
Dziś posiadanie systemu klasy MIS/ERP przez drukarnię 
nie jest postrzegane w kategoriach udogodnienia, 
tylko konieczności, jeśli mówimy o dużych i średnich
przedsiębiorstwach produkcyjnych – mówi Paulo
Souto. – Wpływ pandemii jest tu niezaprzeczalny. Nasi
klienci mówią dziś wprost: „Gdybyśmy nie mieli systemu
MIS, umożliwiającego łączność zdalną, nie bylibyśmy
w stanie kontynuować działalności.” To stwierdzenie
dobrze oddaje dzisiejszą rzeczywistość – firmy, które
wdrożyły rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów,
szybciej adaptują się do zmian.

Jaki Jest wpływ pandemii na zainteresowanie rozwiązaniami

automatyzacJi biznesoweJ takimi Jak mis? Jakie sektory branży

poligraficzneJ stały się bardzieJ aktywne we wdrażaniu tego

typu rozwiązań od momentu wybuchu pandemii i dlaczego?

––––––––––

Pau lo So uto: Je stem pod ogrom nym wra że niem zmian, ja kie za -

cho dzą w bran ży po li gra ficz no -opa ko wa nio wej. Jesz cze kil ka lat te -

mu ilość pro ce sów – sprze da żo wych, wdro że nio wych czy ser wi so -

wych – któ re za cho dzą obec nie zdal nie, ni ko mu nie mie ści ła by się

w gło wie. Na tu ral nie od lat roz ma wia my o Prze my śle 4.0 na nie zli -

czo nej ilo ści se mi na riów czy kon gre sów, ale za in te re so wa nie firm 

roz wią za nia mi z za kre su tej kon cep cji ab so lut nie nie jest pro por cjo -

nal ne do ilo ści po świę ca ne go im cza su. To nie jest ma szy na, któ ra

przy nie sie okre ślo ną pro duk tyw ność i zysk. Po dob nie rzecz ma się

z roz wią za nia mi opar ty mi na chmu rze – przez wie le lat pa no wa ła

w sto sun ku do nich du ża nie uf ność. Dziś po sia da nie sys te mu kla sy

MIS/ERP przez dru kar nię nie jest po strze ga ne w ka te go riach udo god -

nie nia, tyl ko ko niecz no ści, je śli mó wi my o du żych i śred nich przed -

się bior stwach pro duk cyj nych. Wpływ pan de mii jest tu nie za prze czal -

ny. Na si klien ci mó wią dziś wprost: „Gdy by śmy nie mie li sys te mu MIS,

umoż li wia ją ce go łącz ność zdal ną, nie by li by śmy w sta nie kon ty nu -

ować dzia łal no ści.” To stwier dze nie do brze od da je dzi siej szą rze czy -

wi stość – fir my, któ re wdro ży ły roz wią za nia z za kre su au to ma ty za -

cji pro ce sów, szyb ciej ada ptu ją się do zmian. Przy czym war to mieć

świa do mość, że au to ma ty za cja czy di gi ta li za cja nie jest toż sa ma

z wdro że niem kon cep cji Prze my słu 4.0, któ ra za wie ra w so bie du żo

wię cej za gad nień. W peł ni zin te gro wa ny sys tem MIS jest z per spek -

ty wy Prze my słu 4.0 bar dzo pro stym roz wią za niem, jed nym z wie lu

nie zbęd nych ele men tów ukła dan ki. To jesz cze fik cja przy szło ści

w bran ży po li gra ficz no -opa ko wa nio wej, choć dru kar nie ety kiet czy

Roz mo wa z Pau lo So uto, człon kiem za Rzą du fiR my Si StRa de

Opro gra mo wa nie MIS/ERP
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opa ko wań, funk cjo nu ją ce w spo żyw czym łań cu chu do staw, z na tu -

ry rze czy są bar dziej na sta wio ne na au to ma ty za cję.

