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Cemat Silicon SA 

Szczegóły wdroŜenia: 

Jedyna firma w Polsce produkująca płytki krzemowe. WdroŜenie pozwoliło obsłuŜyć w 
systemie skomplikowany proces produkcyjny płytek, które tworzone są w bardzo wielu 
wersjach. Sukces wdroŜenia pozwolił zarządowi na podjęcie decyzji o scentralizowaniu 
procesu produkcyjnego w Polsce. 

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

- Księgowość i finanse 
- Kadry i płace 
- Zarządzanie sprzedaŜą 
- Zarządzanie zakupami 
- Gospodarka magazynowa 
- Zarządzanie jakością 
- Zarządzanie produkcją 

- Workflow 

Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy 

Szczegóły wdroŜenia: 

System będzie wykorzystywany do harmonogramowania produkcji, raportowania z 
produkcji i wizualizacji aktualnego stanu. Celem projektu jest optymalizacja i kontrola 
procesu produkcyjnego, w której wyniku spodziewane jest skrócenie czasów realizacji, 
redukcja kosztów i szybszy zwrot z inwestycji w park maszynowy. System będzie równieŜ 
obsługiwał przyjmowanie zleceń wraz z wizualizacją zajętości maszyn poprzez interfejs 
webowy. Oprócz korzyści finansowych wynikających z optymalizacji planowania i 
usprawnienia kontroli procesu produkcji, system ułatwi komunikację z kontrahentami 
dzięki prezentacji wybranych danych za pomocą przeglądarki internetowej. 

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

  

- MES 
- Zaawansowane planowanie i 
harmonogramowanie produkcji (APS) 
- Internetowy portal odbiorcy/partnera/dostawcy 

 



 4

GEA Technika-Cieplna 

Szczegóły wdroŜenia: 

W związku z dynamicznym rozwojem zakładu i znaczącym zwiększeniem produkcji firma 
potrzebowała wygodnego i sprawnego narzędzia, które pozwoliłoby na szybkie tworzenie 
dokumentacji technologicznej na potrzeby zwiększonej produkcji. Firma wdroŜyła 
aplikację - rozwiązanie wspierające produkcję jednostkową. Jego wdroŜenie pozwoliło 
rozwiązać problem przeciąŜenia zespołu tworzącego Dział Przygotowania Produkcji. 
Technolodzy Spółki nie nadąŜali z opracowywaniem zamawianych produktów, co 
stanowiło wąskie gardło kluczowego dla firmy procesu. Przed wdroŜeniem aplikacji 
przygotowanie tzw. teczek z informacją o strukturze materiałowej obejmującej pełne 
opracowanie technologiczne na potrzeby produkcji trwało 3 godziny. Dzięki aplikacji 
proces ten ogranicza się do 20 minut. 

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

- Księgowość i finanse 
- Kadry i płace 
- Zarządzanie sprzedaŜą 
- Zarządzanie zakupami 
- Gospodarka magazynowa 
- Zarządzanie jakością 
- Zarządzanie produkcją 

- PLM/PDM 
- Zarządzanie dokumentacją 
- Obsługa kodów kreskowych 
- Konfigurator produktów i cen 

Grupa Kęty SA 

Szczegóły wdroŜenia: 

Szczególnie wymagania podczas wdroŜenia wynikały ze złoŜonej struktury 
wielozakładowej, w której odwzorowana struktura prawna holdingu wymagała 
wzbogacenia o struktury wertykalne związane z liniami biznesowymi reprezentowanymi w 
poszczególnych spółkach. Wymagana teŜ była elastyczność w modelowaniu i 
odwzorowaniu zmiennej struktury Grupy w systemie. Rozwinięty elastyczny system 
parametryzacji pozwala na szybką reakcję na zmiany w strukturze holdingu. W 
przypadku wprowadzenia do struktury nowej firmy odpowiednia parametryzacja i 
całościowe przygotowanie systemu zajmuje od jednego do kilku dni, w zaleŜności od 
złoŜoności struktury organizacyjnej danej firmy. Od zakończenia projektu w ten sposób 
wprowadzono do systemu dwie kolejne firmy. 

