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METODA IDENTYFIKACJI
PROCESÓW EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM
Streszczenie: Artykuł mieści się w obszarze badań określanym mianem odkrywania procesów (process mining), który koncentruje się na metodach i narzędziach wykorzystywanych
do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych. Autor, odwołując się do dorobku ze wspomnianego obszaru badań, podjął próbę
opracowania i implementacji metody identyfikacji procesów ewidencji księgowej organizacji/instytucji. Aby zaprezentować możliwość wykorzystania proponowanej metody, zrealizowano procedurę ekstrakcji danych procesowych (z bazy danych przykładowego systemu
klasy ERP oraz z bazy danych systemu workflow) oraz przedstawiono rezultaty analizy charakterystyk procesów stanowiących kontekst badanych przypadków.
Słowa kluczowe: procesy ewidencji księgowej, odkrywanie procesów, process mining.
DOI: 10.15611/pn.2014.344.12

1. Wstęp
Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęta została definicja, według której proces (biznesowy) to ciąg określonych działań (czynności) realizowanych w organizacji, będących kolejnymi etapami osiągania zdefiniowanego celu. Celem tym zwykle jest pewien wynik (produkt, usługa, informacja), mający wartość dla jego odbiorcy (klienta
zewnętrznego lub wewnętrznego1). Wartość dla odbiorcy może być wyrażona zarówno
1

Klienci zewnętrzni to podmioty spoza danej organizacji, które zwykle są odbiorcami wyników
końcowych procesu, a klienci wewnętrzni to podmioty z danej organizacji (pracownicy, jednostki organizacyjne), które są odbiorcami wyników cząstkowych czy też pomocniczych.

Metoda identyfikacji procesów ewidencji księgowej w środowisku informatycznym
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w sposób obiektywnie mierzalny (np. wartość pieniężna, stopień zgodności realizacji z
zamówieniem), jak i subiektywny, względny (np. poziom satysfakcji).
Każda organizacja, w ramach której realizowane są procesy, stoi przed wyzwaniem sprawnego panowania nad wieloaspektową naturą procesów, na którą składają się m.in.:
– aspekty realizacyjne (np. efektywność, elastyczność, alokacja zasobów ludzkich, alokacja zasobów technicznych, kontrola realizacji, automatyzacja),
– aspekty finansowe (np. monitorowanie i analiza kosztów, rejestracja wymiernych korzyści finansowych),
– koegzystencja elementów natury biznesowej, technicznej i społecznej (np. z
jednej strony w realizację części zadań w ramach procesów zaangażowane są
heterogeniczne systemy informatyczne, które muszą ze sobą współpracować, z
drugiej natomiast wciąż istnieją takie czynności, których satysfakcjonujące
wykonanie zależy od kompetencji, inteligencji, doświadczenia, a czasem i intuicji oraz samopoczucia realizujących je pracowników).
W różnych inicjatywach procesowych element zarządzania procesami jest w
zróżnicowany sposób akcentowany, na przykład w ramach metod zarządzania jakością nacisk jest kładziony na ciągłe, ewolucyjne doskonalenie, a w ramach zarządzania przepływami pracy dominują kwestie automatyzacji procesów.
Proweniencje poszczególnych koncepcji czy też metod wykorzystujących podejście procesowe są oczywiście zróżnicowane, ale założenia metodyczne i tak zwykle
odwołują się do wykonania pewnej sekwencji działań (procedury) mieszczącej się w
obszarze zarządzania procesami i ich cyklu życia, która to sekwencja stanowi fundament dalszych przedsięwzięć. W ramach tej procedury można wyróżnić – na bardzo
ogólnym poziomie – następujące etapy: identyfikację procesów, analizę i projektowanie zmian procesów, ich wdrażanie oraz realizację i controlling procesów.
Identyfikacja procesów, będąca przedmiotem niniejszej publikacji, to początkowy etap, którego celem jest przede wszystkim określenie, jakie procesy występują w organizacji (lub w jej wybranej części). Jest to poszukiwanie odpowiedzi na
pytania: co, jak, gdzie i przez kogo jest w organizacji realizowane. Aby można było o tego typu kwestiach dyskutować i aby zebrane informacje były istotne i użyteczne, niezbędna jest pewna formalizacja opisu samych procesów, jak i kwestii z
nimi związanych. Opis słowny – jakkolwiek użyteczny w niektórych aspektach –
nie jest w stanie precyzyjnie i czytelnie oddać struktury procesów i zależności między jej elementami. Stąd też zasadność użycia oraz popularność metod formalizacji
wizualnej. Natomiast sama procedura identyfikowania (a przynajmniej część jej
elementów) oraz odwzorowywania i dokumentowania rzeczywistości procesowej i
okołoprocesowej organizacji przyjęła postać modelowania procesów. Opis i modelowanie procesów są oczywiście również przydatne wtedy, gdy ma się do czynienia z sytuacją tworzenia nowych procesów, które do tej pory nie istniały.
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Niniejszy artykuł mieści się w nurcie badań, określanym mianem odkrywania
procesów (process mining), który koncentruje się na metodach i narzędziach, wykorzystywanych do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy [Process Mining... 2012] na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń
powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych2, gdzie
dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych.
Autor, odwołując się do dorobku wspomnianego nurtu badań, podjął próbę opracowania i implementacji metody identyfikacji procesów ewidencji księgowej organizacji/instytucji. Autor prezentuje także opracowany wcześniej przez siebie procesowy model ewidencji księgowej firmy.

