieją kategorie niezbędne 
do prowadzenia kartotek informacji o wszystkim, co dzieje się na styku 
przedsiębiorstwa i potencjalnego lub rzeczywistego kontrahenta. 

Uczestnik procesu CRM może rejestrować informacje związane z jego  ■
kontaktami oraz ma możliwość formatowania wprowadzanych 
danych wspomagając się pełnymi możliwościami Ascenta. 
Kontakty mogą być grupowane w wątki lub sprawy  ■
i poddawane odpowiedniej obróbce statystycznej.

Wielojęzyczność 
Ascent jest systemem wielojęzycznym. Oznacza to, że wszystkie 
komunikaty oraz opisy menu, klawiszy, akcji i pomocy 
kontekstowych mogą być dostępne w różnych językach.
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Wielowarstwowy model struktury Ascenta 
Ascent jako całość można przedstawić w postaci warstw. 
Ich wzajemne relacje obrazuje ilustracja poniżej:

Dzięki wielowarstwowości Ascent jest rozwiązaniem łatwo dopasowującym 
się do potrzeb i aktualnie wykorzystywanej struktury informatycznej.

Zintegrowane moduły 
Ascent posiada strukturę modułową — wiele elementów składa 
się na jedno, całkowicie zintegrowane rozwiązanie.

Dzięki modułowości Ascent jest w stanie z łatwością dopasować 
się do wymagań i specyfiki różnej działalności.
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Użycie Ascenta daje bardzo konkretne korzyści biznesowe:

Upublicznienie wiedzy i jasne procedury dostępu do niej 
Uczynienie wiedzy — informacji — publiczną pociąga za 
sobą konieczność określenia jasnych reguł dostępu i procedur 
postępowania z każdym nośnikiem informacji.

Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji 
Dobra konstrukcja reguł dostępu oraz efektywna technologia 
wyszukiwania i przetwarzania danych pozwolą błyskawicznie 
sięgnąć po właściwą i kompletną pulę informacji.

Zdalny dostęp do informacji 
Do danych może dotrzeć każdy, kto posiada dostęp do internetu 
oraz odpowiednie uprawnienia. Nie jest więc konieczne, 
aby użytkownik był w siedzibie swojej firmy, miał dostęp do 
konkretnego pomieszczenia. Wystarczy wola wiedzy…

Matryca procesów — powtarzalny schemat postępowania 
W każdej organizacji są typy spraw, których sposób załatwiania jest 
powtarzalny. Matryca procesów daje możliwość kontroli stopnia 
zaawansowania i rzeczywistej skuteczności wykonywania zadań.

Kalendarz: efektywne zarządzanie i kontrola zasobów 
Kalendarz to miejsce upublicznienia notatek i poleceń. Ale nie tylko. 
Kalendarz kanalizuje przepływ informacji pomiędzy planistą i odbiorcą. 
Jest też platformą wymiany informacji o zasobach i ich dostępności.

Raportowanie i analizy — integracja danych 
Analiza i raporty mogą powstać przez syntezę informacji 
pochodzących z systemów zewnętrznych — ERP, transakcyjnych 
i rozwiązań dziedzinowych. Raport jest dokumentem, który 
może być zapisany w repozytorium dokumentów.

Portal informacyjny: katalogowanie i dystrybucja informacji publicznej 
Dowolne wiadomości mogą być umieszczane na swoistym słupie 
ogłoszeniowym — choć, jak w przypadku innych danych, ich 
adresat może być bardzo precyzyjnie określony. Siła wiadomości 
może być budowana przez załączniki, dokumenty oraz grafikę.

Konsolidacja różnych poziomów danych 
Dobrodziejstwa repozytorium dokumentów — z jego strukturą, regułami, 
funkcjami wyszukiwania… — mogą być wykorzystane na użytek 
oprogramowania wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem, 
modułów wspomagających sferę Business Intelligence. Jako dokument 
może być traktowany złożony proces i odwrotnie: załączniki skojarzone 
z tym ostatnim mogą być umieszczane w repozytorium dokumentów.

Upublicznienie wiedzy jest 
elementem reorganizacji 
przedsiębiorstwa

Dostępne z dowolnego 
miejsca na ziemi dane

Sprawna i formalnie 
jednoznaczna komunikacja 
wielu użytkowników

Raport tworzy nową 
jakościowo informację

Integracja warstw 
dokumentacyjnej, 
procesowej i wspomagającej 
CRM oraz raportowania
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PC Guard SA — dom softwarowy 
PC Guard SA to jeden z większych krajowych wytwórców oprogramowania 
oferujących duże i stabilne rozwiązania klasy ERP oraz środowiska 
workflow własnego autorstwa. Wieloletnie doświadczenie liderów 
i konsultantów dało owoc produktów doskonale wkomponowanych 
w polskie realia. PC Guard SA ma wśród swoich klientów zarówno 
przedsiębiorstwa produkcyjne jak i handlowe, firmy średnie oraz duże.

Oprogramowanie powstające w PC Guard SA jest „skalowalne” — 
jego immanentną cechą jest możliwość obsługi procesów złożonych, 
wielopoziomowych i wieloetapowych równie skutecznie jak tych 
relatywnie prostych. Dzięki temu oraz doświadczeniu kadry, wdrożenia 
były możliwe w firmach skrajnie różnych pod względem wielkości, 
ale też wymagań stawianych rozwiązaniom informatycznym. 

