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Zarządzaj procesem
- czyli jak przeżyć w czasie turbulencji

Aby firma przezwyciężyła kryzys – tak ogólnorynkowy, jak i wewnątrz swoich
struktur – niezbędne jest permanentne planowanie i zarządzanie procesami,
łączenie przeszłości z teraźniejszością i przyszłością. Najlepiej zacząć od
identyfikacji obszarów, w których potencjał i możliwości dealerstwa ulegają
marnotrawieniu.
Andrzej Stefańczyk

O

becna sytuacja rynkowa, a zwłaszcza
spadająca rentowność dealerstwa,
zmusza do innego spojrzenia na organizację swojego biznesu. W czasie koniunktury w zasadzie nie przywiązujemy wagi
do „doskonalenia organizacji” dealerstwa
- ufamy raczej, że najlepsze rozwiązania
zaproponują nam choćby nasi importerzy. Kiedy jednak nadchodzi kryzys, okazuje się, że w przysłowiowej walce z kryzysem jesteśmy nierzadko osamotnieni.
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Obecna sytuacja w branży motoryzacyjnej nie powinna być zaskoczeniem.
Ewolucja rynku w Europie i związane z
nią zjawiska kryzysowe są powtarzalne i
stosunkowo łatwe do przewidzenia. Aby
dobrze przygotować się na trudne czasy,
należało rozpocząć działanie restrukturyzacyjne najpóźniej na przełomie roku
2009 i 2010. Pozytywne efekty restrukturyzacji pojawiają się bowiem z reguły
nie wcześniej niż po 2-3 latach. Co więcej

- ich wystąpienie wymaga dużego nakładu pracy wszystkich pracowników i właścicieli firmy.
Nic nie dzieje się samo
„Na czym miałaby polegać restrukturyzacja mojej firmy, skoro wszystko działa
poprawnie?” - oto pytanie, które jakże
często zadają osoby zarządzające firmą
dealerską. Co ciekawe, odpowiedź przeważnie nie jest jednoznaczna, bo - to
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stara prawda - nie ma na rynku dwóch
jednakowych firm. Ogólny schemat działania jest podobny dla wszystkich - różnice tkwią w kwestiach szczegółowych,
uzależnionych m.in. od lokalizacji, infrastruktury obiektu, zasobów ludzkich czy
stopnia organizacji firmy. Przy tym należy
mieć świadomość, że podjęcie działań w
chwili, gdy „kryzys” zaczyna nam już dokuczać, nie doprowadzi raczej do wzrostu
przychodów, co najwyżej zahamuje tendencje spadkowe, choćby utratę klientów czy spadek jakości obsługi. To jednak
nie mało, bo przecież wiąże się z tym…
spadek przychodów.
Większości z nas restrukturyzacja kojarzy
się ze zwolnieniami personelu. Tymczasem - zwłaszcza jeśli posiada się wyszkoloną kadrę - nie jest to dobre rozwiązanie.
Dlatego zamiast restrukturyzacją, lepiej
zająć się proaktywnym planowaniem
zmian procesów usługowych. Ten proces
opiera się w dużym stopniu na koncepcji
„lean production” oraz „lean management”, która była podstawą sukcesów
wielu firm. W segmencie usług pokazuje
ona, że każda praca wykonana dla klienta
- tak wewnętrznego, jak i zewnętrznego
- jest procesem. Z tego punktu widzenia
niewiele różni poszczególne działy dealerstwa od hali produkcyjnej, a zatem
potencjał usprawnień i oszczędności głównie czasu - jest tutaj nieograniczony.
Proaktywne planowanie zmian zakłada
udział wszystkich pracowników i właścicieli firmy, poszukiwanie usprawnień
oraz eliminowanie marnotrawstwa. „Proaktywnie” oznacza zarazem, że przyjęty
plan działania jest znany w równym stopniu wszystkim uczestnikom - to promocja
wszystkich zasobów firmy i oferowanie
ich do sprzedaży w wielu przestrzeniach,
bliższego i dalszego otoczenia. Nie czekamy tutaj na aktywność rynku, lecz sami
oddziałujemy na ten rynek, choćby prezentując firmę poprzez „żywy warsztat”,
a więc spotkania z grupami docelowymi,
organizowane przez salon, serwis, blacharnię i dział części.
Podsumowując - nic nie dzieje się przypadkowo, a nasze działanie oparte jest na
kompilacji różnych metod zarządzania.
System 5S, zaczerpnięty z filozofii Toyota