2. Procesowy model ewidencji księgowej organizacji
W niniejszym artykule proces ewidencji księgowej jest definiowany jako ciąg czynności3 realizowanych w celu identyfikacji zdarzeń gospodarczych (i ich rejestracji), same
zaś zdarzenia gospodarcze to sytuacje (w działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) powodujące zmiany ich stanu majątkowego. Część tych procesów obejmuje także czynności księgowe, które nie są bezpośrednio związane z identyfikacją zdarzeń gospodarczych, a wynikają bądź z potrzeby przekształcenia zapisów
pierwotnego układu ewidencyjnego w zapisy w innym układzie, bądź z konieczności
poprawienia błędów księgowych i przeprowadzenia korekt.
Celem procesów ewidencji księgowej jest:
– dokonanie pierwotnych zapisów księgowych, dotyczących zdarzeń gospodarczych zidentyfikowanych w ramach tychże procesów,
– konwersja pierwotnych zapisów księgowych w inne, związane z innymi układami ewidencyjnymi, np. konwersja zapisów księgowych dotyczących ewidencji kosztów rodzajowych dokonanych w ramach procesu „Ewidencja zużycia
materiałów” w zapisy ewidencyjne w ramach procesu „Rozliczenie kosztów
działalności podstawowej – produkcyjnej”; celem tych przekształceń jest uzyskanie szerszej i dokładniejszej informacji o procesach zachodzących w danej
jednostce,
– korekta ewentualnych błędnych zapisów księgowych,
2 Są to m.in. systemy zarządzania przepływem prac (Workflow Management Systems – WfMS),
systemy ERP (Enterprise Resource Planning) i systemy CRM (Customer Relationship Management).
Systemy te rejestrują wiele szczegółowych danych o realizowanych czynnościach (działaniach) i zdarzeniach procesowych. Zbiory takich danych określa się mianem dzienników zdarzeń (event logs). Są
one punktem wyjścia do eksploracji procesów – wszystkie metody odkrywania procesów zakładają,
że możliwy jest sekwencyjny zapis owych zdarzeń w taki sposób, żeby każde zdarzenie odpowiadało
czynności wykonanej w procesie i było powiązane z konkretną instancją procesu.
3 Należy zwrócić uwagę, że w przypadku tzw. automatycznych księgowań, realizowanych w ramach informatycznych systemów ewidencji księgowej, następuje rozszerzenie kręgu wykonawców
procesów ewidencji księgowej o osoby spoza służb finansowo-księgowych organizacji.
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–

określenie parametrów technologicznych systemu ewidencji księgowej, np. na
potrzeby tworzenia struktur danych do rejestrowania zapisów księgowych;
przykładem są tu procesy związane z tworzeniem kont księgi głównej i definiowaniem rodzaju kosztów/przychodów.
Jako punkt odniesienia dalszych analiz została wybrana koncepcja cykli operacyjnych przedsiębiorstwa, proponowana [Davis, Alderman, Robinson 1990, s. 2229] (zob. rys. 1) z uwagi na obecność w niej – pomijanego przez innych autorów4 –
cyklu administracyjnego i klarowną charakterystykę poszczególnych cykli.
Plan

Plan

Plan
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produkcji

zaopatrzenia

Dostawca

Zamówienia

Zlecenia

Zapotrzebowanie

Zamówienia
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Cykl ewidencji
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Faktura
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Faktura

dla odbiorcy
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Odbiorca

Cykl
administracyjny

Interesariusz

wpływy pieniężne

Wpływy i rozchody

rozchody pieniężne

pieniężne

Rys. 1. Cykle tworzące ewidencję księgową
Źródło: modyfikacja propozycji [Davis, Alderman, Robinson 1990, s. 28].
4