Kie dy wpro wa dzo no pierw szy lock down, te go ty pu fir my pro du -

ko wa ły jak sza lo ne, wię cej, niż ry nek był w sta nie wchło nąć. Ry nek

prze obra ża się na na szych oczach, e -com mer ce od no to wu je re kor do -

we wzro sty, a to do sko na ła wia do mość dla bran ży opa ko wa nio wej. 

Jak fir ma si stra de po ra dzi ła so bie w 2020 ro ku? 

ro zu miem, że sprze daż wzro sła, a ze spół się po więk szył?

––––––––––

P. S.: Za mó wie nia na na sze roz wią za nia wzro sły w ubie głym 

ro ku o 60 proc. w sto sun ku do 2019 roku. No we kon trak ty z ryn ków 

za gra nicz nych, czy li w na szym przy pad ku spo za Por tu ga lii, wzro sły

w tym sa mym cza sie o 140 proc. Na si wdro że niow cy ma ją więc peł -

ne rę ce ro bo ty; mu sie li śmy za trud nić no wych pra cow ni ków, zwięk -

sza jąc za trud nie nie o 10 proc., co i tak nie jest wy star cza ją ce. Ro śnie -

my glo bal nie – nie tyl ko w Por tu ga lii czy w Eu ro pie, ale tak że w Azji;

nasz od dział w Taj lan dii dy na micz nie się roz wi ja, po zy ska li śmy no -

wych klien tów w In diach i Ban gla de szu. To dla nas bar dzo obie cu ją -

cy ry nek, z ogrom nym po ten cja łem, choć pro wa dzo ne w Azji pro jek -

ty są bar dzo zło żo ne. Nie bra ku je tam za kła dów za trud nia ją cych kil ka

ty się cy osób, z kie row nic twem wy wo dzą cym się z róż nych kra jów,

więc po ziom skom pli ko wa nia pro ce sów jest bar dzo wy so ki. Obec nie

bez po śred nio za trud nia my ok. 70 osób na ca łym świe cie, więk szość

pra cu je oczy wi ście w Por to. Du żym wspar ciem jest dla nas sieć na -

szych part ne rów – firm, któ re po ma ga ją nam w sprze da ży i wdro że -

niu na szych sys te mów w po szcze gól nych kra jach. W Pol sce na szym

part ne rem do paź dzier ni ka ub.r. by ła fir ma Re pro graf -Gra fi kus, jed -

nak zde cy do wa li śmy się za koń czyć tę współ pra cę i po sta wić na obec -

ność bez po śred nią.

na Ja kie go ro dza Ju wy zwa nia od po wia da Ją roz wią za nia mis, 

Ja kie pro ble my ich użyt kow ni ków roz wią zu Ją?

––––––––––

P. S.: W cza sie pan de mii roz wią zu ją pod sta wo wy pro blem firm:

brak mo bil no ści. Umoż li wia ją pra cę zdal ną z do stę pem do wszyst -

kich in for ma cji, da nych i trans ak cji, któ re in te gru ją w ra mach zauto -

ma ty zo wa ne go work flow. Sło wem – umoż li wia ją nor mal ne funk cjo -

no wa nie w tych bez pre ce den so wych cza sach. To bar dzo du ża war -

tość, któ rą wno szą do firm zmu szo nych do wy sła nia swo ich

pra cow ni ków na pra cę zdal ną. Ma my klien tów, któ rzy ro bią pla ny

pro duk cyj ne z do mu – jesz cze rok te mu by ło to nie spo ty ka ne. Ma ją

do stęp do wszyst kich da nych z ma szyn pro duk cyj nych bez ko niecz -

no ści obec no ści w za kła dzie, na wet kie dy prze by wa ją na kwa ran tan -

nie. Mo bil ność i in te gra cja wszyst kich aspek tów funk cjo no wa nia

przed się bior stwa – za rzą dza nia za mó wie nia mi, za ku pa mi, ma ga zy -

nem, pla no wa nia i roz li cza nia pro duk cji – to obec nie ko niecz ność. 

