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Wprowadzenie  

Oddajemy w Państwa ręce unikalną, bo pierwszą tego typu w Polsce, publikację prezentującą dziesięć  

(10) najciekawszych wdrożeń systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wybór tych 

przypadków jest o tyle ciekawy, że dokonali go sami użytkownicy portalu decyzje-IT.pl podczas 

głosowania w miesiącu grudniu 2011 roku. W sumie oddano prawie 2 400 głosów na siedemnaście 

(17) przypadków wdrożeń zgłoszonych przez producentów i dostawców systemów ERP, z czego 

dziesięć, które otrzymało najwięcej głosów, zostało przez nas opisanych w niniejszej publikacji.  

Zgłoszone przypadki wdrożeń systemów ERP musiały charakteryzować się następującymi cechami:  

§ wdrożenie musiało się zakończyć  w ostatnich 2 latach,  

§ wdrożenie musiało obejmować następujące obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: 

księgowość, kadry i płace, sprzedaż, zakupy, gospodarkę magazynową, zarządzanie jakością 

oraz produkcję, 

§ wdrożenie powinno dodatkowo obejmować integrację lub wdrożenie w systemie 

homogenicznym następujących obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa:  zarządzanie 

relacjami z klientami (CRM), zarządzanie projektami, sterowanie produkcją (MES), 

zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji (APS), zarządzanie cyklem życia 

produktu PLM/ PDM, zarządzanie dokumentacją (DMS), zarządzanie obiegiem pracy 

(workflow), obsługę kodów kreskowych, zarządzanie wynikami przedsiębiorstwa (BI i EPM), 

zarządzanie serwisem, gospodarkę remontową, punkty sprzedaży (POS), konfigurator 

produktów i cen, internetowy portal odbiorcy / partnera / dostawy, sklep internetowy 

(handel elektroniczny), call center, zarządzanie transportem, zarządzanie wysokim składem 

magazynowym (WMS). 

Celem publikacji jest przedstawienie i promowanie przypadków wdrożeń systemów ERP w 

przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce zakończonych sukcesem, które powinny stanowić 

zachętę i inspirację dla decydentów do dalszego inwestowania w systemy ERP lub ich rozbudowę o 

kolejne funkcjonalności.  

Przedstawione przykłady sukcesów zarówno przedsiębiorstw, jak i dostawców mają dodatkowo 

stanowić dowód na to, że można skutecznie wdrożyć system ERP oraz wiele funkcjonalności 

uzupełniających i osiągnąć zamierzone cele biznesowe.   

Wyniki głosowania użytkowników portalu decyzje-IT.pl zostały zaprezentowane w kolejności 

alfabetycznej, ponieważ celem konkursu nie było stworzenie rankingu wdrożeń wg kryterium 

„najlepszego wdrożenia”. Uznaliśmy, że pod pojęciem „najlepszego wdrożenia” kryje się tak wiele 

znaczeń, że uwzględnienie ich wszystkich nie byłoby możliwe, a pominięcie części z nich mogłoby być 

krzywdzące zarówno dla dostawców, jak i ich klientów. 

Wierzymy głęboko, że zamieszczone opisy wdrożeń potwierdzą tylko zasadność dalszego 

inwestowania w zintegrowane rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie oraz będą 

przydatne w dalszych procesach decyzyjnych.  

 

Zapraszamy do lektury,  

Redakcja decyzje-it.pl  
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Cemat Silicon S.A. 

 

Columbus Polska 
 

Columbus jest czołowym 

partnerem Microsoftu na 

świecie. Obecny w  21 krajach 

z główną centralą w Danii, 

zatrudnia w sumie 1000 

specjalistów. Firma 

zrealizowała do tej pory ponad 

6000 projektów 

wdrożeniowych w 58 krajach. 

Columbus jako jedyny partner 

Microsoft w Polsce oferuje 

pełny portfel systemów 

Microsoft Dynamics klasy ERP, 

e-biznes, CRM, rozwiązania 

typu Business Intelligence, 

narzędzia integracyjne, oraz 

specjalizowane rozwiązania 

branżowe dla firm 

produkcyjnych, handlowych i 

dystrybucji. 