Dla przykładu firma PricewaterhouseCoopers, budując w ramach Programu Finansowej Analizy Porównawczej zestaw wskaźników dla celów analizy porównawczej procesów finansowych, uczyniła punktem wyjścia 4 cykle: cykl finansowo-księgowy (General Accounting & Reporting) obejmujący funkcje
związane z utrzymywaniem ksiąg i procesem raportowania, cykl sprzedaży (Revenue Cycle) obejmujący
funkcje związane z obsługą transakcji sprzedaży, cykl wydatków (Expenditure Cycle) obejmujący funkcje
związane z obsługą transakcji zakupowych oraz cykl zarządzania kosztami i przychodami (Profitability and
Cost Management) obejmujący funkcje związane z controllingiem – zob. [Financial Management... 2003].
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Analiza powyższych cykli stała się punktem wyjścia do wyodrębnienia procesów ewidencji księgowej i stworzenia listy procesów odpowiadających poszczególnym cyklom [Fliegner 2013] (niektóre z wyodrębnionych procesów są realizowane w obrębie więcej niż jednego cyklu).
Istotną inspirację w określeniu listy procesów ewidencji księgowej stanowiły
doświadczenia autora artykułu związane z wdrożeniami zintegrowanych systemów
informatycznych, opartymi na uprzedniej identyfikacji procesów biznesowych.
Poniżej przedstawiono listę procesów ewidencji księgowej przypisanych do
poszczególnych cykli tworzących ewidencję księgową (powiązanych dodatkowo,
na podstawie kryterium podobieństwa ich roli w systemie ewidencji księgowej, w
pewne grupy).
Cykl administracyjny
Grupa „Tworzenie danych podstawowych ewidencji księgowej”
• Tworzenie danych podstawowych kont księgi głównej
• Tworzenie danych podstawowych dostawców
• Tworzenie danych podstawowych odbiorców
• Tworzenie danych podstawowych banków
• Definiowanie rodzajów kosztów/przychodów
• Definiowanie miejsc powstawania kosztów
• Definiowanie zleceń wewnętrznych
Grupa „Ewidencja stanu i zmian wartości środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”
• Ewidencja przyjęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• Ewidencja zmniejszenia stanu aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• Odpisy (umorzeniowe i aktualizujące) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Grupa „Ewidencja środków pieniężnych w kasie, na rachunkach bankowych oraz kredytów bankowych”
• Ewidencja przepływu środków pieniężnych między kasą i rachunkami bankowymi
• Ewidencja wpływów kasowych i na rachunkach bankowych (z tytułu rozrachunków i odsetek od środków na rachunkach bankowych)
• Ewidencja rozchodów kasowych i na rachunkach bankowych (z tytułu rozrachunków)
• Ewidencja kredytów bankowych
Grupa „Ewidencja składników wynagrodzeń pracowników oraz należności
i zobowiązań niemających charakteru wynagrodzeń”
• Ewidencja naliczonych kwot z tytułu wynagrodzeń
• Ewidencja naliczonych kwot należności i zobowiązań niemających charakteru
wynagrodzeń
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Grupa „Pozostałe (nieprzypisane do innych grup) procesy ewidencji księgowej”
Naliczenie podatku CIT i innych obowiązkowych obciążeń wyniku
Naliczenie podatków i opłat obciążających koszty
Pozostałe (nieobjęte innymi procesami) księgowania zdarzeń gospodarczych
Ewidencja pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych
Ewidencja przychodów/kosztów finansowych
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
Rozliczenie międzyokresowe kosztów/przychodów
Wycena sald kont w walucie obcej
Otwieranie i zamykanie okresów sprawozdawczych
Generowanie sprawozdań finansowych
Grupa „Zamknięcie okresu – rozliczenie kosztów działalności”
Rozliczenie kosztów działalności podstawowej – produkcyjnej
Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej
Grupa „Zamknięcie okresu – rozliczenie kosztów pośrednich”
Rozliczenie kosztów wydziałowych
Rozliczenie kosztów zakupu
Rozliczenie kosztów sprzedaży
Rozliczenie kosztów ogólnego zarządu
Grupa „Ewidencyjne ujęcie wyniku finansowego”
Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego
Ewidencja rozliczania wyniku finansowego

