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Wprowadzenie
Firmy tworzące produkty konfigurowalne, zawierające wiele opcji i możliwości 
dopasowania do preferencji klienta przekonują się, że konfigurator może zapewnić 
przewagę konkurencyjną, skracając czas realizacji zlecenia, automatyzując 
dokumentację ofertową, zwiększając wydajność pracowników, eliminując błędy 
i przeróbki oraz zwiększając zadowolenie klientów.

Wprowadzenie konfiguratora do organizacji wymaga znacznych inwestycji czasowych 
i zasobów. Gromadzenie wiedzy w celu zdefiniowania reguł konfiguracyjnych jest 
czasochłonne, niezależnie od tego, czy reguły są definiowane przez zewnętrznego 
konsultanta, czy przez personel firmy.

Jednak po ich utworzeniu, reguły konfiguracji stają się zasobem firmy.  
Aby zmaksymalizować korzyści płynące z posiadania tego zasobu ważne jest, aby 
wdrożyć taki konfigurator, który nie tylko odpowiada bieżącym wymaganiom firmy, 
ale także zapewnia możliwość rozwoju i zastosowanie zaawansowanych opcji 
w przyszłości.

Rynek konfiguratorów może powodować pewną dezorientację. W przeciwieństwie 
do oprogramowania dla księgowości firmy, które ma określoną funkcjonalność 
dla kategorii takich jak należności, zobowiązania i księgi, nie istnieją standardowe 
definicje tego, co musi zawierać oprogramowanie konfiguracyjne. Konfiguratory są 
różne i obecnie istnieją setki produktów z obszaru oprogramowania komputerowego, 
które mieszczą się w zakresie pojęcia “konfigurator” lub “konfigurator produktu”.

W niniejszej publikacji zbadamy możliwości czterech głównych kategorii produktów 
konfiguracyjnych dostępnych obecnie na rynku:

 yRozwiązania oparte na wiedzy inżynierskiej (KBE)
 yModuły konfiguratorów systemów ERP
 yRozwiązania do wizualizacji produktów
 yKonfiguratory produktów dla przedsiębiorstw 

Niniejsza broszura wskazuje funkcjonalność konfiguratorów, której dzisiaj poszukują 
firmy i analizuje na czym skoncentrowane są konfiguratory należące do wyżej 
wymienionych czterech kategorii. Zawarto tutaj niektóre kluczowe pytania, które 
należy zadać potencjalnym producentom oprogramowania konfiguracyjnego,  
co pomoże wybrać odpowiedni produkt dla potrzeb swojej firmy.

Firmy korzystające  
z konfiguratorów  
do przygotowania  
ofert cenowych 
(Configure-Price-Quote) 
odnotowały wzrost 
sprzedaży o 105% 
w porównaniu do 
użytkowników nie 
korzystających z CPQ. 
Konfiguracja – cena - oferta:  
Najlepsze w swojej klasie wdrożenia,  
które przyspieszą sprzedaż, 2013.  
www.aberdeen.com

http://www.aberdeen.com
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Background
For many industry sectors, the days of producing standard products or products with 
limited options are over. Driven by customer demand and the need to differentiate 
themselves, manufacturing companies are offering more custom or configurable products. 

In the past companies did not offer customization, as it was just too expensive for the 
manufacturer and the customer. Today, if your company offers standard products only 
and does not allow customers to configure your products to their specifications, your 
business is at a serious disadvantage. Simple standard products are too easily copied and 
manufactured in regions with low-cost production. To combat this threat, companies must 
offer more value to their customers and distribution channels.

To compete with low-cost rivals, many North American and European manufacturers have 
adopted Lean techniques, which reduce waste and improve productivity.Most of these 
companies start these initiatives on the shop floor. However, many have discovered that there 
is a greater benefit to be derived by cutting out waste and errors from the front-end business 
processes. This is because the complicated quote-toproduction process of a complex product 
manufacturer—involving multiple departments including sales, estimating, engineering, and 
customer service—can lead to slow response, potential errors, and an increase in overall 
product lead time.

The business-to-business market for configurable products is also being influenced by 
what is available in the business-to-consumer market. One example is Dell Computer 
(www.dell.com). With Dell’s direct sales model and online configurator, customers can get 
exactly the computer they want instead of choosing from pre-built configurations. To stay 
competitive, other computer companies now must offer the same capabilities. In another 
example, automobile manufacturers are providing customers with the abilityto pick colors 
and options, and price a vehicle, without stepping into a showroom.

This trend has moved into the industrial and high-tech equipment market for products 
such as conveyor systems, elevators, telecommunications systems, medical technology, 
and technical furniture. Customers are asking why they are limited to a small number 
of different styles. They are demanding the ability to customize the exact size and 
specifications of the end product. Increasingly, companies must offer configurable 
products to stay competitive, and offer these products with the same lead times for which 
they would offer standard products. To address these challenges, manufacturers need 
sophisticated configurator solutions that can help reduce lead times, eliminate errors, and 
lead to increased revenue and margins.

How long does it take 
your company to deliver 
a product quotation?

Sytuacja obecna
W wielu sektorach przemysłu minęły czasy tworzenia tylko produktów standardowych 
lub produktów z ograniczonymi opcjami. Kierując się oczekiwaniami klientów 
i potrzebą wyróżnienia się, firmy produkcyjne oferują więcej produktów 
niestandardowych lub konfigurowalnych.

W przeszłości firmy nie oferowały personalizacji produktu, ponieważ było to zbyt 
drogie zarówno dla producenta jak i dla klienta. Dziś, jeśli firma oferuje tylko 
standardowe produkty i nie pozwala klientom konfigurować produktów zgodnie ze 
ich oczekiwaniami, znajduje się w znacząco gorszej sytuacji. Proste, standardowe 
produkty są łatwo kopiowane i wytwarzane w regionach oferujących tanią produkcję. 
Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu, firmy muszą oferować swoim klientom i kanałom 
dystrybucji większą wartość.