Klientami Columbus w Polsce 

są między innymi: Cemat 

Silicon, Szynaka Meble, 

Carletti, Pepco Poland, Mix 

Electronics, Selena S.A., Altrad 

Mostostal. 

 

 

Dane kontaktowe: 

 

Columbus Polska 

 

ul. Dworkowa 3 

00-784 Warszawa 

 

tel. +48 22 565 47 20 

fax +48 22 565 4721 

 

www.columbusglobal.com/pl 

Cemat Silicon specjalizuje się w produkcji płytek krzemowych. Płytki różnią się m.in. średnicą i 

zastosowaną technologią produkcji. Liczba wytwarzanych wersji przekracza tysiąc. Klientami 

warszawskiej firmy są między innymi GE, Mitsubishi czy Toshiba. Cała produkcja spółki trafia na 

eksport - m.in. do Japonii i USA. Cemat bardzo rzadko realizuje produkty seryjnie, zazwyczaj jest to 

realizacja konkretnego zamówienia zgodnie ze specyfikacją. 

W przedsiębiorstwie działał system finansowo-księgowy (FIKS), który obsługiwał księgę główną i 

środki trwałe, przy czym system nie był zintegrowany z innym oprogramowaniem. Brak 

zintegrowanego systemu sprawiał, że szacowanie kosztów dla każdej partii produktów było 

problematyczne, zarządzanie zapasami w magazynie nie było optymalne, nie istniała możliwość 

raportowania stanu zamówień wszystkich klientów, a raporty, takie jak wiekowanie należności, 

wykonywane były ręcznie i dość długo. Chociaż dane z produkcji były gromadzone, nie miały 

przełożenia na finanse firmy w jednej aplikacji, gdyż były to informacje techniczne, ilościowe i 

jakościowe dotyczące produkcji i nie miały połączenia z magazynem, zarządzaniem zamówieniami i 

współpracą z klientami. 

Prace przedwdrożeniowe polegające na analizie i opisie istniejących procesów oraz opisie nowych 

procesów trwały ok. 6 miesięcy. Dzięki czasowi poświęconemu na analizę procesów wdrożenie 

zostało zakończone zgodnie z terminem.  

Podczas wdrożenia opracowano nowy model działania niektórych obszarów przedsiębiorstwa. 

Każda partia wykonywanych płytek krzemowych może być inna, różne są również koszty produkcji 

każdej sztuki. Różnice dotyczą nie tylko materiałów, ale też robocizny i mediów zużytych do 

realizacji zamówienia. Rodzaj procesu produkcji rzutuje na koszty, a w dotychczas stosowanej 

uproszczonej metodzie rozliczania kosztów produkcji nie można było dokładnie rozliczać produkcji. 

Wprowadzenie dokładnego rozliczania kosztów umożliwiło wykrycie zamówień które byłyby 

realizowanych poniżej kosztów. 

 

Wprowadzenie systemu umożliwiło także bieżące monitorowanie stanu zamówień przez właściciela,  

firmę Topsil. Obecnie informacje na temat stanu zamówienia, zrealizowanych etapów produkcji oraz 

stanów magazynowych pracownicy Topsila mogą pozyskać bezpośrednio z systemu bez 

konieczności telefonicznych zapytań i przesyłania raportów faksem lub pocztą elektroniczną. 

Ułatwia to także dwujęzyczny interfejs aplikacji. 

Cemat należy do firm, w których znaczna część pieniędzy jest ulokowana w zapasach i  

monitorowanie kosztów i logistyka dostaw są bardzo ważnym elementem działalności. Dotychczas 

prowadzono je w sposób nieskoordynowany, bardziej intuicyjny dlatego wdrożenie systemu obsługi 

magazynu oraz dostaw wprowadziło nową jakość. Dzięki rozliczeniom kosztów udało się rozpoznać 

umowy, które warto renegocjować, przy czym zmiany mogą dotyczyć nie tylko kwot, ale także 

okresów płatności, co znacząco wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa.  

 

Przedsiębiorstwo od dawna potrzebowało aplikacji, która przechowywałaby i przetwarzała 

informacje dotyczące samej produkcji. Własna wyspecjalizowana aplikacja produkcyjna zawiera 

wszystkie ważne dane o płytkach i  kryształach krzemu; z nią są też zintegrowane także przyrządy 

pomiarowe. Aplikacja ta jest centrum informacji o produkcji; właśnie z nią zintegrowano system 

Dynamics AX.  
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Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy 

 

 

PSI Produkty i Systemy 

Informatyczne Sp. z o.o.  
 