Cykl ewidencji sprzedaży
Grupa „Ewidencja obrotu materiałami, towarami i produktami”
• Ewidencja wydań materiałów, towarów i produktów z tytułu ich sprzedaży
• Ewidencja zwrotów materiałów, towarów i produktów w związku z ich sprzedażą
Grupa „Ewidencja należności”
• Kontrola kredytowa
• Księgowanie faktur sprzedaży
• Monitowanie
• Naliczenie odsetek od należności przeterminowanych
• Odpisanie należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych
• Potwierdzenie sald odbiorców
Cykl ewidencji zakupu
Grupa „Ewidencja obrotu materiałami i towarami”
• Ewidencja przyjęć zakupionych materiałów i towarów
• Ewidencja zwrotów zakupionych materiałów i towarów
Grupa „Ewidencja zobowiązań”
• Ewidencja zaliczki na poczet dostaw
• Weryfikacja i księgowanie faktur za zakupione materiały i towary
• Przyjęcie i zaakceptowanie faktur za wykonane usługi obce
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Spisanie z ewidencji zobowiązań przedawnionych i umorzonych przez kontrahentów
Potwierdzenie sald dostawców

Cykl ewidencji produkcji
Grupa „Ewidencja obrotu materiałami i produktami”
• Ewidencja zużycia materiałów (wydania do zużycia, przyjęcia materiałów
zbędnych, odpadów i złomu)
• Ewidencja przyjęć/wydań produktów gotowych i półfabrykatów z/do fazy produkcji.

3. Istota proponowanej metody
Dziennik zdarzeń jest kluczowym elementem proponowanej metody identyfikacji
procesów ewidencji księgowej organizacji/instytucji, struktura i zawartość dziennika zdarzeń determinuje bowiem jakość wglądu w faktyczny sposób realizacji procesu i tym samym jakość wyników odkrywania procesów.

Rys. 2. Ogólna struktura dziennika zdarzeń
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2 przedstawia strukturę dziennika zdarzeń i jej związek z definicją
procesu. Jak widać, definicja procesu określa zadania (konkretyzacją tych zadań są
działania procesowe) oraz powiązania między nimi, których realizacja ma zapew-
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nić realizację celu procesu. Każda inicjacja procesu jest równoznaczna z zarejestrowaniem w dzienniku zdarzeń jego nowej instancji.
Odzwierciedleniem realizacji procesu jest ślad pozostawiony w dzienniku zdarzeń w postaci chronologicznie rejestrowanych tam zdarzeń, które wystąpiły w
trakcie wykonywania danej instancji procesu. Zdarzenia odwzorowują stany działań (czynności), które zostały zaobserwowane w trakcie wykonywania procesu, a
ponadto informacje, które pozwalają uporządkować działania w kolejności ich wystąpienia (atrybutem każdego zdarzenia jest znacznik czasu określający datę i/lub
czas rejestracji zdarzenia). Dodatkowe walory informacyjne zdarzeń związane są z
takimi ich atrybutami, jak typ zdarzenia, zasób (atrybut ten rejestruje dane dotyczące osób, systemów ról i departamentów zaangażowanych w wykonanie działania charakteryzowanego przez dane zdarzenie) i innymi zapisywanymi wraz ze
zdarzeniem (np. jeśli instancja procesu związana jest z uzupełnieniem zapasów,
mogłyby być rejestrowane dane dotyczące dostawcy i zamówienia).
Większość systemów informatycznych gromadzi dane procesowe w nieustrukturyzowanej formie. Ponadto typowa jest sytuacja, gdy organizacja korzysta z więcej niż jednego systemu informatycznego wspierającego jej procesy
biznesowe, gdzie każdy z wykorzystywanych systemów zapisuje zdarzenia w
innej postaci. Ekstrakcja danych procesowych polega na pobraniu z systemów
informatycznych gromadzonych przez nich danych, usunięciu danych zbędnych
(np. błędnych, duplikujących się, niezwiązanych z żadną instancją procesu),
ujednoliceniu zbioru danych i powiązaniu danych z różnych systemów ze sobą.
Metody ekstrakcji danych procesowych były przedmiotem innego opracowania
autora [Fliegner 2014].
Proponowana metoda identyfikacji procesów ewidencji księgowej organizacji/instytucji, biorąc za punkt wyjścia dziennik zdarzeń, tworzy modele procesu, przy czym konwersja danych pochodzących z dzienników zdarzeń w model
procesu następuje bez wykorzystania informacji a priori, tj. jakichkolwiek informacji dotyczących tego, jak w zamierzeniu proces powinien wyglądać. Zbudowany model, zazwyczaj w postaci grafu (np. sieci Petriego, BPMN, EPC lub
diagramu aktywności UML)5, ma za zadanie wyjaśnić zachowania zarejestrowane w dzienniku6. Jeśli dziennik zdarzeń zawiera informacje na temat zasobów, można również (obok relacji przyczynowo-skutkowych) odkryć modele
powiązań zasobów, np. sieci społeczne pokazujące, jak ludzie współpracują w
organizacji.