Aby wygrywać z tanią konkurencją, wielu producentów w Ameryce Północnej i Europie 
stosuje techniki Lean, które zmniejszają ilość odpadów i zwiększają produktywność. 
Większość z tych firm uruchamia te inicjatywy na wydziałach produkcyjnych. Jednak 
wiele osób odkryło, że można czerpać większe korzyści wykluczając powstawanie 
odpadów i błędów już na początku całego procesu biznesowego. Dzieje się tak, 
ponieważ skomplikowany proces od wyceny do produkcji złożonego wyrobu  
- obejmujący wiele działów, w tym sprzedaż, kosztorysowanie, inżynierię i obsługę 
klienta - może prowadzić do powolnej reakcji, potencjalnych błędów i wydłużenia 
całkowitego czasu realizacji produktu.

Na rynek międzyfirmowy produktów konfigurowalnych ma również wpływ to, co jest 
dostępne na rynku konsumentów. Jednym z przykładów jest firma Dell Computer 
(www.dell.com). Dzięki modelowi sprzedaży bezpośredniej firmy Dell i konfiguratorowi 
online klienci mogą uzyskać dokładnie taki komputer, jakiego sobie życzą, zamiast 
wybierać z gotowych konfiguracji. Aby pozostać konkurencyjnym, inne firmy 
komputerowe muszą teraz oferować te same możliwości. Inny przykład: producenci 
samochodów oferują klientom możliwość wybierania kolorów i opcji oraz wyceniają 
pojazd, bez konieczności odwiedzania salonu sprzedaży.

Trend ten wszedł na rynek urządzeń przemysłowych i urządzeń zaawansowanych 
technologicznie dla takich produktów, jak systemy przenośników, windy, systemy 
telekomunikacyjne, technologie medyczne i meble techniczne. Klienci pytają, dlaczego 
są ograniczani do niewielkiej liczby różnych stylów. Wymagają możliwości dokładnego 
dopasowania rozmiaru i specyfikacji produktu końcowego. Coraz częściej firmy muszą 
oferować produkty konfigurowalne, aby zachować konkurencyjność i dostarczać 
te produkty w takim samym czasie, w jakim dostarczają produkty standardowe. 
Aby sprostać tym wyzwaniom, producenci potrzebują wyrafinowanych rozwiązań 
konfiguracyjnych, które pomogą skrócić czas realizacji zamówień, wyeliminują błędy 
i doprowadzą do zwiększenia przychodów i marż.

Ile czasu zajmuje firmie 
dostarczenie oferty 
produktu?
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Korzyści płynące z konfiguratorów
Jakie są korzyści, które firma może zazwyczaj uzyskać od konfiguratora?  
Dzięki konfiguratorowi Twoja firma może skrócić czas realizacji zamówienia, 
zautomatyzować dokumentację ofertową, zwiększyć wydajność pracowników, 
wyeliminować przeróbki i na koniec zwiększyć zadowolenie klientów i udział w rynku.

Redukcja czas początkowego
W niektórych branżach szybsza wycena to przewaga nad konkurencją. Dzięki 
automatyzacji procesu od wyceny do produkcji za pomocą konfiguratora, personel 
działu sprzedaży i obsługi klienta może radykalnie zmniejszyć zarówno czas potrzebny 
na stworzenie oferty, jak i cały proces od wyceny do produkcji. Ponieważ wszystkie 
informacje potrzebne do uzyskania dokładnej wyceny są dostępne już na początku, 
wewnętrzny dział zamówień nie musi wracać do sprzedawcy lub przedstawiciela 
handlowego, aby wyśledzić informacje, które nie zostały zawarte w oryginalnym 
formularzu zamówienia. Konfigurator automatyzuje tworzenie rysunków 
sprzedażowych i produkcyjnych, zestawień materiałowych (BOM) i marszrut,  
dzięki czemu zamówienie dociera do produkcji szybciej, skracając całkowity czas 
dostawy produktu.

Automatyzacja dokumentacji ofertowej
Kompletny, profesjonalnie wyglądający dokument ofertowy, który zawiera wszystkie 
szczegóły, a jednocześnie jest łatwy do odczytania i zrozumienia, znacznie poprawia 
wizerunek firmy w oczach klienta. Możliwość automatycznego generowania ofert 
i cen, rysunków ofertowych i specyfikacji nie tylko oszczędza cenny czas, ale także 
dodatkowo poprawia wizerunek firmy jako podmiotu, z którym łatwo prowadzi się 
działalność.

Zwiększenie efektywności
Automatyzacja procesu od wyceny do produkcji uwalnia czas, który inżynierowie 
mogą przeznaczyć na projektowanie produktów zamiast na tworzenia prognoz. 
Sprzedawcy mogą spędzać więcej czasu na poszukiwaniu i rozmowach z klientami, 
zamiast na pracy papierkowej. Obciążenie działu obsługi klienta zostaje zmniejszone, 
ponieważ dokładne oferty i konfiguracje prowadzą do mniejszej liczby zapytań. 
Dzięki dostępowi do informacji online klienci mogą być bardziej samowystarczalni, 
odpowiadając na swoje rutynowe zapytania. Personel pomocniczy może następnie 
poświęcić więcej czasu na rozwiązywanie bardziej złożonych problemów.

Eliminacja przeróbek i zwiększenie satysfakcji klienta
Złożone produkty mają złożone konfiguracje i złożone ceny, co daje większe 
możliwości popełniania błędów przez człowieka. Konfigurator może znacznie 
zmniejszyć te potencjalne ludzkie błędy poprzez wstępne zdefiniowanie reguł,  
które tworzą tylko prawidłowe, dokładnie wycenione konfiguracje. To znacząca 
oszczędność kosztów, ponieważ wiele błędów nie jest wykrywanych aż do czasu 
produkcji, co powoduje kosztowne przeróbki. Konfigurator może zmniejszyć ryzyko 
błędów w produkcie końcowym odbieranym przez klienta, eliminując potencjalne 
roszczenia gwarancyjne i zwiększając satysfakcję klienta.