Motor, jest systemem wizualnego utrzymania porządku, czystości i dobrej organizacji w miejscu pracy. Analiza SWOT
- mocne i słabe strony firmy oraz szanse
i zagrożenia - opisuje aktualną pozycję
dealerstwa i jego perspektywy, a wraz z
nimi - optymalną strategię postępowania. Wizualizacja procesów to wszelkie
sposoby pozwalające określić stopień
zaawansowania procesu (zawieszki na
samochodach, tablice naścienne, analizy
wyników jakości wraz z ich formą elektroniczną). Z kolei zarządzanie zasobami
i strumieniem wartości (klienta) to analiza wykorzystania sprzętu, personelu i
potencjału klientów, standaryzacja pracy.
Ogromne znaczenie ma wreszcie posiadanie i wdrożenie procesu aktywnej recepcji przyjęć.
„Lean MyPlanner”
Dostosowanie firmy do takiej organizacji nazwałem Lean MyPlanner (MyP).
To zmiana sposobu myślenia o biznesie,
rozwijanie kultury ciągłego doskonalenia organizacji firmy. Dzisiaj w analizach
opieramy się na wynikach, otrzymanych
po wykonaniu usługi w postaci raportów z systemu DMS. Ale pozwalają nam
one tylko analizować dane, na które już
nie mamy wpływu. Podejście MyPlanner
to planowanie i monitorowanie zdarzeń
podczas całego procesu - tak, by maksymalnie wykorzystać wartość, jaką jest
klient (jego gotowość do zakupów ), przy
zachowaniu jakości usługi, która wpływa
na długofalowe wzajemne relacje.
Główne cele procesu planowania to
standaryzacja obsługi, powtarzalność
procesów, monitoring on-line, doskonalenie personelu, procesów, infrastruktury
oraz stabilizacja przychodów. W praktyce
MyPlanner oznacza oczywiście poprawę jakości obsługi i wzrost przychodów
oraz poprawę relacji z klientami. Rezultat takiego podejścia najlepiej pokazać
na przykładzie z „życia”, a konkretnie na
średniorocznej sprzedaży w serwisie
jednego z polskich dealerstw. W przywoływanej w tym fragmencie firmie działanie typu „MyP” rozpoczęto we wrześniu
2010 r. Przy bardzo dobrej infrastrukturze
obiektu dealera „uwagę naprawczą” skierowano w naturalny sposób na procesy.
Efekt? Łączny wzrost sprzedaży w okresie

2010-2012 na poziomie 13 proc. (co ważne - przy podobnej ilości przejść warsztatowych w każdym roku).
Aby udało się przejść od tradycyjnego
zarządzania do zarządzania typu „lean”,
należy wcześniej przygotować do tego
cały personel oraz - być może szczególnie - właścicieli firmy. A ściślej - przygotować plan działania, wskazać osoby odpowiedzialne za jego realizację i nanieść
poszczególne działania na oś czasu. Tutaj
posługujemy się typowymi narzędziami, opartymi na procesie „zarządzania
zmianą”. Niestety, posiadane DMS-y nie
pozwalają przeważnie na efektywne zarządzanie metodą „lean”. Działania przygotowawcze do „Lean MyP” to bowiem
analiza stanu organizacji firmy w wielu
obszarach, m.in.: infrastruktura, ergonomia stanowisk pracy, stan organizacji wewnętrznej, przepływ informacji (komunikacja wewnętrzna), nastroje personelu,
jakość realizacji procesów obsługi, gospodarka magazynowa, kosztorysy i fakturowanie usług, windykacja należności,
wreszcie - skuteczny marketing usług. W
każdym z tych obszarów można znaleźć
„marnotrawstwo”. A konkretnie?
Sprzęt i porządek
Infrastruktura. Tutaj trzeba wyróżnić stacje nowe i zdekapitalizowane. W nowych
obiektach personel często nie sprzedaje
usług właściwych do wykorzystania na
nowoczesnym sprzęcie, a w starych sprzedać nie może, bo sprzęt nie działa
lub go brak. W wielu przypadkach należy zacząć od wdrożenia podstawowych
zasad czystości, a najlepiej zasady 5S Takashiego Osady - czyli selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodoskonalenie.
Zmorą warsztatów jest bowiem zagracenie i zaśmiecenie niepotrzebnymi rzeczami oraz brak zaangażowania personelu w
dbałość o sprzęt i przestrzeń warsztatu.
Praca w takim otoczeniu jest mało wydajna, niebezpieczna i prowadzi do szybkiego zmęczenia. Najlepiej sprawdza się zazwyczaj prosta reguła „posprzątaj sam, a
nabierzesz szacunku do czystości”. Potencjał tkwi choćby w sortowaniu odpadów
oraz w rezygnacji z wcale nie tanich usług
firm sprzątających.