5 Każdy z trzech najbardziej znanych algorytmów odkrywania procesu: α-algorithm, Heuristics
miner i ILP-Miner, daje rezultaty, które podlegają lub mogą podlegać konwersji do postaci sieci Petriego jako notacji modelującej.
6 Jednym z wyzwań odkrywania procesu jest zachowanie równowagi między nadmierną szczegółowością modelu (overfitting) i nadmierną ogólnością modelu (underfitting) – zob. [van der Aalst
2010].
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4. Studium przypadku I
Jako obszar prezentacji praktycznych aspektów proponowanej metody identyfikacji procesów ewidencji księgowej wybrano obszar sprzedaży reprezentowany przez
standardowy proces sprzedaży. W ramach tego procesu biznesowego zidentyfikowano takie działania, jak: utworzenie oferty sprzedaży, wysłanie oferty, rejestracja
zamówienia, zatwierdzenie zamówienia, wydanie z magazynu i wystawienie faktury. Rezultaty analizy tego procesu zostaną zaprezentowane w kontekście badania
kolejności, w jakiej wykonywane są czynności procesowe, i znalezienia zapisu
ścieżek przebiegu owego procesu5.
Badania zrealizowano w przedsiębiorstwie produkcyjnym utrzymującym relacje sprzedażowe z kilkuset odbiorcami. Dane procesowe podlegające analizie były
przechowywane w bazie danych PostgreSQL systemu Graffiti.ERP (autorstwa firmy PC GUARD SA) w plikach o rozmiarze 315 MB.
Pierwszym krokiem w odkrywaniu charakterystyk analizowanego procesu jest
określenie relacji między realizowanymi działaniami procesowymi, co wymaga
identyfikacji tabel bazodanowych, w których zapisywane są dane procesowe6, a
następnie analizy ich zawartości. Na przykład utworzenie oferty sprzedaży oznacza
powstanie zapisów (rekordów)7 w systemie Graffiti.ERP w jego tabelach bazodanowych o nazwach mzk_oferty_naglowki i mzk_oferty_pozycje. Tabela 1 prezentuje odwzorowanie ogółu działań analizowanego procesu w tabelach bazodanowych
systemu Graffiti.ERP.
Do odkrycia charakterystyk analizowanego tu procesu wykorzystano osiem spośród ogółu 1379 tabel tworzących źródłową bazę danych – na rys. 3 przedstawiono

5 Kontekst ten w [Process Mining... 2012, s. 4] określany jest mianem kontekstu przepływu sterowania. Dokument ten wyróżnia także:
− kontekst organizacyjny – koncentruje się na informacji o zasobach ukrytych w danych o zdarzeniach, tj. o aktorach zaangażowanych w proces (osobach, systemach, rolach, działach), ich zadaniach i wzajemnych powiązaniach,
− kontekst przypadku procesu – koncentruje się na właściwościach danego przypadku, charakteryzowanych przez ścieżkę procesu lub aktorów procesu, ale również przez wartości danych o zdarzeniach (np. jeśli przypadek procesu reprezentuje uzupełnienie zapasów, chodzi o pozyskanie
informacji o dostawcach i wielkości zamówień),
− kontekst czasu – dotyczy koordynacji w czasie i częstotliwości zdarzeń, co umożliwia odkrywanie wąskich gardeł, mierzenie poziomu usług, monitorowanie wykorzystania zasobów i przewidywanie czasu zakończenia wykonywanego procesu.
6 Tabele te, przechowując dane charakteryzujące poszczególne instancje analizowanego procesu
(poprzez zapisywaną w tych tabelach treść dokumentów sprzedaży), wskazują na związek poszczególnych pozycji zamówienia z ofertą sprzedaży, rejestracją i zatwierdzeniem zamówienia, wydaniem
z magazynu oraz z wystawieniem faktury.
7 Rekord w tabeli bazodanowej to część składowa owej tabeli stanowiąca pewną całość i będąca
określonym zestawem danych, zazwyczaj posiadającym ustaloną wewnętrzną strukturę.
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powiązania owych tabel (i wybrane ich pola), natomiast w tab. 2 zaprezentowano wielkość tych tabel (charakteryzowaną poprzez liczbę tworzących je rekordów).
Tabela 1. Odwzorowanie działań procesowych
Działanie
Utworzenie oferty sprzedaży
Wysłanie oferty
Rejestracja zamówienia
Zatwierdzenie zamówienia
Wydanie z magazynu
Wystawienie faktury