Kluczowe korzyści:
Redukcja czasu 
otrzymania wyceny  
o 40-80%
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Zwiększenie udziału w rynku
Największą pojedynczą zaletą udanej implementacji konfiguratora są większe 
przychody i zyski. Odpowiedni konfigurator nie tylko może zwiększyć przepustowość 
firmy bez zatrudnienia dodatkowego personelu, ale może również pomóc uzyskać 
więcej kontraktów i zwiększyć udział w rynku. Dzięki ułatwieniom wprowadzonym dla 
całego kanału sprzedaży (w tym dla dystrybutorów i Dilerów) prowadzenie interesów 
z dostawcą OEM ma często pozytywny wpływ na udział w rynku. Jest to szczególnie 
ważne, gdy dystrybutorzy firmy nie mają wyłączności i sprzedają także inne produkty, 
w tym produkty konkurencji. Konfigurator może również ułatwić rozbudowę działu 
sprzedaży lub utworzenie nowego kanału sprzedaży, znacznie redukując ilość szkoleń 
i wymagane doświadczenie potrzebne do sprzedaży produktu konfigurowanego.

Definiowanie rynku konfiguratora
Dziesięć lat temu istniały dwa wyraźnie różniące się rodzaje konfiguratorów  
- konfigurator sprzedaży i konfigurator produkcji. Jednak wraz z rozwojem rynku 
i wzrostem dostępności Internetu, funkcjonalność konfiguratora stała się coraz 
bardziej obszerna. Konfiguratory są różne i obecnie istnieją setki produktów z obszaru 
oprogramowania komputerowego, które mieszczą się w zakresie pojęcia “konfigurator” 
lub “konfigurator produktu”. W przeciwieństwie do oprogramowania dla księgowości, 
które ma określoną funkcjonalność dla kategorii takich jak należności, zobowiązania 
i księgi, nie istnieją standardowe definicje tego, co musi zawierać oprogramowanie 
konfiguracyjne.

Niniejszy dokument wyjaśnia różne typy konfiguratorów dostępnych obecnie na rynku 
i pomoże wybrać odpowiedni produkt dla potrzeb Twojej firmy.

Zidentyfikowaliśmy cztery kategorie konfiguratorów:

 yRozwiązania oparte na wiedzy inżynierskiej (KBE)
 yModuły konfiguratorów systemów ERP
 yRozwiązania do wizualizacji produktów
 yKonfiguratory produktów dla przedsiębiorstw  

Przed zbadaniem różnych cech każdej kategorii rozważmy oczekiwania, których 
spełnienia potencjalny nabywca może szukać w rozwiązaniu konfiguratora.

Proces definiowania reguł konfiguracji różni się w zależności od fizycznej natury 
definiowanego produktu. Istnieją oddzielne kategorie reguł dla produktów 
montowanych na zamówienie (ATO) lub produktów konfigurowanych na zamówienie 
(CTO) i produktów projektowanych na zamówienie (ETO).

Firmy korzystające  
z konfiguratorów  
do przygotowania  
ofert cenowych 
(Configure-Price-Quote) 
odnotowały skrócenie 
cyklu sprzedaży o 27% 
w porównaniu z firmami 
niestosującymi CPQ.
Konfiguracja – cena - oferta:  
Najlepsze w swojej klasie wdrożenia,  
które przyspieszą sprzedaż, 2013.  
www.aberdeen.com

http://www.aberdeen.com
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Reguły dla procesów Montaż na zamówienie / Konfiguracja na zamówienie (ATO / CTO)
Producenci ATO / CTO zwykle wytwarzają produkty stanowiące połączenie 
standardowych komponentów, zmontowanych lub skonfigurowanych zgodnie ze 
specyfikacją klienta. Komputery, szafy serwerowe, a nawet samochody są przykładami 
produktów ATO / CTO. Nowy produkt powstaje na najwyższym poziomie struktury 
wyrobu, a numery komponentów składowych pozostaję niezmienione. 

Reguły ATO / CTO są na ogół mniej skomplikowane do przechwycenia niż reguły ETO, 
ale wciąż mogą mieć znaczną złożoność w zależności od liczby komponentów, które 
składają się na produkt końcowy oraz różnych sposobów dopasowania komponentów.

Reguły dla procesu Projektowanie na zamówienie (ETO)
Ze względu na charakter produktów środowisko ETO zwykle wymaga bardziej 
złożonych reguł niż środowisko ATO / CTO. Firma wymaga reguł ETO, jeśli fragmenty 
zleceń klientów wymagają utworzenia nowych numerów części na poziomie 
podzespołów lub części końcowych. W przeciwieństwie do ATO / CTO, gdzie reguły 
są oparte na wcześniej określonych opcjach, firmy realizujące ETO wymagają, aby 
konfigurator obsługiwał zmienne wymiarowe i pozwalał na zmiany parametryczne 
w swoich produktach. Konfigurator musi również obsługiwać niestandardowe 
zapytania o cenę, kalkulację kosztów, wycenę ilościową, schematy numerowania 
części, tworzenie zestawienia materiałów i generowanie marszrut produkcyjnych.

Fizyczna natura produktu zazwyczaj określa, czy firma jest ATO / CTO lub ETO.  
Na przykład firma, która montuje plastikowe produkty ze standardowych 
komponentów, najprawdopodobniej będzie ATO / CTO. Podobnie, firma produkująca 
drewniane stoły w standardowych rozmiarach może pasować do tej kategorii.  
Ale firma, która oferuje drewniane stoły w dowolnej wielkości i kształcie, jakie  
tylko klient sobie życzy, może mieć wymagania dotyczące konfiguracji ETO.

Rozważmy teraz niektóre z innych atrybutów różnych typów rozwiązań konfiguratorów:

Integracja z systemami Enterprise Resource Planning (ERP) i / lub Customer 
Relationship Management (CRM) 
W większości firm konfiguratory istnieją jako część większej infrastruktury IT,  
która może obejmować aplikacje ERP i CRM. Konfigurator powinien bezproblemowo 
integrować się z tymi aplikacjami biznesowymi bez konieczności tworzenia 
specjalnego interfejsu. Ale historycznie, aplikacje ERP i MRP nie posiadają narzędzi 
do integracji z innymi aplikacjami, takimi jak konfiguratory. Konfigurator musi 
uwzględniać integrację z systemem zewnętrznym, która umożliwia współpracę 
i współdzielenie danych w obu kierunkach z innymi ważnymi aplikacjami 
korporacyjnymi.

Podejście Enterprise Application Integration (EAI) pozwala przedsiębiorstwu 
na współdzielenie danych i procesów bez konieczności wprowadzania zmian 
w aplikacjach lub strukturach danych. Narzędzia integracyjne muszą być 
wystarczająco elastyczne, aby obsługiwać różnorodne formaty i protokoły  
oraz mieć możliwość budowania logicznej integracji biznesowej.