www.miesiecznikdealer.pl
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(najbardziej kosztowny sposób) - bo informacje nie są dostępne w sieci on-line.
Straty czasu w tym aspekcie to około 1-2
godzin dziennie.

Drugim ważnym elementem jest tutaj
stan narzędzi i wyposażenie wózka narzędziowego. Braki w podstawowych narzędziach powodują, że pracownik traci
czas na ich poszukiwanie. Inny problem
to brak lub niekorzystanie z narzędzi specjalnych w procesie naprawy. Straty czasu
w tym obszarze to około 0,5-1,0 godziny
na dzień na osobę produkcyjną. Wartość
niesprzedanych usług na urządzenie to
zaś około 1 roboczogodzina na osobę
produkcyjną.
Ergonomia stanowisk pracy. Układ biurek i położenie w obiekcie powodują, że
personel w realizacji procesów pokonuje
czasem wiele kilometrów dziennie. Przyjmując, że piechur porusza się z prędkością około 6 km/h, łatwo policzyć, jak
dużym marnotrawstwem są „puste przebiegi” w celu ustalenia stanu wykonania
usługi czy przekazywania informacji.
Problemem stanowisk jest też obłożenie
starymi dokumentami, co powoduje, że
pracownik zwyczajnie gubi się w poszukiwaniu informacji. Co prawda jest to czas
pomocniczy, ale można go przeznaczyć
na proaktywną sprzedaż usług. Straty w
tym obszarze - na przykład u doradcy serwisu - to, w zależności od wielkości obiektu, od 1 do 2 godzin dziennie.
Informacja na wagę złota!
Organizacja komunikacji wewnętrznej
oraz właściwy obieg informacji to element nie do przecenienia. Niestety, nie-
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rzadko pracownicy w działach nie mają
wiedzy o „wzajemnych” promocjach,
ofercie czy o potencjale do sprzedaży.
Klient „przynależy” do danego działu często nie jest traktowany jako równorzędna
wartość dla każdego z segmentów firmy.
W tym obszarze tracimy potencjalny dodatkowy przychód z tzw. cross- i up-sellingu oraz back-endu. Cross- i up-selling
polegają na bardzo prostym zabiegu:
ich istotą jest oferowanie dodatkowych,
komplementarnych usług (np. F&I, SKP).
Back-end to z kolei „technika uzupełniająca”, czyli oferowanie produktów i usług,
które mogą i powinny uzupełnić transakcję zakupu samochodu lub jego naprawy
(m.in. akcesoria, naprawy smart, tuning,
auto detailing).
Osobna rzecz to złe planowanie pracy
personelu produkcyjnego przez personel pomocniczy, brak odpowiedniego
- biorąc pod uwagę stan zatrudnienia strumienia klientów czy po prostu mało
elastyczny personel produkcyjny. W tym
miejscu straty mogą dochodzić nawet do
30 proc. czasu produktywnego. Niestety,
również sam przepływ informacji między
działami firmy jest nierzadko zaburzony
brakiem wielokierunkowego przekazywania wiedzy na temat klienta dedykowanej osobie, z dostępem do informacji
na wszystkich stanowiskach. Z kolei poszukiwanie „odpowiedzi na pytania” odbywa się w różnej, nieskoordynowanej
formie: telefonicznie, mailowo, osobiście

