4.1.2 Casus Cisco
Dla obrazowego i plastycznego przedstawienia możliwości systemu
komputerowego przytoczymy opisaną przez Davida Bunnella i Adam Brate’a77
historię rozbudowy systemu komputerowego firmy Cisco78 ze stajni Sequoia
Capital79,80,81. W czasie negocjacji firmy Cisco z firmą Boeing82 w sprawie
dostawy routerów na sumę 10 0000 000 dolarów okazało się, że Boeing życzy
sobie aby Cisco wystąpiło do przetargu razem z firmą Crescendo 83, która budowała
proste przekaźniki bazujące na pracy układów elektronicznych. W tym samym
czasie firma Ford Motor Company poinformowała Cisco, że zamierza przestawić
się z routerów na modne w owym czasie przełączniki pakietów. W zaistniałej
sytuacji Cisco postanowiło przejąć firmę Crescendo za sumę 97 000 000 dolarów.
Przejęcie Crescendo84 postawiło firmę Cisco a szczególnie jej dział informatyki w
kłopotliwej sytuacji. Scalenie systemów komputerowych, spójnych procedur oraz
systemów działania obu firm było bardzo poważnym zadaniem. Dynamicznie
rozwijająca się firmę z tempem wzrostu na poziomie 80%85 bardzo pilnie
potrzebowała wielozadaniowego oprogramowania do zarządzania firmą ERP. ERP
(ang. Enterprise Resource Planing) to gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa.
Powołany dla rozwiązania problemu zespół menadżerów kierowanych przez
głównego informatyka Cisco Petera Solvika86 liczył około dwudziestu osób. Zespół
dokonał gruntownej analizy rynku, przeprowadził badania w firmach księgowych
oraz agencjach badań rynkowych. Wybrano pięciu kandydatów, którzy
potencjalnie mieli od podstaw zbudować ERP dla Cisco. Po gruntownej analizie
ofert kandydatów po tygodniu wybrano dwie firmy w tym firmę Oracle, która
wygrała przetarg i w ciągu roku za sumę 15 000 000 dolarów zbudowała od
podstaw system ERP dla Cisco, co przedstawia Tabela 2 oraz Ilustracja 9.
Tabela 2 Sumy kosztów nowego ERP dane na rok 1995
Udział
Rodzaj kosztów
software
hardware
koszty osobowe
integracja systemów
RAZEM

%

$
(dolar amerykański)

16
32
14
38
100

2 400 000
4 800 000
2 100 000
5 700 000
15 000 000

Dwudziestoosobowa ekipa z Cisco wraz z konsultantami z Oracle rozrosła się
pięciokrotnie do zespołu ponad stuosobowego. W realizacje projektu włączeni byli
poza pracownikami Cisco i Oracle pracownicy firmy doradczej KPMG87

Składniki kosztów wdrożenia ERP w $ am.
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Ilustracja 9 Rozkład kosztów organizacji systemu ERP na składniki sumy w
dolarach amerykańskich

Procentowe udziały kosztów poszczególnych komponentów nowego ERP dla
Cisco przedstawia Ilustracja 10
Procentowe składniki kosztów wdrożenia ERP
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Ilustracja 10 Koszty wdrożenia systemu ERP w Cisco w rozbiciu na składniki w %
wg.88

Początkowo jak opisuje to Bunnel[77] nowe oprogramowanie niemal bez
przerwy wysiadało. Ostatecznie w maju 1995 czyli z czteromiesięcznym
poślizgiem doprowadzono do tego, że działało bez zarzutu. W owym czasie był to
najnowocześniejszy system ERP na świecie. Sieć komputerowa firmy Cisco
przygotowana przez Petera Solvika89 do dnia dzisiejszego jest obiektem
przykładowym dla wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw. Służy również za
wzór przedstawiany przez wykładowców dla słuchaczy najlepszych szkół
businessu. Zespół kierowany przez wdrażający ERP w Cisco otrzymał za
wdrożenie premię w wysokości 200 000 dolarów amerykańskich. Pomimo faktu,
że zespół wdrażający system informatyczny podjął wysoko ryzykowną operację,
opłaciło się to zarówno wdrażającym jak i firmie.
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