Do roku 2015 
zintegrowana 
automatyzacja CPQ 
pomoże firmom 
zwiększyć przychody  
o 10%.
MarketScope for Configure, Price  
and Quote Application Suites, 2013. 
www.Gartner.com

http://www.Gartner.com
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Nowoczesne narzędzia integracyjne zapewniają reprezentację graficzną 
i odwzorowanie struktur danych między aplikacjami przez wskazanie i kliknięcie. 
Innym aspektem integracji aplikacji jest zapewnienie możliwości monitorowania 
i ostrzegania w celu śledzenia i właściwej obsługi danych przenoszonych z jednego 
systemu do drugiego. Na przykład, jeśli konfigurator wysyła dane zamówienia 
sprzedaży do systemu ERP, a system jest niedostępny, musi istnieć sposób 
przechowywania danych, aby nie zostały utracone.

Architektura internetowa
Oparta na sieci internetowej architektura zapewnia elastyczność obsługi wielu 
użytkowników - wewnętrznych, zewnętrznych lub obu. Zaletą konfiguratora 
internetowego jest to, że nie wymaga obecności na komputerze klienta 
oprogramowania innego niż standardowa przeglądarka internetowa. Takie podejście 
eliminuje konieczność aktualizowania laptopów i komputerów stacjonarnych 
zapewniającą zgodność z najnowszymi regułami konfiguracji, ponieważ wszystkie 
operacje na danych są wykonywane na serwerze.

Dynamiczne możliwości rysunkowe
“Dynamiczne możliwości rysunkowe” oznaczają zdolność konfiguratora do 
automatyzacji określonych zadań inżynierskich, takich jak tworzenie ofertowych 
i produkcyjnych rysunków CAD. Ta funkcja umożliwia konfiguratorowi tworzenie 
rysunków w locie bez interwencji człowieka.

Konfiguratory mogą być używane do generowania rysunków ofertowych lub rysunków 
przeznaczonych do zatwierdzenia przez klientów. Dla wielu branż uwzględnienie 
rysunków w ofertach jest koniecznością, co także zmniejsza liczbę błędów 
w zamówieniach, umożliwiając klientom obejrzenie rysunku skonfigurowanego 
produktu przed jego wyprodukowaniem. Oprócz rysunków sprzedażowych niektóre 
firmy wymagają, aby konfigurator automatycznie generował rysunki produkcyjne, 
zawierające wszystkie rysunki niezbędne do wyprodukowania produktu (rysunki 
wykonawcze części, rysunki montażowe zespołów, rysunki konstrukcji spawanych 
i rysunki rozwinięć części blaszanych).

Zaawansowana obsługa zamówień
Firmy eksploatujące systemy MRP lub ERP zazwyczaj wykorzystują możliwości 
wprowadzania zamówień przez te systemy do rejestracji zamówień sprzedaży.  
Jednak firmy z wysokim odsetkiem zamówień zawierających produkty konfigurowalne 
mogą uznać za korzystne zastąpienie możliwości wprowadzania zamówień w ich 
systemie ERP / MRP funkcją wprowadzania zamówień znajdującą się w niektórych 
konfiguratorach. W takim przypadku konfigurator potrzebuje więcej niż tylko 
podstawowych możliwości dla wprowadzania zamówień. Przykładowo, ponieważ 
użytkownicy wprowadzający zamówienia często współpracują ze sobą w celu 
przetwarzania zamówień, może być konieczne zastosowanie funkcji obsługującej 
przepływ zamówienia, a konfigurator obsługujący zaawansowane wprowadzanie 
zamówień powinien obsługiwać wiele osób pracujących nad zamówieniem 
w różnym czasie. Zaawansowane wprowadzanie zamówień obsługuje również 
szybkie wprowadzanie zamówień i umożliwia bezpośrednie tworzenie zamówień, 
niekoniecznie wymagając tworzenia wstępnej wyceny zamówienia.

Główne zalety:
Zmniejszenie czasu 
wprowadzania 
zamówienia
o 10-50%
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Tworzenie wielopoziomowych, wielowidokowych zestawień materiałowych
Możliwość tłumaczenia cech i opcji na zestawienie materiałowe jest jednym 
z najczęstszych wymagań dla konfiguratora. W zależności od złożoności 
konfigurowanych produktów niektóre firmy wymagają wyrafinowanej funkcjonalności 
tworzenia zestawień materiałowych, w tym możliwości przechwytywania złożonych 
reguł materiałowych, generowanie wielopoziomowych zestawień materiałowych 
i pozwalają na tworzenie wielu widoków zestawień materiałowych, takich jak widok  
na potrzeby inżynierii lub widok na potrzeby produkcji.

Generowanie marszruty wytwarzania
Innym powszechnym wymaganiem dla konfiguratora jest możliwość utworzenia 
raportu marszruty, który zawiera operacje i zasoby potrzebne do wytworzenia 
produktu. Ponieważ format i szczegóły zawarte w raporcie marszruty produkcyjnej 
różnią się znacznie w zależności od firmy, ważne jest, aby wybrać konfigurator,  
który może generować marszrutę z odpowiednim poziomem szczegółowości.

Niektóre aplikacje wymagają po prostu marszrut, które zawierają listę operacji 
potrzebnych do wykonania i / lub złożenia produktu. Inne wymagają bardziej 
złożonego raportu dotyczącego marszruty i wymagają od konfiguratora obliczenia 
charakterystyk operacji, takich jak czasy konfiguracji, uruchomienia, przeniesienia 
i kolejki. Ponadto niektóre aplikacje wymagają, aby marszruta była połączona 
z zestawieniem komponentów w celu wyświetlenia listy części używanych w każdej 
operacji.