Nastroje personelu i kierownictwa to bardzo istotny, a często niedoceniany aspekt.
I znów - chodzi o nieefektywne wykorzystywanie czasu. W wielu firmach istnieją
zakresy obowiązków (np. wymóg ISO),
ale faktycznie wykonywane czynności są
opisane tylko ogólnie. Od pracowników
oczekuje się, że zorganizują sobie prace
w sposób jak najbardziej efektywny. W
rezultacie każdy pracuje tak, jak mu najlepiej odpowiada, co powoduje, że świadczona praca nie jest ustandaryzowana,
a jej wynik - trudny do przewidzenia. Finalnie firma jest zaś postrzegana jako źle
zarządzana, a panująca atmosfera - jako
niesprzyjająca większemu zaangażowaniu w wykonywanie swoich obowiązków.
Wzajemne pretensje między działami są
wówczas na porządku dziennym. Wreszcie - osoby zarządzające często nawet nie
pytają swoich pracowników o ich pomysły i innowacje. Tymczasem wiedza i doświadczenie załogi to bardzo duży, aczkolwiek rzadko wykorzystany potencjał.
Jakość ponad wszystko!
Jakość realizacji procesów obsługi to element, który w autoryzowanych stacjach
musi być monitorowany permanentnie.
Można przyjąć, że przy średnim spełnieniu 70 proc. standardów obowiązujących w danych markach, mamy jeszcze
około 20 proc. zapasu do zwiększenia
przychodów i podniesienia jakości obsługi. Problem to niewykorzystywanie
przez personel wiedzy przekazywanej
na szkoleniach i niepełne jej wdrażanie w
dealerstwie. W wielu stacjach brakuje też
dobrej recepcji bezpośredniego przyjęcia
klienta, a to oznacza świadome niewykorzystywanie wartości klienta oraz rezygnację z możliwości sprzedaży drobnych
usług typu smart, akcesoriów oraz innych
naszych produktów czy pomysłów marketingowych.
W tym miejscu warto jeszcze zasygnalizować mało przejrzystą politykę w gospodarce samochodami zastępczymi (albo
nawet jej brak). Pokutuje tutaj głównie
zbyt duża uznaniowość doradców serwi-
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su, która powoduje, że za błędy warsztatu - i swoje - doradca zbyt często użycza
samochód bez należnej opłaty. Także tu
znajdzie się duże rezerwy.
Następny temat to gospodarka magazynowa. Nie jest tajemnicą, że dealerzy
stokują swoje magazyny m.in. po to, by
uzyskać premie. Martwe stoki powstawały również na skutek tzw. obowiązkowych
list części zamiennych, które były związane z modelami samochodów i brakiem
magazynów części w Polsce. A kapitał zamrożony w martwym stoku nie przynosi
przecież żadnych profitów, to problem zwłaszcza, gdy jest on zastawem w banku.
Kolejne bolączki magazynu to brak prawidłowej gospodarki zakupami i obrotem
części. W tym miejscu warto sprawdzić,
jaki wskaźnik rotacji uzyskujemy w naszym
magazynie. Często spotykany kłopot to
również brak porządku i lokalizacji części
„1:1” (czyli: numer części odpowiadający
lokalizacji) czy wręcz bałagan uniemożliwiający znalezienie wielu posiadanych na
stanie zamienników. Kolejną „listę błędów”
tworzą części nieodebrane, a wcześniej zamówione - nie tylko przez doradców serwisu, ale i klientów.
Trzeba zrozumieć, że magazyn pełni rolę
służebną wobec innych działów. Niestety,
nie wszędzie funkcjonuje choćby system
przygotowania dzień wcześniej części
dla mechanika pod konkretne zlecenie. I
znów - mechanicy tracą swój czas w oczekiwaniu na obsłużenie przez magazyniera, zamiast sprzedawać godziny na stanowisku. Jeszcze doliczymy czas dojścia do
magazynu oraz brak części w zamówieniu, to do straty czasu dochodzi jeszcze
dezorganizacja pracy warsztatu. Przy 4-5
zleceniach dziennie - i przy 10 minutach
oczekiwania - skutkuje to kolejną, niemal
godzinną stratą czasu u pracownika produkcyjnego.
Kontrola, windykacja, marketing
Kosztorysowanie i fakturowanie usług to
zawsze duże pole do popisu dla wprawnego audytora. Zdarza się, że za błędy,
jakie popełniają tutaj doradcy serwisu,
płaci pracodawca (nierzadko są też one
niestety tuszowane rabatami na usługi
lub wręcz pomijaniem niektórych pozy-

