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Wstęp

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom.
Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności
wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni
rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek
gospodarczych i instytucji.
Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne
wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa czy instytucji. Rachunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej
zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności organizacji oraz jej ośrodków
odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w
ramach controllingu.
Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu
jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu
informacyjnego rachunkowości. W części artykułów poruszono zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie
rachunkowości, w części zaś zaprezentowano problemy i przykłady praktycznego
prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien przyczynek do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości,
która jest podstawową bazą informacyjną dla controllingu w różnych organizacjach.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
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ZINTEGROWANA BAZA DANYCH DLA PROCESU
OBSŁUGI POJAZDÓW
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PROCESS OF VEHICLES
DOI: 10.15611/pn.2016.440.49
Streszczenie: Przedsiębiorstwa transportowe dysponują obecnie dużą ilością danych eksploatacyjnych, które są rozproszone w różnych systemach informatycznych oraz w dokumentacji
papierowej. Niestety nie wszystkie te dane są wykorzystywane w procesach decyzyjnych
związanych z realizacją napraw. Sytuacja taka występuje również w badanym przedsiębiorstwie. Przeprowadzona obserwacja bezpośrednia wykazała, że tylko nieliczne informacje rejestrowane w systemach IT są obecnie wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Z tego
też względu celem artykułu jest przedstawienie propozycji utworzenia zintegrowanej bazy
danych dotyczącej uszkodzeń i napraw rejestrowanych w procesie eksploatacji pojazdów w
badanym przedsiębiorstwie transportowym. Proponowane rozwiązanie jest ukierunkowane
na wsparcie procesów decyzyjnych i uwzględnia dostępne zasoby informacji w badanym
przedsiębiorstwie. Opracowana baza danych ma stanowić element systemu controllingu procesu eksploatacji.
Słowa kluczowe: controlling procesu eksploatacji, utrzymanie pojazdów, baza danych, procesy decyzyjne.
Summary: Transportation companies have a large amount of operating data. This data is
scattered over various IT systems and paper records. Unfortunately, not all the data is used
in decision-making processes associated with the process of repair. This situation is also in
the audited company. The direct observation revealed that only a few pieces of recorded
information in IT systems are now being used in decision making processes. Therefore, the aim
of this article is to present the proposal to create an integrated database on damage and repairs.
The data recorded in the database comes from the process of operation and maintenance of
the vehicles. The proposed solution is aimed at supporting decision-making processes and
takes into account the available information resources in the audited company. The developed
database constitutes a part of the operation and maintenance controlling system.
Keywords: operation process controlling, vehicles maintenance, database, decision-making
process.
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Agnieszka Tubis

1. Wstęp
Przedsiębiorstwa transportowe dysponują obecnie dużą ilością danych, które są rozproszone w różnych systemach informatycznych oraz w dokumentacji papierowej.
Duża część wiedzy znajduje się również wyłącznie w głowach pracowników,
a zgromadzone informacje wynikają z ich doświadczenia, niezweryfikowanego jednak żadną analizą ilościową. Taka sytuacja w sposób istotny uniemożliwia właściwe
zarządzanie przepływem informacji, co powoduje brak efektywnego wykorzystania
posiadanych zasobów informacyjnych. Skutecznie blokuje to również możliwość
przeprowadzania istotnych analiz, które mogłyby wesprzeć procesy decyzyjne kadry menedżerskiej. W ten sposób wzrasta ryzyko decyzyjne, ogranicza się skuteczność i zakres planowania, jak również osłabia się mechanizmy kontrolne.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji utworzenia zintegrowanej bazy danych dotyczącej uszkodzeń i napraw rejestrowanych w procesie eksploatacji pojazdów w wybranym przedsiębiorstwie transportowym. Propozycja ta
została przygotowana na podstawie danych zgromadzonych w ramach badań przemysłowych przeprowadzonych przez autorkę, które obejmowały m.in. obserwacje
i wywiady bezpośrednie oraz analizę procesu eksploatacji pojazdów. Proponowane
rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzebę integracji informacyjnej, ukierunkowanej na procesy decyzyjne kadry menedżerskiej i zostało opracowane na podstawie
danych będących w dyspozycji badanego przedsiębiorstwa. Opracowana baza ma
stanowić element systemu controllingu procesu eksploatacji, którego koncepcja jest
obecnie rozwijana przez autorkę w prowadzonych badaniach.