Zaawansowane generowanie cen
Możliwość automatycznego obliczania ceny jest kolejnym powszechnym wymaganiem 
dla konfiguratora. Metody stosowane do wyceny produktów i usług mogą być bardzo 
złożone i wyrafinowane. Funkcje konfiguratora muszą być na tyle elastyczne, aby 
naśladować istniejące metody wyceny firmy i automatycznie obliczać dokładną cenę. 
Zaawansowane wycenianie wymaga wzięcia pod uwagę różnych czynników, w tym 
różne listy cen dla różnych użytkowników, struktury rabatowe i dopuszczalne limity. 
W niektórych branżach ceny muszą uwzględniać czynniki zmienne, takie jak cena 
produktu (np. stali) lub pracy.

Tworzenie ofert
Wiele firm chce poprawić jakość oferty wysyłanej do swoich klientów. Obejmuje to 
możliwość kontrolowania formatu i wyglądu dokumentu. Większość konfiguratorów 
może wytworzyć profesjonalnie wyglądającą wycenę lub dokument ofertowy 
oparty na standardowym szablonie i dla wielu firm jest to wystarczające. Inne firmy 
wymagają dodatkowej funkcjonalności, dzięki czemu konfigurator dostosuje ofertę 
poprzez wstawienie określonych obliczeń, tekstu i obrazów bazując na funkcjach 
i opcjach wybranych przez użytkownika. Konfigurator powinien również zapewniać 
różnorodne metody wygenerowania i przesyłania klientowi wyceny lub dokumentu 
ofertowego. Te metody obejmują drukowanie, faksowanie i tworzenie pliku PDF  
do wysłania pocztą elektroniczną.

Główne zalety:
Redukcja kosztów  
o 10-40%
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Advanced Document Creation
Advanced document creation functionality provides the ability to automatically  
generate additional documents, such as legal agreements, terms and conditions, 
and warranty information.

Visualization
The ability to present images of available options during the configuration process  
can be very useful, especially if the users are not experts in the products they are 
configuring. For example, simply providing options A, B, & C in a dropdown list is not as 
helpful as showing an image of each option. Some configurators can dynamically  
generate virtual 3D images and web-viewable 3D VRML models (“spin and zoom”) of 
exactly what was configured. This functionality provides a much easier way for the user 
to verify the accuracy of the configuration, rather than simply looking at a bill of material. 
Advanced visualization capabilities make the configuration process more efficient and 
reduces errors.

A web-based enterprise product configurator 
allows for many different user scenarios, and 

provides the necessary outputs to support the 
quote-toproduction process.

Diler  / 
Dystrybutor 

Wprowadzanie
zamówień

Sprzedawca
w firmie

Sprzedawca 
zewnętrzny

Inżynieria

Klienci

Zestawienie 
materiałowe 
i marszruty

Wizualizacja 3D     Rysunki ofertowe 
i produkcyjne

Oferta cenowa 

Zarządzanie wycenami
Po utworzeniu wyceny zarządzanie nią zapewnia użytkownikom możliwość 
zapisywania, edytowania i obsługi wycen w całym cyklu życia dokumentu, w wielu 
wersjach, śledzeniu zmian i historii przeglądania. Zarządzanie wycenami obejmuje 
również możliwość monitorowania cen i rabatów oraz ostrzegania w przypadku 
przekroczenia wstępnie zdefiniowanych limitów.

Należy zapewnić bezpieczeństwo i filtry w celu ograniczenia dostępu do informacji 
chronionej. Na przykład regionalny kierownik ds. sprzedaży może nie mieć możliwości 
przeglądania ofert tworzonych poza swoim obszarem odpowiedzialności.

Zaawansowane tworzenie dokumentów
Zaawansowana funkcja tworzenia dokumentów zapewnia możliwość automatycznego 
generowania dodatkowych dokumentów, takich jak umowy prawne, regulaminy 
i informacje gwarancyjne.

Wizualizacja
Możliwość przedstawienia obrazów dostępnych opcji podczas procesu konfiguracji 
może być bardzo przydatna, zwłaszcza jeśli użytkownicy nie są ekspertami 
w konfigurowanych produktach. Przykładowo, zwykłe podanie opcji A, B i C na 
liście rozwijanej nie jest tak pomocne, jak pokazanie prezentacji każdej z tych opcji. 
Niektóre konfiguratory mogą dynamicznie generować wirtualne obrazy 3D i widoczne 
w przeglądarce internetowej modele 3D VRML (“obracanie i powiększanie”) dokładnie 
tego, co zostało skonfigurowane. Ta funkcja zapewnia użytkownikowi znacznie 
łatwiejszy wgląd w dokładność konfiguracji niż zwykłe przejrzenie listy materiałów. 
Zaawansowane funkcje wizualizacji usprawniają proces konfiguracji i zmniejszają 
liczbę błędów.

Internetowy konfigurator produktów  
dla przedsiębiorstw pozwala na wiele 

różnych scenariuszy i zapewnia niezbędne 
dane wyjściowe do obsługi procesu  

od wyceny do produkcji. 
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E-Katalog
Funkcjonalność katalogu elektronicznego (E-katalog) dostarcza firmowy katalog 
w formacie elektronicznym i zazwyczaj obejmuje możliwość wyszukiwania zarówno 
standardowych, jak i skonfigurowanych elementów za pomocą odnośników, 
przeszukiwań i filtrów kategorii. E-katalog pozwala również użytkownikom uzyskać 
informacje, takie jak specyfikacje techniczne, opisy i zdjęcia produktu. Ta funkcja  
jest szczególnie przydatna, gdy oferta firmy obejmuje zarówno produkty standardowe 
jak i konfigurowane. Poprzez integrację katalogu elektronicznego z konfiguratorem, 
wycena lub zamówienie zawierające zarówno elementy standardowe, jak 
i konfigurowalne, może zostać skonstruowana z jednego źródła.

E-Sklep
Firmy, które chcą osadzić konfigurator w ramach swojej strony internetowej, muszą 
zapewnić możliwość składania zamówień przez klientów i dokonywania płatności 
bezpośrednio, bez pomocy sprzedawców wewnętrznych firmy. W wielu przypadkach 
wdrożenie pierwszej fazy konfiguratora jest ograniczone do użytkowników 
wewnętrznych. Jednak wiele z tych samych firm docelowo będzie chciało udostępnić 
konfigurator swoim klientom końcowym i do zewnętrznego kanału sprzedaży za 
pośrednictwem publicznych lub zabezpieczonych stron internetowych. Dlatego 
istotne jest, aby konfigurator zawierał wbudowane funkcje do obsługi handlu 
elektronicznego, takie jak funkcja koszyka na zakupy, która umożliwia klientom 
tworzenie, zapisywanie, przeglądanie i składanie zamówień zarówno dla produktów 
konfigurowanych, jak i standardowych. Funkcja płatności powinna obejmować 
przetwarzanie dla kart kredytowych, składania zamówień zakupu lub obu.

