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Ramy (metoda) cyfrowej transformacji (CT)
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Kluczowe komponenty. Korzyści
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Cyfrowa transformacja jest najbardziej efektywna, gdy cyfrowe doświadczenie klientów (CDK) staje się wspólnym celem organizacji,
najmniej efektywna, gdy ogranicza się do jednego departamentu (np. IT)

Aby maksymalizować pełne (360 stopni) doświadczenie klientów, przedsiębiorstwa muszą zintegrować dane ze wszystkich źródeł  

CT rozpoczyna się od stworzenia wizji, w której wartość dla biznesu oraz doświadczenie klientów dają wzajemnych korzyści

Źródło:  Altimeter Group 2014



Czynniki sprzyjające oraz przeciwne CT
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Uwarunkowania CT

Cyfrowa transformacja 
(CT) realizowana przez 

przedsiębiorstwa dążące 
do dostosowania i 

wykorzystania 
przełomowych technologii 
wpływających na klientów 

i pracowników

CT zmienia sposób 
prowadzenie 

działalności biznesowej i 
funkcjonowania 

organizacji

CT staje się priorytetem 
wielu czołowych 
organizacji/firm

Sukces cyfrowej 
transformacji zależy od 
dokładnego poznania 

(zmapowania) 
doświadczenia klientów

CT jest w dalszym ciągu 
w fazie początkowej jako 

formalny proces, 

CT jest napędzana 
poprzez dynamiczny 

rozwój technologii, jak i 
zachowań

konsumentów/klientów

Fundamenty CT

Wizja oraz 
zaangażowanie 
kierownictwa

Optymalizowanie 
cyfrowego 

doświadczenia klienta –
początkowy cel

Sformułowanie zespołu 
cyfrowej transformacji
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CT w praktyce

Trzecia Platforma (
cloud, big data, mobile 

and social 
technologies)

Cyfrowa transformacja 
występuję w większości 

organizacji sektora 
publicznego oraz 

prywatnego

Firmy/organizacje 
wykorzystują mega 

trendy do przebudowy 
i/lub stworzenia 
nowych modeli 

biznesu, nowych źródeł 
przychodów, zmian 

przyczyniających się do 
poprawy/optymalizacji 

funkcjonowania 
organizacji

Największy wpływ na 
CT mają obszary 

związane z klientami

Zwiększenie nakładów 
na nowe technologii nie 

wystarcza już do 
zwiększenia korzyści i 
wydajności biznesu 

Konieczna jest 
przebudowa strategii 

biznesu wykorzystujące 
technologie

6Źródło: Harvard Business Review



Czynniki sukcesu CT banku
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Przykład CT
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Inne (liczne) przykłady komercyjne CT na
http://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/ioe/digital-transformation-stories/digital-transformation-with-the-internet-of-everything.pdf

http://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/ioe/digital-transformation-stories/digital-transformation-with-the-internet-of-everything.pdf


Podsumowanie

Cyfrowa transformacja jest złożonym procesem usprawnień i trwałych zmian w 
organizacji

• CT zmienia konkurencyjne środowiska wszystkich branż

• Lepsze doświadczenie klienta sednem cyfrowej transformacji

• CT wymusza zmianę kultury i strategii organizacji

Agenda dobrej transformacji winna być  własnością kierownictwa firmy/organizacji 

• Realizacja CT w kontekście celu końcowego założonego przez zarząd

• Pracownicy chcą pracować dla liderów CT

Według analityków rynku (IDC, 2016)

• W ciągu najbliższych 24 miesięcy rozwój cyfrowych strategii biznesowych pochłonie ponad połowę 
budżetów IT

• Do 2020 roku 60 proc. firm podwoi swoją produktywność dzięki cyfrowej transformacji głównych 
procesów operacyjnych

• Do 2019 roku 10 proc. zasobów pracy w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej będzie oparte o 
Ekonomię współdzielenia (Sharing Economy) i sieć niezależnych specjalistów (Free Agent)
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