2. Procesy decyzyjne w obszarze obsługi pojazdów
Funkcja utrzymania (obsługi) urządzeń, stanowiąca podstawowy podproces ich
eksploatacji, jest obecnie krytycznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw
produkcyjnych i transportowych. Obsługa jest coraz częściej postrzegana jako działanie dodające wartość, a nie wymuszona konieczność [Ben-Daya, Duffuaa 1995;
Liyanage, Kumur 2003]. Z tego też względu zarówno menedżerowie, jak i właściciele majątku coraz częściej potrzebują dokonywać pomiarów i pozyskiwać wiedzę
dotyczącą wpływu efektów procesu obsługi na realizowane cele biznesowe [Parida
i in. 2015].
Procesy decyzyjne kadry menedżerskiej opisać można za pomocą trzech kroków [Sala 2007]: (1) gromadzenia i analizy informacji; (2) określenia dostępnych
decyzji oraz (3) wyboru optymalnego rozwiązania. Należy przy tym zauważyć, iż
interpretując przedmiot i zakres procesu decyzyjnego [Hansson 2005] w odniesieniu
do eksploatowanych w warunkach przemysłowych systemów technicznych, należy
rozpatrywać dwa biegunowo różne aspekty praktyki eksploatacyjnej [Loska 2012]:
•• cykliczną powtarzalność większości prac użytkowych i obsługowo-naprawczych, pozwalających na podejmowanie typowych procedur postępowania,
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•• konieczność pełnej gotowości służb technicznych na mogące się pojawić problemy wymagające indywidualnych i jednostkowych działań.
Eksploatacyjny proces decyzyjny należy więc rozpatrywać w kontekście wieloaspektowym, gdyż decyzje mogą dotyczyć zarówno prostych prac obsługowo-naprawczych dla obiektu technicznego, jak również złożonych i wielowymiarowych
problemów określania kluczowych cech polityki eksploatacyjnej przedsiębiorstwa
w dłuższym horyzoncie czasowym [Loska 2014]. Większa złożoność procesów eksploatacyjnych i towarzyszące jej konsekwencje wymagają zwiększonej zdolności
organizacyjnej do przetwarzania danych, aby wesprzeć menedżerów w podejmowaniu szybszych i dokładniejszych decyzji [Swanson 2002]. Z tego też względu
zasadne jest wprowadzenie systemu controllingu, który wspierałby procesy decyzyjne kadry menedżerskiej w tym obszarze. Do zadań controllerów należałoby
m.in. przeprowadzanie badań eksploatacyjnych, które są najbardziej wartościowym
źródłem danych koniecznych w procesie zarządzania eksploatacją [Mazurkiewicz
2002; Żółtowski, Niziński 2001]. Przyjęte w strategii zarządzania modele decyzyjne
muszą być bowiem zasilane informacyjnie, a badania eksploatacyjne mają na celu
przede wszystkim wspieranie zarządzania eksploatacją i bezpieczeństwem przez
dostarczanie informacji do podejmowania decyzji [Młyńczak 2012]. W ten sposób
działalność controllerów przyczyni się do lepszego zrozumienia praw rządzących
eksploatacją obiektu i zmniejszy niepewność podejmowanych decyzji.
Ostatnie badania dotyczące wsparcia decyzyjnego w procesie obsługi obiektów
technicznych wskazują również na potrzebę implementacji „proaktywnych” systemów informacyjnych [Bousdekis, Magoutas 2015]. Proaktywność w tym kontekście
odnosi się przy tym do możliwości uniknięcia lub wyeliminowania niepożądanych
przyszłych zdarzeń oraz wykorzystania przyszłych możliwości przez wdrożenie
rozwiązań ukierunkowanych na przewidywanie oraz zautomatyzowanie procesów
decyzyjnych [Engel, Etzion 2011]. Proaktywność ta wywiera nacisk na nowe technologie informacyjne, których zadaniem ma być umożliwienie podejmowania decyzji oraz wspierania działań ludzi, zanim nastąpi przewidywane zdarzenie krytyczne. Aplikacje, które powinny korzystać z tych technologii, dedykowane są przede
wszystkim dla procesu transportu, utrzymania oraz zarządzania ryzykiem [Artikis
i in. 2014; Magoutas i in. 2014].
Przedmiotem badań autorki są procesy eksploatacji realizowane w systemach
transportowych. Główne decyzje podejmowane w ramach tych systemów można
odnieść do zadań dotyczących [Fricker, Whitford 2004]:
•• zarządzania obsługą, które uwzględniają przyjętą strategię utrzymania infrastruktury transportowej, elementy systemu oraz system kontroli operacyjnej,
•• bezpieczeństwa systemu technicznego (np. ochrona przed wystąpieniem zagrożeń, unikanie konsekwencji zdarzeń niepożądanych),
•• wykonania zadań transportowych (zarządzania procesami transportowymi).
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Szczególne znaczenie w procesach eksploatacji mają uszkodzenia pojazdu zakłócające jego sprawne funkcjonowanie. Uszkodzenie takie charakteryzuje się [Gołąbek i in. 1990; Gołąbek (red.) 1993]:
•• postacią, tj. sposobem, w jaki zauważa się uszkodzenie,
•• przyczyną, czyli pierwotnym zjawiskiem prowadzącym do uszkodzenia,
•• skutkiem oznaczającym rodzaj i wielkość strat wynikających z uszkodzenia,
•• sposobem naprawy, sposobem przywrócenia pojazdu do stanu zdatności.
W badaniach eksploatacyjnych podkreśla się rangę wyznaczania zbioru niezbędnych informacji identyfikacyjnych i opisowych tworzących bazę danych o
uszkodzeniach [Młyńczak 2012]. Z tego też względu uwaga autorki w tym artykule
została skupiona przede wszystkim na przepływach informacyjnych towarzyszących wystąpieniu uszkodzenia oraz procesowi naprawy.