Konfigurowalne zabezpieczenia
Różne poziomy zabezpieczeń ograniczają dostęp do niektórych danych w systemie, 
w zależności od typu użytkownika. Użytkownicy wewnętrzni i zewnętrzni mogą 
potrzebować widzieć różne typy informacji. Przykładowo, niektórzy klienci mogą mieć 
ograniczenie do niektórych linii produktów, podczas gdy pracownicy działu sprzedaży 
mogą mieć dostęp do wszystkich linii produktowych. Poziomy bezpieczeństwa 
zapewniane przez konfigurator powinny obsługiwać konkretne procesy biznesowe.

Zaawansowane wyszukiwania, zapytania i raporty
Konfigurator powinien zapewniać narzędzia umożliwiające łatwy dostęp do informacji. 
Użytkownicy końcowi muszą mieć możliwość uruchamiania wyszukiwań i zapytań 
w konfiguracjach lub wcześniej utworzonych ofertach. Kierownictwo musi mieć 
możliwość generowania raportów, aby wyświetlać takie informacje, jak liczba ofert 
przekształconych w zamówienia oraz statystyki wydajności oddzielne dla każdego 
przedstawiciela handlowego lub sprzedawcy.

Koncentracja na procesach przedsiębiorstwa 
Konfigurator z funkcjonalnością skoncentrowaną na procesach przedsiębiortswa 
pozwala firmom wdrożyć konfigurator jako aplikację korporacyjną. W takim przypadku 
konfigurator może być jednocześnie używany w wielu wewnętrznych działach (takich 
jak inżynieria, sprzedaż i obsługa klienta) oraz przez użytkowników zewnętrznych 
(takich jak Dilerzy i klienci końcowi).

Główne zalety:
Zmniejszenie  
obciążenia dla 1 do 5 
osób personelu
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Ta funkcjonalność zapewnia elastyczność umożliwiającą obsługę wielu różnych typów 
użytkowników w przedsiębiorstwie. Klient, zewnętrzny przedstawiciel handlowy 
i osoba wprowadzająca wewnętrzne zlecenie mogą korzystać z konfiguratora na różne 
sposoby. Na przykład: 

 yKlient może chcieć utworzyć konfigurację i poprosić o wycenę. 
 yPrzedstawiciel handlowy musi przekształcić prośbę klienta w wycenę, a następnie  
we wniosek o zamówienie.
 yOsoba wprowadzająca zamówienie może chcieć zamienić wycenę na zamówienia 
lub po prostu całkowicie pominąć proces wyceny i złożyć zamówienie. 

Konfigurator z funkcjonalnością skoncentrowaną na procesach w przedsiębiorstwie 
musi być obsługiwany przez zabezpieczenia oparte na rolach, z powiadomieniami 
bazującymi na zmianach statusu, przepływie pracy i kolejek. Ostatecznie ta funkcja 
umożliwia firmom nie tylko zautomatyzowanie tworzenia elementów wynikowych 
z funkcji i opcji, ale także całego procesu od wyceny do zamówienia lub od wyceny  
do produkcji.

Cztery główne kategorie konfiguratorów
Konfiguratory zawierają różne kombinacje opisanej powyżej funkcjonalności.  
W tej części opisujemy cztery główne kategorie konfiguratorów dostępnych  
obecnie na rynku. To są:

 yRozwiązania oparte na wiedzy inżynierskiej (KBE)
 yModuły konfiguratorów systemów ERP
 yRozwiązania do wizualizacji produktów
 yKonfiguratory produktów dla przedsiębiorstw

 
Chociaż każda kategoria jest inna, jeden typ niekoniecznie jest lepszy od innego. 
Wszystko zależy od wymagań Twojej firmy dotyczącej konfiguracji i od tego, jak 
planujesz używać oprogramowania konfiguracyjnego w swojej organizacji.

Wiele zakupów oprogramowania jest uzasadnianych możliwościami 
natychmiastowego rozwiązania problemu. W przypadku konfiguratora problemem 
może być konieczność skrócenia czasu tworzenia oferty, poprawienia dokładności 
zamówienia i zmniejszenia lub wyeliminowania błędów konfiguracji. Ważne jest 
jednak, aby wybór konfiguratora nie ograniczał rozszerzenia aplikacji do innych 
użytkowników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, takich jak dilerzy 
i potencjalni klienci. Jeśli wytwarzany produkt jest skomplikowany to rozwiązanie 
może obejmować proces od wyceny do produkcji - w tym projektowania i produkcji  
- poprzez dostarczenie rysunków, zestawień materiałowych i marszrut produkcyjnych.
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Knowledge-Based Engineering (KBE) Solutions
Companies that design and build large complex equipment, with an engineer involved 
throughout the entire design and manufacturing process, most commonly use KBE 
solutions. KBE solutions are primarily an engineering productivity tool and are typically 
used by engineers. KBE systems handle ATO, CTO, and ETO rules, and are suitable for 
companies that simply want to address the engineering portion of their process. 

KBE tools are always integrated with a computer-aided design (CAD) application. 
They are most effective in automating the creation of drawings when completing the 
engineering work associated with filling an order. KBE solutions can also automate 
the generation of BOMs. But whereas most configurators have native bill of material 
generation functionality, KBE solutions rely on the BOM functionality contained within the 
CAD system. As a result, all of the BOM maintenance and part numbering rules must be 
performed inside the CAD application. Because users of KBE solutions generally require a 
version of the CAD system on their computer, these systems are not natively web-based, 
and are difficult to deploy outside engineering departments. 

KBE solutions do not have the architecture that is necessary to successfully integrate with 
ERP, CRM, or other enterprise applications. 

The diagram depicts the typical process 
flow covering the quote-to-order and 

quote-to-production cycle, showing the 
scope of the configurator types, and their 
interaction with the various departments.