Tabela
mzk_oferty_naglowki
mzk_oferty_pozycje
mzk_oferty_naglowki
mzk_oferty_pozycje
mzk_zamow_klienta
mzk_zamow_klienta_pozycje
mzk_zamow_klienta
mzk_zamow_klienta_pozycje
gm_dokumenty_naglowki
gm_dokumenty_pozycje
spd_faktura_naglowki
spd_faktura_pozycje

Znacznik czasu
data_wyst_oferty
data_wyslania_oferty
data_wystawil
czas_wystawil
data_zatwierdzil
czas_zatwierdzil
data_wystaw
czas_wystaw
data_wyst

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Część sprzedażowa modelu danych systemu Graffiti.ERP
Źródło: opracowanie własne.
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Istotnym krokiem w przetwarzaniu tych danych było określenie sposobu ujęcia
identyfikatora śladu zdarzeń, który byłby adekwatny do sekwencji zdarzeń występujących w trakcie wykonywania poszczególnych instancji procesu8 (przypomnijmy, że każdy ślad jako składowa dziennika zdarzeń obejmuje zdarzenia, które zarejestrowano w trakcie wykonywania pewnej instancji procesu). W naszym przykładzie założono, że punktem odniesienia w definiowaniu śladu zdarzeń na potrzeby ekstrakcji danych procesowych powinna być pojedyncza pozycja zamówienia.
Oznacza to, że poprzez tak zdefiniowany ślad zdarzeń zostaną do dziennika zdarzeń włączone pożądane dane dotyczące analizowanego procesu sprzedaży, rozproszone we wspomnianych ośmiu tabelach źródłowej bazy danych.
Tabela 2. Wielkość źródłowych tabel bazodanowych
Tabela
mzk_oferty_naglowki
mzk_oferty_pozycje
mzk_zamow_klienta
mzk_zamow_klienta_pozycje

# Rekordów
2 125
15 251
68 155
210 651

Tabela
gm_dokumenty_naglowki
gm_dokumenty_pozycje
spd_faktura_naglowki
spd_faktura_pozycje

# Rekordów
368 758
1 317 272
146 784
976 337

Źródło: opracowanie własne.

Tabela mzk_zamow_klienta_pozycje przechowuje dane dotyczące poszczególnych
pozycji zamówienia. Każda pozycja zamówienia jest związana z określonym zamówieniem zarejestrowanym w tabeli mzk_zamow_klienta. Każde zamówienie posiada
unikatowy numer zapisany w polach rok i nr tabeli mzk_zamow_klienta (odpowiednikami tych pól są pola rok_zamowienia i nr_zamowienia w tabeli mzk_zamow_klienta
_pozycje). Każda pozycja zamówienia jest zatem identyfikowana przez kombinację
identyfikatora zamówienia i zawartości pola id_materialu wchodzącego w skład rekordu tabeli mzk_zamow_klienta_pozycje dotyczącego tej pozycji zamówienia9. Założono, że identyfikatory pozycji zamówień będą jednocześnie identyfikatorami poszczególnych śladów zdarzeń rejestrowanych w dzienniku zdarzeń.
W naszym przykładzie w rezultacie realizacji procedury ekstrakcji danych procesowych z zasobów źródłowej bazy danych systemu Graffiti.ERP został wygenerowany dziennik zdarzeń obejmujący 6 różnych rodzajów działań, powiązanych z
104 381 zdarzeniami przypisanymi do 15 885 instancji analizowanego procesu.
Oprócz charakterystyki wszystkich instancji procesu, dziennik zdarzeń umożliwia także wyspecyfikowanie wariantów identyfikowanego procesu (każdy wariant opisuje odmienną sekwencję działań tworzących dany proces) oraz określenie
ich liczebności. Zazwyczaj przeważająca część instancji może zostać przypisana do
8

Ważne jest także określenie poziomu szczegółowości rejestrowania danych dotyczących zdarzeń w dzienniku zdarzeń.
9 Innymi atrybutami pozycji zamówienia ujmowanymi w dzienniku zdarzeń, a pozyskiwanymi z
tabeli mzk_zamow_klienta_pozycje są wielkość i wartość zamówienia.
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kilku wariantów – w naszym przykładowym procesie sprzedaży dwa najbardziej
liczne warianty10 (spośród ogółu 132 wariantów) reprezentują ok. 69% ogółu instancji tego procesu.

Rys. 4. Model analizowanego procesu sprzedaży
Źródło: opracowanie własne.