3. Dane towarzyszące procesowi naprawy uszkodzeń
Badania prowadzone przez autorkę dotyczą wybranego przedsiębiorstwa transportowego, które świadczy usługi przewozowe w ramach komunikacji miejskiej w jednej z dużych aglomeracji w Polsce. Przedsiębiorstwo jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą jako jednoosobowa Spółka Gminy. Spółka zatrudnia
ponad 2000 osób i rocznie przewozi prawie 200 milionów pasażerów. Przedmiotem
badań są przede wszystkim procesy eksploatacji pojazdów autobusowych, których
spółka posiada obecnie 330 sztuk. Należy przy tym zauważyć, iż w taborze przewoźnika można wyróżnić autobusy przede wszystkim 3 marek: Solaris, Mercedes
oraz Volvo.
Przeprowadzane badania dotyczyły okresu 01.10.2014-30.09.2015 i obejmowały
m.in.: (a) identyfikację i analizę przepływów materiałowych i informacyjnych w
procesie eksploatacji pojazdów autobusowych, (b) obserwacje bezpośrednie dotyczące przebiegu procesów eksploatacyjnych oraz (c) wywiady bezpośrednie z kadrą
menedżerską odpowiedzialną za procesy decyzyjne towarzyszące badanym obszarom. Badania prowadzone były w zajezdni autobusowej oraz w głównej siedzibie
przedsiębiorstwa.
Pojazdy przewoźnika narażone są na różnego rodzaju uszkodzenia w trakcie
procesu użytkowania. Przez pojęcie uszkodzenia rozumie się zdarzenie eksploatacyjne, w wyniku którego pojazd przechodzi ze stanu zdatności do stanu niezdatności (stan wykluczający poprawne działanie pojazdu) [Kaźmierczak 2000]. Proces
obsługi uszkodzenia przedstawiono na rys. 1.
Proces ten wspierają przepływy informacyjne, które autorka określiła mianem
danych towarzyszących. Są to dane zidentyfikowane dla każdej czynności na wejściu (wspomagające wykonanie działania) oraz na wyjściu (stanowiące wynik działania). Przeprowadzone obserwacje i wywiady bezpośrednie wykazały, że tylko
nieliczne dane towarzyszące są obecnie wykorzystywane w procesach decyzyjnych.
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Zakres wykorzystywanych danych związanych z realizacją poszczególnych operacji, zidentyfikowanych w procesie obsługi naprawy, przedstawiono w tab. 1.
Zgłoszenie uszkodzenia