Projektowanie

Rozwiązanie KBE 

Konfigurator ERP Konfigurator ERP

Od wyceny do zamówienia

Od wyceny do produkcji
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Rozwiązania oparte na wiedzy inżynierskiej (KBE)
Firmy, które projektują i produkują duży złożony sprzęt, gdzie w cały proces 
projektowania i produkcji jest zaangażowany inżynier, najczęściej korzystają 
z rozwiązań KBE. Rozwiązania KBE są przede wszystkim narzędziem zwiększającym 
produktywność projektowania i są zwykle używane przez inżynierów. Systemy KBE 
obsługują zasady ATO, CTO i ETO i są odpowiednie dla firm, które chcą po prostu zająć 
się częścią projektową swojego procesu.

Narzędzia KBE są zawsze zintegrowane z aplikacją do projektowania wspomaganego 
komputerowo (CAD). Są najbardziej skuteczne w automatyzacji tworzenia 
rysunków podczas wykonywania prac inżynieryjnych związanych z wypełnianiem 
zamówienia. Rozwiązania KBE mogą również automatyzować generowanie zestawień 
materiałowych. Ale podczas gdy większość konfiguratorów ma także wbudowaną 
funkcjonalność generowania zestawień materiałowych, rozwiązania KBE opierają 
się na funkcjonalności obsługi zestawień materiałowych zawartej w systemie CAD. 
W rezultacie wszystkie zasady obsługi zestawienia materiałowego i numerowania 
części muszą zostać wykonane w aplikacji CAD. Ponieważ użytkownicy rozwiązań 
KBE na ogół wymagają wersji systemu CAD na swoim komputerze, systemy te nie są 
zbudowane na rozwiązaniach internetowych i są trudne do wdrożenia poza działami 
projektowymi.

Rozwiązania KBE nie posiadają architektury niezbędnej do pomyślnej integracji 
z systemami ERP, CRM lub innymi aplikacjami korporacyjnymi.

Schemat przedstawia typowy przebieg 
procesu obejmujący cykl “od oferty do 
zamówienia” i „od oferty do produkcji”, 

pokazujący zakres typów konfiguratorów  
i ich interakcję z różnymi działami firmy
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Moduły konfiguracyjne systemu ERP
Większość systemów ERP / MRP (planowanie zasobów produkcyjnych) 
ukierunkowanych na produkcję ATO / CTO obejmuje moduł konfiguratora. Ta funkcja 
jest zwykle używana przez wewnętrzne działy obsługi klienta lub dział zamówień, 
a nie przez sprzedawców lub przedstawicieli handlowych w terenie. Chociaż kilku 
dostawców ERP oferuje interfejs WWW, to większość modułów konfiguracyjnych 
ERP wymaga, aby użytkownicy mieli dostęp do jądra systemu ERP. To ogranicza 
przydatność takiego konfiguratora.

Jedną z głównych zalet używania modułu konfiguratora ERP jest ścisła integracja 
funkcji z innymi komponentami ERP, takimi jak wprowadzanie zamówień, ustalanie 
cen, zestawienia materiałów, marszruty i harmonogramowanie. Jednak w porównaniu 
do niezależnego programisty aplikacji konfigurujących, dostawcy ERP muszą rozłożyć 
swoje zasoby programistyczne na wiele różnych modułów. W rezultacie moduły 
konfiguracyjne ERP mają tendencję do bycia funkcjonalnie szczupłymi w porównaniu 
z konfiguratorami dostawców czystych konfiguratorów. Przykładowo, funkcja 
przechwytywania reguł może nie być tak przyjazna dla użytkownika. Podczas gdy 
inżynier lub kierownik produktu chce definiować reguły, może być wymagane, aby 
osoba z działu IT utworzyła je w systemie. Zasadniczo moduły konfiguracyjne ERP 
mają bardzo ograniczone możliwości przechwytywania reguł i mogą obsługiwać tylko 
reguły ATO i CTO, dzięki czemu konfiguratory oparte na systemie ERP są najbardziej 
odpowiednie dla produktów prostych i są słabo dopasowane do wymagań produktów 
złożonych ze złożonymi regułami i cenami.

Jedną z największych wad modułu konfiguratora ERP jest to, że reguły nie są 
przenoszone z jednego systemu ERP na inny. Podobnie jak w przypadku każdej 
implementacji konfiguratora, potrzebne są znaczne zasoby, aby uchwycić zasady 
firmy. Ale jeśli firma zmienia systemy ERP, wtedy wszystkie zasady konfiguracji muszą 
zostać przebudowane, co często wymaga wieloletniego wysiłku. Jeśli planujesz 
wymianę systemu ERP, weź to pod uwagę przed podjęciem decyzji o użyciu modułu 
konfiguratora ERP. 

Rozwiązanie do wizualizacji produktu
Rozwiązania te są bardzo skuteczne, gdy ważne jest, aby móc wizualizować 
skonfigurowany produkt. W większości przypadków rozwiązania te są 
niestandardowymi aplikacjami dla produktów ATO konsumenta, a nie ETO.  
Przykład można znaleźć na stronie internetowej Nike, pod adresem www.nike. com, 
gdzie klient może skonfigurować but z niestandardowymi kolorami i napisami oraz 
wyświetlić obraz produktu po skonfigurowaniu. Jak pokazuje poniższy diagram 
porównania konfiguratorów, konfiguratorom rozwiązań do wizualizacji produktu 
brakuje głównych funkcji oczekiwanych w aplikacji konfiguratora przez większość  
firm produkcyjnych.

Główne zalety:
Zwiększenie udziału  
w rynku o 20% 
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Konfigurator produktów dla przedsiębiorstw
Jest to najbardziej wszechstronna i najnowsza klasa konfiguratora. Jak sama 
nazwa wskazuje, konfigurator produktów dla przedsiębiorstw wykorzystuje swoje 
możliwości w całej firmie, łącząc najlepszą funkcjonalność rozwiązań KBE, modułów 
konfiguracyjnych ERP i rozwiązań wizualizacji produktów. Jednocześnie konfigurator 
produktów dla przedsiębiorstw może być zintegrowany z wieloma systemami ERP  
oraz nie jest powiązany z żadnym konkretnym rodzajem produktu.