Na tu ral nie ope ra to rzy ma szyn mu szą być fi zycz nie obec ni w za kła -

dzie, dla te go nie mó wi my, że wdro że nie pro gra mu kla sy MIS/ERP jest

rów no znacz ne z wdro że niem Prze my słu 4.0, ale bez niego nie ma

mo wy o wcie la niu tej kon cep cji w ży cie i o in te li gent nej dru kar ni.

Prze mysł 4.0 jest dla niego swe go ro dza ju pa ra so lem.

Za uwa ży li śmy, że pan de mia spo wo do wa ła, iż na si klien ci za czę li

ko rzy stać z funk cjo nal no ści, z któ rych do tej po ry nie ko rzy sta li; za czę li

od kry wać, jak po moc nym i za awan so wa nym na rzę dziem jest opro gra -

mo wa nie kla sy MIS/ERP. Ewi dent nie zmie nia się men tal ność.

czy moż li we Jest peł ne wdro że nie sys te mu mis zdal nie? 

Jak wy glą da kwe stia szko leń? Jak to dzia ła w cza sie pan de mii,

przy wszyst kich ogra ni cze niach w po dró żo wa niu?

––––––––––

P. S.: Nie ma obec nie in nej moż li wo ści niż zdal ne wdra ża nie te -

go ty pu roz wią zań. Jak ina czej mo gli by śmy re ali zo wać wdro że nia np.

w Taj lan dii czy Ko lum bii? Nie po je cha li śmy tam na wet, że by pod -

pi sać kon trakt. Oczy wi ście w mia rę zno sze nia re stryk cji bę dzie my

chcie li po wró cić do oso bi stych wi zyt w za kła dach pro duk cyj nych, 

że by przy śpie szyć pro ces in sta la cji, ale na ten mo ment wszyst ko 

od by wa się zdal nie. Za bie ra to nie ste ty wię cej cza su, głów nie z po -

wo du pro ble mów ko mu ni ka cyj nych – klien ci mu szą nam tłu ma czyć,

cze go po trze bu ją, sie dząc przed ekra nem kom pu te ra; nie mo gą nas

za brać na wy ciecz kę po za kła dzie czy po ka zać obieg cy fro wych do -

ku men tów. Jest to du żo trud niej sze niż pod czas wi zy ty na ży wo,
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trud niej nam zi den ty fi ko wać praw dzi we źró dła pro ble mów, czę sto

tkwią ce w tzw. czyn ni ku ludz kim. To du że wy zwa nie, ale nie nie moż -

li we. Isto ty ludz kie po sia da ją jed nak nie zwy kłe zdol no ści ada pta -

cyj ne. Wie lo krot nie mu sie li śmy zmie niać na szą me to do lo gię im ple -

men ta cji pro jek tów i ją do sko na lić, aby otrzy mać lep sze re zul ta ty.

Do te go do cho dzi kwe stia ję zy ka – w wie lu przy pad kach an giel ski nie

jest ro dzi mym ję zy kiem ani klien ta, ani na szym. Ła two więc so bie wy -

obra zić, jak zło żo ne są to pro jek ty, na wet bez utrud nień w po sta ci

bra ku mo bil no ści. 

pandemia trwa Już prawie rok, więc niebawem 

doprowadzicie pewnie zdalną współpracę z klientem

do perfekcJi. czy w pańskieJ ocenie nawet po pandemii 

będziecie częścieJ korzystali z teJ formy realizowania 

wdrożeń czy rozwiązywania problemów? 