Poprzez interpretację sekwencji działań odzwierciedlanych w wynikowym
dzienniku zdarzeń można zrealizować jedną z podstawowych funkcji identyfikacji
procesów, jaką jest automatyczne tworzenie graficznych modeli procesów (zwanych mapami procesów). Na rys. 4 przedstawiono model analizowanego przez nas

10

Wariant 1: Utworzenie oferty sprzedaży Æ Wysłanie oferty Æ Rejestracja zamówienia Æ Zatwierdzenie zamówienia Æ Wydanie z magazynu Æ Wystawienie faktury. Wariant 2: Utworzenie
oferty sprzedaży Æ Wysłanie oferty Æ Rejestracja zamówienia Æ Zatwierdzenie zamówienia Æ
Wystawienie faktury Æ Wydanie z magazynu.
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procesu (model ten odwzorowuje 57% ogółu instancji analizowanego procesu11),
wygenerowany poprzez zastosowanie algorytmu Fuzzy miner [Günther 2007].
W modelu tym zostało odzwierciedlone (jako wierzchołki grafu) każde z sześciu
wyróżnionych przez nas działań (liczby na diagramie przypisane do działań wskazują liczbę zdarzeń w dzienniku zdarzeń, które zostały powiązane z każdym z tych
działań – na przykład z działaniem Wystawienie faktury powiązanych zostało
20 401 zdarzeń). Kolejność, w której wykonywane są owe działania (wskazywana
przez krawędzie grafu), jest pochodną analizy śladów zdarzeń zarejestrowanych w
dzienniku zdarzeń. Liczby przypisane do krawędzi grafu określają liczbę wystąpień
następstwa działań (wskazywanego przez daną krawędź), którą zarejestrowano w
dzienniku zdarzeń – na przykład zarejestrowano 5569 przypadków, kiedy wystawienie faktury następowało po wystawieniu dokumentu wydania z magazynu i
8557 przypadków, gdy kolejność tych działań była odwrotna.

5. Studium przypadku II
Jako kolejny obszar prezentacji praktycznych aspektów koncepcji odkrywania procesów wybrano obszar procesów gospodarki finansowej reprezentowany przez
proces obróbki faktur przychodzących. Składowymi tego procesu są takie czynności procesowe, jak: przyjęcie faktury przez kancelarię urzędu, wyznaczenie wykonawcy czynności edytorskich i administracyjnych, edycja faktury, zgłoszenie faktury do poprawy oraz akceptacja (I, II i III stopnia) treści faktury.
Badania zrealizowano w urzędzie gminy jednej z 226 gmin województwa
wielkopolskiego. Funkcjonowanie tego urzędu jest wspierane przez system zarządzania przepływem prac (workflow). Zapewnia on kompleksową obsługę procesów
obiegu spraw i dokumentów w urzędzie zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Rzeczowego Wykazu Akt, a w szczególności umożliwia:
– zarządzanie korespondencją i dokumentami – poprzez rejestrację korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz korespondencji wychodzącej, wielopoziomową dystrybucję korespondencji, prowadzenie centralnych rejestrów korespondencji, dołączanie dokumentów w plikach o dowolnym formacie i standardzie, przekazywanie korespondencji wewnętrznej między jednostkami urzędu, potwierdzenie odbioru korespondencji, wyszukiwanie dokumentów według
różnych atrybutów;
– zarządzanie sprawami – poprzez obsługę Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA)
i/lub własnych słowników spraw, obsługę list spraw i teczek, łączenie dokumentów w sprawy i teczki, monitoring stanu realizacji spraw, koordynację zadań realizowanych przez kilka komórek jednocześnie, system akceptacji i potwierdzeń;
11 Wygenerowanie modelu obejmującego ogół (100%) instancji procesowych prowadzi do modelu typu "spaghetti" [van der Aalst 2011, s. 301].
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–