PC Guard Spółka Akcyjna

Spółka giełdowa — transparentna, czytelna, realizująca politykę  ■
pełnej jawności co do kondycji i zamierzeń biznesowych
Kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów ■
Mocne fundamenty ekonomiczne ■
Spółka konsekwentnie budująca grupę kapitałową w sektorze IT ■
Ponad 15-letnie doświadczenia w branży IT ■
Wiedza ponad 50 pracowników ■
Potencjał 24 konsultantów o wysokich kompetencjach zawodowych,  ■
wykonawców wielu rozległych projektów biznesowych
Plastyczność i niespotykana skuteczność prowadzonych wdrożeń ■
Lokalizacje w Poznaniu, Warszawie oraz Katowicach ■
Sieć kilkudziesięciu przeszkolonych i certyfikowanych  ■
dystrybutorów w całej Polsce
Spółka posiadająca na swoim koncie blisko 100 udanych wdrożeń  ■
autorskiego rozwiązania klasy ERP w przedsiębiorstwach średnich i dużych
Edukator aktywnie uczestniczący w procesie nauczania studentów  ■
poprzez prowadzenie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów
Organizator i uczestnik wielu seminariów i konferencji ■
Autor, wykonawca i właściciel oprogramowania ■

Platforma Graffiti.ERP 
Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem klasy ERP 
– duży, funkcjonalny pakiet oprogramowania wspomagający funkcjonowanie 
i rozwój średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych.

Werdyktem kilkusetosobowej publiczności — uczestników konferencji 
GigaCon 2005 w Warszawie — Graffiti.ERP nadano tytuł Produktu Roku 2005.

PC Guard Spółka Akcyjna
www.pcguard.pl

Kapitał zakładowy
11 000 000 zł

Ticker GPW
PCG

KRS
0000137173
NIP
779-21-28-540

Produkt Roku 2005
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Rozwiązania dziedzinowe 
PC Guard SA jest architektem i twórcą oprogramowania. Ścisła współpraca 
odbiorców, ludzi świata nauki i analityków spółki była motorem 
powstania dziesiątków zaprojektowanych i przygotowanych przez zespół 
PC Guard SA modułów dziedzinowych, specjalizowanych, obsługujących 
peryferyjne względem systemu ERP obszary aktywności gospodarczej.

Referencje 
Posiadamy blisko sto listów referencyjnych. To efekt udanych wdrożeń 
i długoletniej współpracy z naszymi odbiorcami. Wśród naszych zadowolonych 
klientów są spółki giełdowe, firmy polskie i spółki z kapitałem zagranicznym.

Zarząd 
To ludzie nieprzypadkowi, związani z branżą informatyczną, 
wytwarzaniem oprogramowania oraz projektami wdrożeń rozwiązań 
biznesowych od początku swojej kariery zawodowej.

Dariusz Grześkowiak ■  — Prezes Zarządu PC Guard SA. 
Absolwent Politechniki Poznańskiej, autor publikacji naukowych 
i prasowych. Lider projektu budowy oprogramowania 
ERP, architekt wielu rozwiązań dziedzinowych.

Mariusz Bławat ■  — Członek Zarządu PC Guard SA.  
Wizjoner, twórca wielu koncepcji rozwiązań biznesowych.  
Uczestnik i kierownik kilkudziesięciu wdrożeń rozległych projektów.

PC Guard SA — spółka giełdowa 
PC Guard SA zadebiutowała na warszawskim parkiecie 
w październiku 2005 roku. Wysiłek zaowocował niezwykle 
wysoką oceną wystawioną przez fachowe media.

W prestiżowym rankingu gazety PARKIET w marcu 2006 roku, ze 
względu na fundamenty ekonomiczne spółki i potencjał wzrostowy 
wśród spółek giełdowych należących do sektora Nowe Technologie 
spółka zajęła wysoką czwartą lokatę — zostawiając za sobą całą 
konkurencję zajmującą się wytwarzaniem systemów ERP. 

W styczniu 2007 roku PC Guard SA zajmowała 7 miejsce 
w rankingu skonstruowanym przez portal RSG na podstawie 
prognozowanej stopy zwrotu metodą DCF.

PC Guard SA — grupa kapitałowa 
PC Guard SA konsekwentnie dąży do zwiększania masy spółki poprzez 
inwestycje w inne podmioty, m.in. sprawuje kontrolę nad spółką DIVICOM SA, 
producentem i dystrybutorem wysokiej klasy sprzętu komputerowego. 

PC Guard SA prowadzi nadto aktywną politykę proakwizycyjną.

Większość konsultantów 
PC Guard SA jest aktywna 
zawodowo od kilkunastu lat

Wszystkie wdrożenia są 
poprzedzone analizą 
biznesową i skrupulatną 
specyfikacją efektów 
i miar sukcesu
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PC Guard Spółka Akcyjna 
www.pcguard.pl

Poznań 
ul. Jasielska 16  

60-476 Poznań 
tel. 061 84 34 266 
tel. 061 84 34 270 
fax 061 84 71 246 

bramka gsm 606 723758

Warszawa 
ul. Kierbedzia 4 

00-728 Warszawa 
tel. 022 86 86 007 
tel. 022 84 10 263 
tel. 022 84 13 566 
fax 022 84 09 753

Katowice 
ul. Czerwińskiego 6 

40-123 Katowice 
tel. 032 20 10 336 
fax 032 60 87 699
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