––––––––––

P. S.: Je stem prze ko na ny, że tak. Pod czas mo dy fi ka cji na szej me -

to do lo gii wdro żeń od kry li śmy, że pra ca zdal na mo że być rów nie efek -

tyw na, jak pra ca na miej scu w za kła dzie klien ta. Nie któ rym klien tom

trud no to jesz cze zro zu mieć – kie dy nie je ste śmy obec ni w ich za kła -

dach, są oni tro chę nie uf ni, czy rze czy wi ście wdro że nie prze bie gnie

po myśl nie i bez pro ble mo wo. Po słu żę się przy kła dem dziec ka: czy

moż na je na uczyć wszyst kie go zdal nie? Oczy wi ście, że nie – do szko -

ły idzie tak że po to, że by na uczyć się in te rak cji z in ny mi, pra cy w gru -

pie. Po dob nie dzia ła to w przy pad ku wdro żeń tak za awan so wa nych

na rzę dzi, ja ki mi są sys te my kla sy MIS/ERP. My ślę, że po pan de mii

ok. 50 proc. prac zwią za nych z im ple men ta cją bę dzie re ali zo wa nych

zdal nie – z ko rzy ścią dla obu stron. Klient po nie sie niż sze kosz ty

zwią za ne choć by z po dró ża mi na szych tech ni ków i wdro że niow ców,

a my bę dzie my mo gli le piej za rzą dzać na szy mi za so ba mi ludz ki mi.

Jed na oso ba bę dzie mo gła pro wa dzić kil ka pro jek tów rów no le gle

z na sze go biu ra, co rów nież przy spie szy pro ces wdro że nia.

co od róż nia roz wią za nia si stra de od kon ku ren cJi?

––––––––––

P. S.: Kie dy pa trzę na ry nek po li gra ficz ny z per spek ty wy lat, wi -

dzę za cho dzą ce na nim nie sa mo wi te zmia ny. Z jed nej stro ny po stę -

pu je spe cja li za cja, z dru giej – dy wer sy fi ka cja usług. Pro du cen ci ety -

kiet co raz czę ściej im ple men tu ją róż ne tech no lo gie ich pro duk cji, aby

spro stać ro sną cym ocze ki wa niom swo ich klien tów. Wie le dru karń

oprócz tra dy cyj nej tech no lo gii flek so gra ficz nej wy ko rzy stu je też 

of f set, ro to gra wiu rę czy cy frę, a oprócz ety kiet jest też w sta nie pro -

du ko wać opa ko wa nia skła da ne, z tek tu ry fa li stej czy dru ki in ne go 

ty pu. To po wo du je, że zło żo ność i kom plek so wość pro ce sów są tak

ogrom ne, że opro gra mo wa nie de dy ko wa ne wy łącz nie pro duk cji 

ety kiet nie jest w sta nie ich ob jąć. Tym wła śnie róż ni my się od

kon ku ren cji – na sze sys te my łą czą wszyst kie tech no lo gie pro duk cji,

a na sze pro ce sy cha rak te ry zu ją się wy so ką ela stycz no ścią. Klient nie

mu si im ple men to wać kil ku roz wią zań de dy ko wa nych róż nym tech -

no lo giom, do ku po wać róż nych wty czek itp. Od nas do sta je wszyst -

ko, cze go po trze bu je. Nie ma dru gie go ta kie go do staw cy na ryn ku.

Co wię cej, dzię ki na szej glo bal nej obec no ści ma my do świad -

cze nie w in te gro wa niu da nych z ma szyn róż nych pro du cen tów – 

eu ro pej skich, ame ry kań skich czy azja tyc kich. To nie jest kwe stia

pro gra mo wa nia, tyl ko pa ra me try za cji. To na sza ko lej na prze wa ga

kon ku ren cyj na.

W ubie głym ro ku świę to wa li śmy 20-le cie Si stra de – na sze 

sys te my pra cu ją więc na ryn ku już od 20 lat. Nasz pro gram jest do -

stęp ny w kil ku na stu ję zy kach. Kie dy ro bi my in sta la cję w Pol sce, 

sys tem dzia ła w ję zy ku pol skim, kie dy w Niem czech – po nie miec ku,

a kie dy w Ka ta rze – po arab sku. Na sze sys te my pra cu ją w 25 kra jach

na czte rech kon ty nen tach w tej sa mej wer sji, któ rą wspie ra my na

ca łym świe cie. Śred nio co ro ku wpro wa dza my no wą wer sję do stęp -

ną dla wszyst kich na szych klien tów, któ ra za wie ra około 500 no wych

funk cjo nal no ści, ra por tów i udo sko na leń. Nasz dział ba dań i roz wo -

ju pra cu je na praw dę nie stru dze nie, po nie waż otrzy mu je da ne nie

z jed ne go sys te mu u jed ne go klien ta, ale ze wszyst kich na szych 

in sta la cji na ca łym świe cie i ba zu je na ich do świad cze niach. To

ogrom na war tość do da na, któ ra sta je się udzia łem wszyst kich 

na szych klien tów.