cji w fakturze). W tym marnotrawstwie
„pomaga” w jakiejś mierze personel produkcyjny, poprzez niedokładne opisywanie wszystkich, nawet najdrobniejszych
czynności. I znów mamy sytuację taką,
że jeden doradca fakturuje minimum na
podstawie otrzymanych zapisów, a drugi - doświadczony - poświęca (marnuje)
czas na ustalanie stanu faktycznego.
Wreszcie - windykacja. Patrząc na wartość
należności „przeterminowanych” windykacji, mamy obraz stanu organizacji
firmy i jakości pracy, świadczonej przez
nasz personel. Brak procedur udzielania
przelewów oraz nieaktualizowanie dokumentów kontrahentów stawia nas na
przegranej pozycji. W przypadku braku
systematycznej kompletacji dokumentów, w windykacje i „ustalanie faktów”
zaangażowanych jest często kilka osób
- traci się czas na telefonowanie, płaci za
obsługę prawną (nie mówiąc już o wartości niezapłaconej faktury!). A jeśli nawet
uda się w końcu odzyskać pieniądze - są
one obciążone wartością wynagrodzenia
prowizyjnego personelu, które zostało
już wcześniej wypłacone. Czyli - kolejne
koszty.
Gdyby w działach marketingu zapytać
pracowników, czy są w stanie zrobić listę
wszystkich usług i produktów, jakie oferuje ich firma, mógłby być problem. Przeważnie reklamuje się bowiem sprzedaż
samochodów nowych, które i tak sprzedają się w liczbach zależnych od rynku.
Tyle, że działania marketingowe powinny
się skupić na tym, co mamy najlepszego
w serwisie oraz na szukaniu grup docelowych na swoje usługi (marketing relacyjny). Całość trzeba zaś podsumować i
stworzyć kompletną wizję promocji całej
firmy - spójną i powtarzalną. Współczesny
marketing serwisu to zresztą temat godny osobnej publikacji.
Każdy inny?
Nawiązując do stwierdzenia, że nie ma
dwóch jednakowych firm, uważam, że
również marnotrawstwo jest wszędzie
audytowane w różnym stopniu. A ma
ono to do siebie, że jest powtarzalne aż
do czasu jego eliminacji. Natomiast przy
powtarzalnym „marnowaniu” przez cały
rok (252 dni robocze) jednej choćby ro-

boczogodziny, firma traci 31,5 dni roboczych! Te wartości wystarczy przemnożyć
przez średnie wynagrodzenie oraz liczbę
personelu i wtedy zaczynamy już widzieć
ewidentne straty z powodu złej organizacji pracy dealerstwa.
Przy spadku strumienia klienta, słabo
zorganizowane firmy bardzo szybko tracą duże wartości w pieniądzu, choćby
w postaci wypłacania wynagrodzenia
za zmarnowany czas. Kolejna strata to
niewykorzystywanie wartości klienta do
maksymalizacji naszego sprzedażowego
potencjału. A jeżeli pracownicy produkcyjni nie sprzedają godzin, a doradcy i
pozostały personel - naszego potencjału, oznacza to tyle, że cała organizacja
nie funkcjonuje prawidłowo. Jedno jest
pewne: po wykonaniu rzetelnego audytu i zdefiniowaniu miejsc występowania
„marnotrawstwa”, firma dostaje szansę
dostosowania się do szybko zmieniającego się rynku motoryzacyjnego oraz otoczenia - tak w skali mikro, jak i makro.
Metoda wskaźnikowa jest jeszcze akceptowalna, ale nie daje ona szansy na przetrwanie i rozwój firmy. Mówi o faktach,
na bazie których podejmujemy działania korygujące, ale jest mało efektywna
przy bieżącym monitoringu i wdrażaniu
usprawnień. Organizacja wielu firm dealerskich znajduje się na bardzo wysokim poziomie, ale doskonalenie jeszcze
nikomu nie zaszkodziło, a każdy proces
powinien ewoluować podobnie jak rynkowe otoczenie. Połączenie sprawnego
systemu DMS (fakty i przeszłość) z metodologią „Lean MyPlanner” (teraźniejszość
i przyszłość) - czyli wspomagany właściwym oprogramowaniem permanentny
monitoring procesów, w całym zakresie wykorzystania strumienia i wartości
klienta oraz pełne wykorzystanie potencjału firmy - oto przyszłość w usługach
motoryzacyjnych.
Jak dokładnie wyglądają poszczególne
elementy takiego zarządzania firmą dealerską? Odpowiedzi powinniście państwo znaleźć w kolejnych tekstach.
Autor tekstu jest ekspertem rynku
dealerskiego, obecnie dyrektor
Ford Super Cars Leszno
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