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

- Księgowość i finanse 
- Kadry i płace 
- Zarządzanie sprzedaŜą 
- Zarządzanie zakupami 
- Gospodarka magazynowa 
- Zarządzanie jakością 
- Zarządzanie produkcją 

- Zarządzanie projektami 
- Zarządzanie dokumentacją 
- Workflow 
- Obsługa kodów kreskowych 
- Business Intelligence (BI) lub zarządzanie 
wynikami przedsiębiorstwa (EPM) 
- Zarządzanie serwisem 
- Gospodarka remontowa 
- Konfigurator cen i produktów 
- Sklep internetowy 
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Grupa Powen-Wafapomp SA  

Szczegóły wdroŜenia: 

WdroŜenie systemu zapewniło przede wszystkim standaryzację procesów produkcji i 
realizacji zamówień. System wspomaga ponadto zarządzanie infrastrukturą zakładu, 
zasobami ludzkimi oraz płacami. Integracja firmy w obszarze IT odbywała się stopniowo. 
Pierwszym krokiem było scentralizowanie zarządzania IT i wprowadzenie wspólnego 
systemu pracy. Po uporządkowaniu struktury zarządzania IT przyszedł czas na projekty o 
charakterze inwestycyjnym. Ostatnią, najwaŜniejszą fazą procesu integracji było wdroŜenie 
systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP. Korzyści z wdroŜenia systemu to 
ujednolicenie i standaryzacja procesów w firmie, efektywne zarządzanie zamówieniami i 
planowaniem produkcji, dostarczenie narzędzi do realizacji zamówień o charakterze 
projektowym, optymalizacja zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, poprawa przepływu 
informacji wewnątrz firmy, szczegółowa kontrola kosztów, wiarygodne dane o rentowności 
produktów = trafne decyzje, nadzór stanów magazynowych i monitorowanie zapasów... 

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

- Księgowość i finanse 
- Kadry i płace 
- Zarządzanie sprzedaŜą 
- Zarządzanie zakupami 
- Gospodarka magazynowa 
- Zarządzanie produkcją 

- Zarządzanie projektami 
- Zarządzanie dokumentacją 
- Obsługa kodów kreskowych 
- Zarządzanie serwisem 
- Gospodarka remontowa 

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" 

Szczegóły wdroŜenia: 

Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów farmaceutycznych na bazie surowców 
zielarskich. Jest największym producentem leków ziołowych w Polsce. Od ponad 50 lat 
wprowadza na rynek nowoczesne preparaty ziołowe, w których łączy osiągnięcia medycyny 
naturalnej oraz najnowocześniejsze technologie. Wysoką jakość leków zapewnia 
pozyskiwanie surowców z terenów ekologicznie czystych i spełniających wysokie normy 
zawartości składników czynnych. KaŜdy etap produkcji poddawany jest rygorystycznej 
kontroli według szczegółowo opracowanych procedur, w nowocześnie wyposaŜonych 
laboratoriach. Czas wdroŜenia systemu ERP - 12 miesięcy. Z systemu na co dzień korzysta 
około 150 uŜytkowników  

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

- Księgowość i finanse 
- Zarządzanie sprzedaŜą 
- Zarządzanie zakupami 
- Gospodarka magazynowa 
- Zarządzanie jakością 
- Zarządzanie produkcją 

- Zaawansowane planowanie i 
harmonogramowanie produkcji (APS) 
- Workflow 
- Obsługa kodów kreskowych 
- Business Intelligence (BI) lub zarządzanie 
wynikami przedsiębiorstwa (EPM) 
- Konfigurator produktów i cen 
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SAMagnetic Systems Technology sp. z o.o. sp. k.  

Szczegóły wdroŜenia: 

WdroŜenie systemu w firmie zostało wykonane przez konsultantów firmy XXX, uŜytkownika 
pakietu od 2005 roku, obecnie takŜe partnera producenta pakietu W czasie projektu 
zastosowano wiedzę o najlepszych praktykach biznesowych branŜy elektronicznej oraz 
unikatową metodykę wdroŜeniową, opartą na zastosowaniu narzędzi YYY. Narzędzia te 
pozwalają firmie partnerskiej stworzyć autorską parametryzację systemu, zawierającą w 
sobie dokładną definicję procesów i funkcji realizowanych dla firmy z konkretnego sektora 
gospodarki. Informacje o procesach biznesowych klienta zdobywa się dzięki interaktywnym 
formularzom ankietowym, które on wypełnia. Na tej podstawie konsultanci dokonują 
wstępnej parametryzacji, dodając do predefiniowanych procesów elementy specyfiki firmy 
- takie jak struktura, zestaw wyrobów czy grupy klientów... 

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

- Księgowość i finanse 
- Kadry i płace 
- Zarządzanie sprzedaŜą 
- Zarządzanie zakupami 
- Gospodarka magazynowa 
- Zarządzanie jakością 
- Zarządzanie produkcją 

- Workflow 
- Obsługa kodów kreskowych 
- Business Intelligence lub zarz. wynikami 
przedsiębiorstwa (EPM) 
- Internetowy portal 0dbiorcy/partnera/dostawcy 

Organika SA 

Szczegóły wdroŜenia: 