Zgłoszenie potrzeby
zakupowej

Identyfikacja uszkodzenia

ZAKUP

NIE
Weryfikacja dostępności
wymaganych materiałów

Jest dostępny?

TAK

Zgłoszenie potrzeby
wydania z magazynu

Decyzja o czasowym
wyłączeniu pojazdu
z użytkowania
Naprawa
Rys. 1. Proces obsługi uszkodzenia
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 1. Dane towarzyszące gromadzone obecnie w procesie obsługi uszkodzenia
Działanie
Zgłoszenie uszkodzenia
Identyfikacja uszkodzenia
Weryfikacja dostępności
części
Decyzja o czasowym
wyłączeniu pojazdu
z użytkowania
Naprawa

Źródło: opracowanie własne.

Dane towarzyszące
Dane o stanie obiektu ewentualnie o warunkach wystąpienia
uszkodzenia (dane podstawowe dotyczące pracy pojazdu)
Typ i rodzaj uszkodzenia zgodny z obowiązującą klasyfikacją
Zapotrzebowanie na części niezbędne do wykonania naprawy
Dane o stanach magazynowych (dostępność części)
Dane o warunkach dostawy (przewidywany termin realizacji, dane
dostawcy, wartość zamówienia)
Informacje o przewidywanym terminie wyłączenia pojazdu z użytkowania (uwzględniającym czas dostarczenia wymaganych części
oraz przewidywany czas naprawy i kontroli)
Operacje wykonane w ramach naprawy
Liczba roboczogodzin, dane o zaangażowanych pracownikach
(mechanikach)
Materiały wykorzystane do naprawy
Koszty w podziale na poszczególne operacje naprawcze
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Należy zauważyć, iż zidentyfikowane dane towarzyszące gromadzone są obecnie w różnych systemach informacyjnych – w systemie remontowo-magazynowym,
systemie finansowo-księgowym, księdze pojazdu, protokole zgłoszenia uszkodzenia i innych. Jednocześnie część wiedzy wykorzystywanej w tym procesie to doświadczenie zaangażowanych pracowników, które nigdzie nie jest udostępnione
(formalnie zapisane). Z tego też względu wyraźnie odczuwalny jest brak jednej bazy
danych, która konsolidowałaby wszystkie istotne dane eksploatacyjne pochodzące z
poszczególnych systemów informacyjnych.

4. Baza danych dostosowana do potrzeb controllingu
procesu eksploatacji
Controlling procesu eksploatacji można zdefiniować jako system wspierający zarządzanie eksploatacją obiektów technicznych, ukierunkowany na realizację celów i
strategii eksploatacji przez doskonalenie procesu koordynacji działań, wsparcie informacyjne kadry menedżerskiej oraz integrację procesu planowania, kontroli i sterowania zmianami [Tubis 2015]. Jak przedstawiono na rys. 2, jednym z podstawowych elementów tego systemu jest hurtownia danych, której zadaniem jest zasilanie
systemu analiz wspierających proces planowania i kontroli w obszarze eksploatacji.
Strategia eksploatacji

SCPE
SYSTEM
RAPORTOWANIA
SYSTEM
PLANOWANIA
Normy realizacji

HURTOWNIA
DANYCH

SYSTEM
KONTROLI

SYSTEM ANALIZ

Proces obsługi
i użytkowania

Rys. 2. Elementy systemu controllingu procesu eksploatacji
Źródło: [Tubis 2015].