Firma PSI Produkty i Systemy 

Informatyczne Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu jest 

częścią międzynarodowego 

koncernu PSI AG, wiodącego 

dostawcy systemów dla 

produkcji, logistyki oraz 

energetyki. Istniejący od 1969 

roku koncern PSI posiada 

oddziały w Niemczech, Austrii, 

Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, 

Rosji oraz Chinach.  PSI Polska 

jest centrum sprzedaży, 

wdrożeń i serwisu rozwiązań w 

Polsce, a także rozwija 

produkty koncernu i wdraża je 

poza granicami kraju.  

Koncern PSI jest wiodącym 

dostawcą rozwiązań do 

planowania i zarządzania 

produkcją dla branży 

maszynowej, motoryzacyjnej i 

obróbki (systemy ERP, MRP, 

MES), a także sektora 

stalowego i metali 

nieżelaznych (PES, ALS, APS, 

WTM, EMS). Oferta PSI dla 

sektora użyteczności 

publicznej obejmuje systemy 

sterowania i kontroli sieci 

energetycznych, gazociągów i 

ropociągów oraz sprzedaży 

detalicznej i obrotu energią 

(SCADA, HMI, EMS, DMS). 

Trzecią grupą rozwiązań PSI są 

systemy logistyczne dla 

magazynów oraz do 

strategicznego planowania i 

zarządzania  sieciami 

logistycznymi (systemy WMS, 

TMS). 

Dane kontaktowe: 
 

PSI Produkty i Systemy 

Informatyczne Sp. z o.o.  

 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań  
 

tel.: +48 61 66 88 901  

fax: +48 61 66 88 905 

 

e-mail: 

info@psipolska.com 

Korporacja Gates jest wiodącym na świecie producentem nowoczesnych pasów napędowych i 

przewodów giętkich, które znajdują zastosowanie w przemyśle, hydraulice, agrotechnice i 

motoryzacji. Firma Gates jest dostawcą dla wszystkich głównych producentów samochodów, 

zaopatruje również światowy rynek części zamiennych. W Europie, korporacja Gates zatrudnia 

około 3000 pracowników w różnych centrach produkcyjnych, sprzedażowych i dystrybucyjnych. 

Gates Polska mieści się w Legnicy w województwie dolnośląskim. Zakład był inwestycją od podstaw, 

rozpoczął produkcję w 2001 roku i zatrudnia obecnie ponad 400 osób. Każdego miesiąca firma 

produkuje ponad 1 mln pasków klinowych, wieloklinowych i synchronicznych oraz mieszanki 

gumowe. 

Podstawowe oczekiwania GATES przedstawił następująco: 

§ Harmonogramowanie produkcji gumy wg zadanych kryteriów.  

§ Możliwość ręcznego modyfikowania harmonogramu.  

§ Prezentowanie harmonogramu produkcyjnego w postacie graficznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajętości zasobów (mixerów).  

§ Udostępnienie klientom GATES narzędzia pozwalającego  na składanie zamówień poprzez 

interfejs WEB z uwzględnieniem aktualnego harmonogramu produkcji.  

§ Weryfikacja potrzeb surowcowych wynikających ze złożonych zamówień. 

System PSImes będzie wykorzystywany w Gates 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 również obsługiwał przyjmowanie 
zleceń wraz z wizualizacją zajętości maszyn poprzez interfejs webowy. 

W wielu przedsiębiorstwach posiadających systemy klasy ERP, nie rozwiązany został problem 

zarządzania i kontroli produkcji. Nadal do szczegółowego planowania zlecenia planista korzysta z 

arkusza kalkulacyjnego, a w przypadku modyfikacji zamówienia przez klienta, czy nieplanowego 

przestoju linii produkcyjnej, harmonogram produkcji jest aktualizowany ręcznie, co zajmuje sporą 

ilość czasu. Rozwiązaniem, które uzupełnia system ERP w tym obszarze – zamykając lukę pomiędzy 