Realizowana koncepcja wdroŜenia zakładała optymalizację kosztów prowadzenia 
działalności poprzez właściwe wykorzystanie zasobów grupy kapitałowej. System ma 
wspierać dostarczanie bieŜących informacji w ramach ściśle skorelowanych procesów 
sprzedaŜy, zakupów, produkcji oraz kontroli jakości. Oprogramowanie odpowiedzialne jest 
za obszary finansów i księgowości, kadr i płac, środków trwałych, dystrybucji, produkcji czy 
transportu. System wspomaga równieŜ zarządzanie relacjami z klientami (moduł CRM), 
obieg dokumentów oraz funkcjonowanie laboratorium. Współpraca z sieciami handlowymi 
wymusza na wdroŜonym systemie kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem 
odpowiadającym za wymianę dokumentów. System wspierać będzie standard 
elektronicznej wymiany dokumentów - EDI. W ramach Magazynu Wysokiego Składowania 
powstały osobne struktury magazynowe dla obu firm. Firmy Grupy wykorzystują 
funkcjonalność harmonogramowania produkcji... 

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

- Księgowość i finanse 
- Kadry i płace 
- Zarządzanie sprzedaŜą 
- Gospodarka magazynowa 
- Zarządzanie jakością 
- Zarządzanie produkcją 

- CRM 
- MES 
- Zaawansowane planowanie produkcji i 
harmonogramowanie produkcji (APS) 
- Gospodarka remontowa 
- Zarządzanie transportem 
- Zarządzanie wysokim składem magazynowym 
(WMS) 
- EDI 
- mHR (Zarządzanie Kapitałem Ludzkim) 
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TOPSIL sp. z o.o. sp. k. 

Szczegóły wdroŜenia: 

W związku z coraz intensywniejszym rozwojem, rozszerzeniem działalności o nowe rynki 
oraz zdobywaniem coraz większej ilości zamówień firma stanęła przed problemem, jakim 
była zbyt mała wydajność sił produkcyjnych i coraz trudniejsze zarządzanie samym 
procesem produkcji. W celu skuteczniejszego działania spółka zdecydowała się na zakup 
rozwiązania informatycznego, które kompleksowo wspiera procesy produkcyjne, a 
jednocześnie zapewnia obsługę procesów biznesowych w takich obszarach jak logistyka i 
sprzedaŜ. Program umoŜliwił sprawne zarządzanie recepturami produktowymi. W procesie 
produkcji receptury opisujące wykorzystanie surowców i półproduktów są definiowane dla 
kaŜdego etapu. Zastosowana metoda, dzięki elastycznemu rozwiązaniu, umoŜliwia 
przygotowanie algorytmów z dokładnością do jednostki produktu. W ten sposób unika się 
powielania wprowadzonych danych, dając moŜliwość budowy receptur na zasadzie 
„składania klocków"... 

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

- Księgowość i finanse 
- Zarządzanie sprzedaŜą 
- Gospodarka magazynowa 
- Zarządzanie produkcją 

- CRM 
- Zaawansowane planowanie i 
harmonogramowanie produkcji (APS) 
- PLM/PDM) 
- Internetowy portal odbiorcy/partnera/dostawcy 
- Zarządzanie wysokim składem magazynowym 
(WMS) 

Wytwórnia Wyrobów Papierowych WORWO sp. z o.o. 

Szczegóły wdroŜenia: 

Głównym hasłem wdroŜenia było "Minimalizacja stanów magazynowych i ilości gotówki 
zamroŜonej w towarach". Liczba pracowników firmy to 140. Kluczowymi celami wdroŜenia 
były sprawne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz automatyczne tworzenie realnych 
planów produkcji, usprawnienie procesów zarządzania zasobami ludzkimi, automatyzacja 
rozliczeń finansowo - księgowych, opracowywanie kalkulacji rzeczywistych kosztów 
produkcyjnych, nowoczesna i funkcjonalna obsługa procesów handlowych oraz prawne 
planowanie zakupów surowców i materiałów na potrzeby produkcyjne. Główne korzyści 
osiągnięte z wdroŜenia to rzeczywiste rozliczenia produkcji wraz z informacją o wydajności 
na zmianie, kosztach, pobranych materiałach oraz wytworzonych wyrobach, minimalizacja 
stanów magazynowych i ilości gotówki zamroŜonej w towarach, moŜliwość uwzględnienia 
wybranych magazynów przy bilansowaniu zleceń oraz sposobność wygenerowania zleceń 
wewnętrznych (na półprodukty)... 

Zakres wdroŜenia: Integracja z systemem ERP: 

- Księgowość i finanse 
- Kadry i płace 
- Zarządzanie sprzedaŜą 
- Zarządzanie zakupami 
- Gospodarka magazynowa 
- Zarządzanie jakością 
- Zarządzanie produkcją 

- CRM 
- Zaawansowane planowanie i 
harmonogramowanie produkcji (APS) 
- Workflow 
- Obsługa kodów kreskowych 
- Business Intelligence (BI) lub zarządzanie 
wynikami przedsiębiorstwa (EPM) 
- Zarządzanie serwisem 

  