monitorowanie procesów – poprzez kontrolę terminów załatwiania korespondencji
i spraw, standardowe i indywidualne ustawianie wartości krytycznych (terminów)
dla spraw i korespondencji, informowanie o przekroczeniu dopuszczalnego progu
dla wybranych wartości krytycznych, przeglądanie spraw w toku.
Rezultaty eksploracji wskazanego wyżej procesu zostaną zaprezentowane w
kontekście analizy kolejności, w jakiej wykonywane są czynności procesowe, i znalezienia zapisu ścieżek przebiegu owego procesu.
Dane procesowe podlegające ekstrakcji są przechowywane w bazie danych MySQL źródłowego systemu workflow. W naszym przykładzie w wyniku realizacji procedury ekstrakcji danych procesowych z zasobów źródłowej bazy danych został wygenerowany dziennik zdarzeń obejmujący 30 różnych rodzajów działań, powiązanych
z 27 458 zdarzeniami przypisanymi do 4604 instancji analizowanego procesu.
Oprócz charakterystyki wszystkich instancji procesu, dziennik zdarzeń umożliwia także wyspecyfikowanie wariantów analizowanego procesu (każdy wariant
opisuje odmienną sekwencję działań tworzących dany proces) oraz określenie ich
liczebności. Zazwyczaj przeważająca część instancji może zostać przypisana do
kilku wariantów – w naszym przykładowym procesie dotyczącym faktur przychodzących do urzędu gminy najczęściej występujący wariant12 (oprócz tego wariantu
zidentyfikowano 706 innych wariantów) jest reprezentantem 432 instancji analizowanego procesu.
Poprzez interpretację sekwencji działań odzwierciedlanych w wynikowym
dzienniku zdarzeń można zrealizować jedną z podstawowych funkcji odkrywania
procesów, jaką jest automatyczne tworzenie graficznych modeli procesów (zwanych mapami procesów). Na rys. 5 przedstawiono model analizowanego przez nas
procesu (model ten odwzorowuje 6 z 30 zidentyfikowanych czynności procesowych13), wygenerowany poprzez zastosowanie algorytmu Fuzzy miner [Günther
2007]. Liczby na diagramie przypisane do działań wskazują liczbę zdarzeń w
dzienniku zdarzeń, które zostały powiązane z każdym z tych działań – na przykład
z działaniem Wprowadzenie faktury powiązanych zostało 4537 zdarzeń. Kolejność,
w której wykonywane są owe działania (wskazywana przez krawędzie grafu), jest
pochodną analizy śladów zdarzeń zarejestrowanych w dzienniku zdarzeń. Liczby
przypisane do krawędzi grafu określają liczbę wystąpień następstwa działań
(wskazywanego przez daną krawędź), którą zarejestrowano w dzienniku zdarzeń –
na przykład zarejestrowano 69 przypadków, kiedy zachodziła potrzeba edycji faktury po uprzednim jej wprowadzeniu do systemu workflow, i 43 przypadki, kiedy

12 Wariant ten tworzy następująca sekwencja czynności: Wprowadzenie faktury Æ Wyznaczenie
wykonawcy czynności edytorskich i administracyjnych Æ Edycja faktury Æ Akceptacja treści faktury I stopnia Æ Akceptacja treści faktury II stopnia.
13 W prezentowanym modelu każde z sześciu działań zostało odzwierciedlone jako wierzchołek
grafu.
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nie następowała akceptacja treści faktury III stopnia (co oznacza, że proces obróbki
faktur przychodzących nie mógł zostać zakończony).

Rys. 5. Model analizowanego procesu obróbki faktur przychodzących
Źródło: opracowanie własne.

6. Podsumowanie
W niniejszym artykule rozpatrywano kwestię analizy danych procesowych wywodzących się z zasobów źródłowych systemów informatycznych. W szerszym kontekście zaproponowano metodę identyfikacji procesów ewidencji księgowej organizacji/instytucji. Wykazano, że ekstrakcja danych procesowych do postaci stan-
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dardowego dziennika zdarzeń (stanowiącego punkt wyjścia identyfikacji) nie jest
zadaniem trywialnym, wymaga bowiem dokonania szeregu wyborów.
Aby zaprezentować możliwość wykorzystania proponowanej metody identyfikacji procesów, zrealizowano procedurę ekstrakcji danych procesowych (z bazy
danych przykładowego systemu klasy ERP oraz z bazy danych systemu workflow)
oraz przedstawiono rezultaty analizy charakterystyk procesów stanowiących kontekst badanych przypadków.
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METHOD OF IDENTIFYING ACCOUNTING PROCESSES
IN THE IT ENVIRONMENT
Summary: This study is located in the area of research termed as discovery processes (process
mining), which focuses on the methods and tools used to build process models, their verification
and development on the basis of data from event logs commonly available in modern IT systems,
where the data describe real (i.e., not hypothetical) business processes. By referring to the
achievements of that area of research, the author attempts to develop and implement methods of
identifying accounting processes in the organization/institution. To demonstrate the possibility of
using the proposed method, the author completed the procedure for data extraction process (from
the database of the sample ERP system and from the database of workflow system), and presents
the results of analysis of the characteristics of processes constituting the context of the cases
examined.
Keywords: accounting processes, discovery processes, process mining.