Połączenia z elementami wewnątrz SCPE
Połączenia z elementami spoza SCPE
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Tabela 2. Dane towarzyszące dostosowane do potrzeb controllingu procesu eksploatacji
Działanie
Zgłoszenie
uszkodzenia

Dane towarzyszące
Dane o wynikach czynności kontrolnych w ramach obsługi dziennej pojazdu
wykonanej w dniu wystąpienia uszkodzenia. Dane o nieprawidłowościach
zgłaszanych w okresie poprzedzającym wystąpienie uszkodzenia
Dane o bieżącym stanie obiektu
Dane identyfikacyjne kierowcy, dane o obsługiwanej trasie
Opis uszkodzenia
Dane o warunkach wystąpienia uszkodzenia (sposób, w jaki zauważono
uszkodzenie, warunki atmosferyczne w chwili wystąpienia uszkodzenia, natężenie ruchu, przybliżony poziom zapełnienia pojazdu, etap realizacji kursu,
miejsce wystąpienia zdarzenia, czas pracy pojazdu, parametry pracy pojazdu)
Identyfikacja
Typ i rodzaj uszkodzenia zgodny z obowiązującą klasyfikacją
uszkodzenia
Historia użytkowania obiektu na podstawie danych z komputera pokładowego oraz systemu remontowo-magazynowego:
komputer pokładowy à charakterystyka użytkowania pojazdu (zarejestrowane
nagłe hamowania i przyspieszania, przekroczenia temperatury i obrotów,
średnie spalanie, liczba przejechanych kilometrów, obsługiwane trasy,
ID kierowców użytkujących pojazd);
system rem.-mag. à dane o wcześniejszych uszkodzeniach / naprawach,
o wymienianych elementach w ramach obsługi okresowej i ich dostawcach,
o okresie użytkowania
Zapotrzebowanie na części niezbędne do wykonania naprawy
Na podstawie danych historycznych oszacowany czas naprawy (przy założonej dostępności części) oraz zapotrzebowanie na pracę ludzką – parametry te
można wyznaczyć w postaci norm przyjętych dla realizacji poszczególnych
operacji
Dane o mechanizmach uszkodzeń. Dane o prawdopodobnych przyczynach
uszkodzenia
Weryfikacja
Dane o stanach magazynowych (dostępność części) oraz o ewentualnych
dostępności części
brakach
Dane o warunkach dostawy (obowiązujący termin realizacji + przewidywane
odchylenie, dane dostawcy, koszty zakupu awaryjnego uwzględniające cenę
nabycia + koszty dostawy)
Dane o czasie i kosztach obsługi magazynowej
Decyzja o czasowym Informacje o planowanym i faktycznym okresie wyłączenia pojazdu z
wyłączeniu pojazdu użytkowania (uwzględniającym czas dostarczenia wymaganych części oraz
z użytkowania
przewidywany czas naprawy i kontroli)
Przyczyny występujących przyspieszeń/opóźnień
Skutki wystąpienia uszkodzenia
Naprawa
Operacje wykonane w ramach naprawy wraz z czasami realizacji
Liczba roboczogodzin, informacja o zaangażowanych pracownikach z przypisaniem do realizowanych czynności
Wykorzystane materiały do naprawy, dane dotyczące dostawców, ewentualna
informacja o nieprawidłowej jakości dostarczonych materiałów
Koszty w podziale na poszczególne operacje naprawcze
Dane szczegółowe uszkodzenia
Dane o wynikach kontroli przeprowadzonej naprawy
Przyczyny występujących przyspieszeń/opóźnień w wykonywanych operacjach naprawczych
Źródło: opracowanie własne.
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Badania prowadzone przez autorkę dowiodły, iż przedsiębiorstwo dysponuje zdecydowanie szerszym zakresem danych towarzyszących niż te wskazane
w tab. 1. Dane te nie są jednak poddawane analizie i weryfikacji, mimo że w istotny
sposób wsparłyby proces planowania i kontroli związany z obsługą uszkodzonych
pojazdów.
Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować obecne zasoby informacyjne gromadzone w różnych systemach oraz dane możliwe do pozyskania z wewnętrznych źródeł przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowano proponowany
zakres danych towarzyszących procesowi obsługi uszkodzeń, które dostosowane są
do zapotrzebowania zgłaszanego przez system controllingu procesu eksploatacji.
Zakres ten przedstawiono w tab. 2.
Zdefiniowany zakres wymaganych danych został zweryfikowany przez kadrę menedżerską badanego przedsiębiorstwa. Został on oceniany jako kompletny
i adekwatny do ich potrzeb informacyjnych. Uznano również, że taka baza danych
w istotny sposób wsparłaby procesy planowania oraz wzmocniła obecne mechanizmy kontrolne.
Zauważono jednak, że tab. 2 zawiera dane, które są obecnie gromadzone
w różnych systemach informatycznych, ale również te, które dotychczas nie były
rejestrowane w przedsiębiorstwie. Konieczne jest w związku z tym przygotowanie
odpowiedniej dokumentacji ułatwiającej zebranie niezbędnych danych. Dokumentacja ta, o charakterze operacyjnym i zdarzeniowym, powinna odpowiadać czterem podstawowym obszarom badawczym dotyczącym: (1) obiektu technicznego,
(2) ludzi, (3) otoczenia naturalnego oraz (4) procesu eksploatacji. Dokumentacja
operacyjna gromadzić będzie dane charakteryzujące przebieg eksploatacji pojazdu
[Młyńczak 2012]. Natomiast dokumentacja zdarzeniowa będzie podstawą budowy
wiedzy w zarządzaniu ryzykiem, a w szczególności powinna być wykorzystana
do zapobiegania zdarzeniom niepożądanym i ograniczania ich skutków [Młyńczak
2012].
Na potrzeby działalności controllingu konieczne jest także zintegrowanie rozproszonych obecnie danych w postaci jednej bazy, która może być zasilana przez
różne narzędzia IT wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Podstawowe źródła
danych stanowić będą dotychczas wykorzystywane systemy, tzn. system finansowo-księgowy, system remontowo-magazynowy, księga pojazdu (ale prowadzona w
wersji elektronicznej), protokół zgłoszenia uszkodzenia (wprowadzany do systemu
i rejestrowany w wersji elektronicznej). Konieczne jest jednak zasilenie informacyjne również z innych systemów IT, jak np. komputery pokładowe pojazdów, system
pomiaru eksploatacji, system wspierający proces przygotowania zamówień materiałowych. Proponowana powyżej dokumentacja operacyjna i zdarzeniowa powinna mieć również formę elektroniczną, aby móc w sposób bezpośredni zasilać bazę
danych dla controllingu eksploatacji.