Możliwość automatyzacji procesów sprzedażowych i inżynieryjnych sprawia, że 
konfigurator produktów dla przedsiębiorstw jest idealny dla firm, które chcą albo 
natychmiast wdrożyć strategiczny konfigurator dla procesu od wyceny do produkcji, 
albo rozpocząć od bardziej ukierunkowanego konfiguratora wydziałowego, który 
można później rozbudować.

Możliwości konfiguratora produktu dla przedsiębiorstw obejmują:

 yMożliwość obsługi najbardziej złożonych reguł w środowiskach ATO, CTO i ETO.
 yOparta na sieci WWW architektura, która umożliwia wdrożenie konfiguratora zarówno 
wewnętrznie, jak i zewnętrznie, w celu zautomatyzowania procesów od wyceny 
do zamówienia oraz generowania złożonych wycen wyrobów i profesjonalnych 
dokumentów ofertowych. 
 yMożliwość łączenia z różnymi systemami CAD, umożliwiając konfiguratorowi 
produktów w firmie automatyzację zadań inżynierskich, takich jak tworzenie 
rysunków ofertowych i produkcyjnych, prostych i złożonych zestawień 
materiałowych oraz raportów marszrut produkcyjnych.
 y Zintegrowana wizualizacja podczas procesu wyboru cech i opcji oraz końcowej 
konfiguracji, aby wyświetlić wizualizację 3D produktu i VRML dokładnej konfiguracji.
 y Funkcjonalność wdrożenia zintegrowanego katalogu elektronicznego do 
zastosowania przez klientów lub w wyspecjalizowanych witrynach sklepowych 
i aplikacjach posprzedażowych.
 y Funkcjonalność do obsługi handlu elektronicznego zapewniająca wirtualny koszyk 
do przyjmowania zamówień za pomocą karty kredytowej lub składania zamówień 
zakupu z portali lub głównej strony internetowej firmy, zarówno dla produktów 
konfigurowanych, jak i standardowych.
 y Funkcjonalności skoncentrowane na procesach korporacyjnych, które pozwalają 
firmom wdrażać i wykorzystywać możliwości konfiguratora produktów dla 
przedsiębiorstw w całej organizacji. 

Firma, która w pełni wykorzysta te możliwości, będzie miała przedstawicieli  
do obsługi klienta wprowadzających zamówienia i przedstawicieli handlowych, 
tworzących profesjonalne oferty. Firma może również umożliwić dilerom i klientom 
konfigurowanie własnych produktów, tworzenie ofert i wprowadzanie własnych 
zamówień. Być może firma zintegruje konfigurator ze swoją witryną internetową, 
obejmując funkcję e-katalogu i e-commerce, a w niektórych przypadkach zapewni 
możliwość wizualizacji produktu, gdy wybierane są różne opcje. Aby uzyskać 
korzyści z wszystkich tych zaawansowanych funkcji, konfigurator produktów dla 
przedsiębiorstw musi być oparty na rozwiązaniach sieci internet, skoncentrowany  
na procesach i elastyczny, aby ułatwić korzystanie z niego zarówno wewnętrznie,  
jak i zewnętrznie.

Główne zalety:
Eliminacja od 40 do 80% 
ludzkich błędów
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Podsumowanie 
Dzięki uproszczeniu całości lub części procesu od wyceny do produkcji, skróceniu 
czasu realizacji oraz wyeliminowaniu lub znacznemu ograniczeniu błędów, 
konfiguratory zapewniają firmom przewagę nad konkurencją, szczególnie tym firmom 
o wysoce konfigurowalnych, złożonych produktach. 

Rozwiązania KBE są dobre, jeśli firma potrzebuje po prostu narzędzia zwiększającego 
produktywność dla swoich inżynierów. W przypadku prostych produktów, bez 
skomplikowanych struktur cenowych, moduł konfiguratora dostępny w systemie 
ERP może wystarczyć, ale przenośność reguł jest ważnym czynnikiem przy wymianie 
systemu ERP. 

Najlepszym wyborem dla firm, które chcą osiągnąć z konfiguratorem więcej niż 
po prostu zautomatyzować procesy lub tworzyć dokumenty jest wszechstronny 
konfigurator produktów dla przedsiębiorstw. Największym kosztem związanym 
z rozwiązaniem konfiguracyjnym nie jest oprogramowanie, ale inwestycja 
w tworzenie reguł produktu. Po utworzeniu reguły produktu firmy stają się 
zasobami firmy. Udostępnienie tych reguł większej liczbie użytkowników w całej 
organizacji wykorzystuje ten zasób do obniżenia kosztów poprzez automatyzację 
procesów i ostatecznie zwiększenie sprzedaży. Mimo że początkowe zastosowanie 
konfiguratora produktów dla przedsiębiorstw może być skoncentrowane na 
procesach wewnętrznych, większe korzyści uzyskuje się, gdy konfigurator produktu 
dla przedsiębiorstw jest udostępniony do wykorzystania przez przedstawicieli 
terenowych, sprzedawców i klientów. 

Nawet w tych czterech kategoriach konfiguratorów istnieje wiele różnic 
funkcjonalnych między produktami. Dokładnie określ swoje wymagania, abyś mógł 
wybrać odpowiedni produkt dla potrzeb Twojej firmy. Rozwiązanie konfiguracyjne 
powinno być modułowe, pozwalające na zakup właśnie takiej funkcjonalności, jakiej 
potrzebujesz dzisiaj, ale zapewniające funkcjonalność na przyszłość. Dokonanie 
niewłaściwego wyboru i ograniczenie opcji firmy nie tylko ograniczy potencjalne 
korzyści, ale także postawi firmę w niekorzystnym położeniu w porównaniu do 
konkurencji. 

Dowiedz się więcej na stronie: autodesk.com/engineeringleadership

Autodesk i logo Autodesk są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. i / lub jej podmiotów 
zależnych i / lub stowarzyszonych w USA i / lub innych krajach. Wszystkie inne nazwy marek, nazwy produktów lub znaki handlowe należą 
do ich odpowiednich właścicieli. Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany oferty i specyfikacji produktu w dowolnym momencie bez 
uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne lub graficzne, które mogą pojawić się w tym dokumencie.  
© 2017 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

http://autodesk.com/engineeringleadership