ERP a procesem technicznym jest system klasy MES (Manufacturing Execution System). System MES 

produkcji firmy PSI zapewnia optymalizację produkcji od wprowadzenia zlecenia do systemu, aż do 

gotowego produktu. Wykorzystując dane podstawowe o zleceniach oraz dane o dostępnych 

zasobach, MES pozwala na automatyczne stworzenie szczegółowego harmonogramu produkcji,  a w 

przypadku konieczności jego zmiany operator poprzez jedno kliknięcie może stworzyć nowy plan, 

dostosowany do zmienionych zamówień, czy dostępnych zasobów. Jeśli dodatkowo wykorzystany 

zostanie funkcja raportowania z produkcji – planista w czasie rzeczywistym otrzymuje informację o 

statusie wykonanych zleceń, czy przestojach urządzeń. Takie wsparcie produkcji przez MES, 

minimalizuje straty wynikłe z przestojów, czy przezbrojeń, a jednocześnie poprawia się obsługa 

klienta i ogranicza ilość wadliwych produktów. Odnośnie przebiegu samego wdrożenia to przebiegło 

ono według standardowej procedury – Analiza przedwdrożeniowa, wstępna konfiguracja i budowa 

interfejsów, następnie weryfikacja konfiguracji przez klienta w postaci testów akceptacyjnych, 

szkolenia użytkowników oraz wsparcie po starcie produkcyjnym. Jeśli chodzi perspektywy dalszego 

rozwoju w firmie  Gates – w przyszłości planowane jest wdrożenie w kolejnych obszarach 

produkcyjnych, na chwilę obecną wdrożenie obejmuje 2 miksery oraz 2 terminale raportujące do 

tych mikserów. 
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GEA Technika-Cieplna 
 

Firma GEA Technika Cieplna wdrożyła najnowszą wersję systemu ERP - QAD 

Enterprise Applications oraz aplikację QAD Configurator, zapewniającą 
dodatkowo sprawną realizację kluczowego dla firmy procesu tworzenia 
dokumentacji technologicznej na potrzeby produkcji. Celem projektu 

wprowadzenia najnowszej wersji QAD Enterprise Applications była poprawa wydajności, zwłaszcza 
w obszarze planowania produkcji i zapewnienie wysokiej efektywności pracy zespołu. System QAD 
wspiera obecnie takie obszary działania firmy, jak księgowość i finanse, gospodarka magazynowa i 
materiałowa, produkcja oraz obsługa zleceń. GEA korzysta również z systemu kodów kreskowych. 

 
 

QAD Polska Sp. z o.o. 

 
QAD to jeden z największych 

dostawców zintegrowanych 

systemów wspierających 

zarządzanie w 

przedsiębiorstwach 

produkcyjnych i 

dystrybucyjnych.  

QAD konsekwentnie wspiera 

polskie i międzynarodowe 

firmy z rynku dużych i średnich 

przedsiębiorstw działające w 

takich branżach przemysłu jak 

motoryzacja, produkty 

przemysłowe, elektronika, 

aparatura medyczna i 

produkcja leków, artykuły 

spożywcze i dobra 

konsumpcyjne. 

QAD Enterprise Applications, 

system wspomagający 

zarządzanie klasy ERP dla firm 

produkcyjnych, jest rezultatem 

ponad 30-letniej działalności 

firmy. Zawiera obecnie ponad 

70 modułów – 

funkcjonalności. Wspomaga 

6000 firm w 90 krajach świata. 

 

Dane kontaktowe: 

 

QAD Polska Sp. z o.o. 

ul. Legnicka 55F 

54-203 Wrocław 

 

Tel. +48 (71) 380 30 00 

Fax. +48 (71) 380 31 99 

http://www.qad.com 

http://www.qad.pl 

 

jxj@qad.com 

 

GEA Technika Cieplna jest spółką należącą do międzynarodowego koncernu GEA Group AG, 
wiodącego producenta wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń procesowych oraz komponentów. 
Firma GEA Technika Cieplna, bazując na „know-how” koncernu GEA, specjalizuje się w doborze, 
projektowaniu i produkcji wysokosprawnych wymienników ciepła głównie w oparciu o eliptyczne 

rury żebrowane, cynkowane ogniowo. W ofercie firma posiada: nagrzewnice, chłodnice, 

ekonomizery, konwektory, wieże chłodnicze, wymienniki płytowe oraz wymienniki płaszczowo-

rurowe. GEA posiada najobszerniejszą na świecie ofertę wymienników ciepła dla przemysłu, 
składającą się obecnie z 400 różnych rodzajów.  