Zintegrowana baza danych dla procesu obsługi pojazdów521

5. Zakończenie
Koncepcja controllingu procesu eksploatacji jest nowym zagadnieniem rozwijanym
obecnie przez autorkę. Badania prowadzone są na styku nauk ekonomicznych
i technicznych i mają charakter interdyscyplinarny. Potrzeba prowadzenia badań
w tym obszarze została zidentyfikowana na podstawie współpracy autorki z przedsiębiorstwami z sektora transportowego. Organizacje te, mimo istnienia działów
controllingu, niejednokrotnie zgłaszały niedobór wsparcia informacyjnego w obszarze planowania i kontroli procesów eksploatacyjnych.
Przedstawiona koncepcja rozwiązania bazodanowego jest kontynuacją prac
przedstawionych m.in. w pracach [Nowakowski, Tubis, Werbińska-Wojciechowska
2015; Tubis 2015; Tubis, Werbińska-Wojciechowska 2015]. Opisany zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych w procesie naprawy uwzględnia dostępność
danych dysponowanych przez badane przedsiębiorstwo oraz charakterystykę jego
działalności. Dalsze badania prowadzone przez autorkę ukierunkowane zostaną na
utworzenie ogólnego modelu bazodanowego dla przedsiębiorstw z sektora transportowego dedykowanego procesowi obsługi uszkodzeń i napraw. Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb decyzyjnych kadry menedżerskiej dla tego obszaru określony
zostanie również zakres analiz wspomagających proces planowania, który korzystałby z utworzonego modelu bazy danych.
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