Ja kie no we funk cJo nal no ści po Ja wi ły się ostat nio 

w sys te mie si stra de?

––––––––––

P. S.: Jak wspo mnia łem, co ro ku wpro wa dza my ok. 500 zmian

w na szym sy st emie – śred nio pół to rej dzien nie! Wie le in no wa cji po -
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ja wi ło się ostat nio w za kre sie pla no wa nia, szcze gól nie w związ ku

z ko niecz no ścią wspar cia pra cy zdal nej. W ze szłym ro ku upgra de

na sze go sys te mu miał miej sce aż czte ro krot nie. Każ dy klient do sta -

je ra port o wpro wa dza nych no wych funk cjo nal no ściach – mo że

z nich sko rzy stać lub nie, ale mu si mieć zak tu ali zo wa ną wer sję sys -

te mu. Ina czej nie by li by śmy w sta nie za pew nić naj wyż sze go po zio -

mu bez pie czeń stwa i nie za wod no ści. Nasz sys tem jest w ca ło ści

opar ty na chmu rze, acz kol wiek są klien ci, któ rzy wo lą mieć wer sję

ser we ro wą – czy to na wła snym ser we rze, czy na na szym, bądź ze -

wnętrz nym, wy na ję tym. Jest więc do stęp ny za rów no w wer sji li cen -

cyj nej, jak i abo na men to wej (SaaS – so ftwa re as a se rvi ce).

Jak si stra de ra dzi so bie na pol skim i są sied nich ryn kach? 

czy trwa Ją Ja kieś wdro że nia w na szym kra Ju?

––––––––––

P. S.: Suk ce syw nie zwięk sza my swój udział w ryn ku w re gio nie

Eu ro py Cen tral nej i Wschod niej. Wie le zmie ni ło się w ostat nich 

mie sią cach – jak wspo mnia łem, za koń czy li śmy współ pra cę z fir mą

Re pro graf -Gra fi kus i pod ję li śmy de cy zję o bez po śred niej sprze da ży

i wspar ciu na szych sys te mów na pol skim ryn ku. Obec nie re ali zu je -

my wdro że nie w fir mie Il lo chro ma Ha oneng Po land z Kra ko wa, któ -

ra jest czę ścią chiń skiej gru py i pro du ku je ety kie ty w tech no lo gii 

of f se to wej. Po sia da ona tak że fa bry kę w Bel gii, w któ rej rów no le gle

pro wa dzi my wdro że nie. W pla nach jest rów nież otwar cie za kła du we

Fran cji, któ ry tak że bę dzie pra co wał na na szym sys te mie. W ostat -

nich mie sią cach pod pi sa li śmy kon trak ty z fir ma mi z Hisz pa nii, Włoch,

Fran cji, Bel gii, Ser bii i Pol ski, a tak że w Azji i Ame ry ce Ła ciń skiej. Roz -

wi ja my się więc i w Eu ro pie, i po za nią. To był na praw dę do bry rok,

po mi mo bar dzo skom pli ko wa nych, trud nych wa run ków. Nie uda ło -

by się to oczy wi ście bez za an ga żo wa ne go, zmo ty wo wa ne go ze s-

po łu oraz za ufa nia na szych klien tów. W koń cu je ste śmy re la tyw nie 

ma łą fir mą. 

gra tu lu Ję i dzię ku Ję za roz mo wę!

––––––––––

Roz ma wia ła An na Na rusz ko
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