W związku z dynamicznym rozwojem zakładu GEA Technika-Cieplna w Opolu i znaczącym 

zwiększeniem produkcji, potrzebowaliśmy wygodnego i sprawnego narzędzia, które pozwoliłoby na 

szybkie tworzenie dokumentacji technologicznej na potrzeby zwiększonej produkcji.  

 

W efekcie firma wdrożyła aplikację QAD Configurator, dostosowując go do unikalnych wymagań 

naszej firmy. Przed jej wdrożeniem przygotowanie tzw. teczek z informacją o strukturze 

materiałowej obejmującej pełne opracowanie technologiczne na potrzeby produkcji trwało 3 

godziny. Dzięki aplikacji QAD proces ten ogranicza się do 20 minut. Co więcej, technolog korzystał z 

2-3 programów, co wymagało ciągłego wprowadzania informacji. Obecnie realizujemy to w jednej 

aplikacji. 

 

Wdrożenie oprogramowania zwróciło nam się po 6 miesiącach, co oznacza wyjątkowo szybki zwrot z 

inwestycji. Mogę ją śmiało polecić każdej firmie, która ma w tej chwili problemy z czasowym 

wyrobieniem się z przygotowaniem swoich produktów tak, aby produkcja mogła zacząć je 

wytwarzać - Jacek Nazgowicz, IT Manager, GEA Technika Cieplna 

Do zadań QAD Polska należały takie elementy projektu, jak: analiza przedwdrożeniowa, 
opracowanie koncepcji wdrożenia QAD Configurator i planowania produkcji, prace programistyczne 

oraz zarządzanie projektem. Firma GEA Technika Cieplna wymagała, by system informatyczny 
obejmował wszystkie obszary w firmie i kompleksowo wspierał każdy dział. Zarówno marketing, jak i 
dział przygotowania produkcji, czy gospodarki materiałowej, magazyny oraz księgowość. Firma w 
ciągu ostatnich 2 lat zwiększyła swoją produkcję prawie pięciokrotnie, co stwarza szereg wyzwań w 
zakresie tworzenia zleceń produkcyjnych. Firma wdrożyła również aplikację QAD Configurator. W tej 

chwili aplikacja jest wprowadzona w całym dziale przygotowania produkcji. Oprogramowanie 
pozwala na zdecydowanie szybsze i bardziej sprawne opracowywanie zleceń roboczych, tworzenie 
tzw. dokumentacji technicznej, która jest wymagana do wytworzenia produktu. 

Z punktu widzenia systemów informatycznych, produkcja w zakładzie jest dosyć skomplikowana, 
ponieważ jest to proces ściśle jednostkowy. Zadanie systemu IT polega na tym, żeby wesprzeć 
opracowywanie takich zleceń oraz usprawnić tworzenie dokumentacji, przy założeniu, że nie można 
jej oprzeć o żadne wcześniejsze zlecenia.  

Wytwarzane w zakładzie GEA rozwiązania charakteryzują się dużym stopniem złożoności. 
Najprostsze wymienniki ciepła mogą składać się z 30-40 elementów, natomiast te najbardziej 

skomplikowane wymagają zaprojektowania tysięcy elementów. W przypadku wyliczania czasów 
technologicznych liczba zmiennych w dokumentacji sięga tysięcy. 
Wdrożenie QAD Configuratora pozwoliło rozwiązać problem przeciążenia zespołu tworzącego Dział 
Przygotowania Produkcji. Technolog rozpoczyna pracę z kwestionariuszem Configuratora. 
Odpowiadając na zawarte w nim pytanie buduje model zamówionego produktu. W oparciu o te 
dane aplikacja automatycznie tworzy w systemie strukturę oraz technologię. Dodatkowo 

wbudowane mechanizmy walidacyjne ograniczają możliwości powstawania błędów. 
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Grupa Kęty S.A.  

 

 

 

S&T Services Polska Sp. z 

o.o. 

S&T Services Polska jest polskim 

oddziałem Grupy S&T AG z centralą 

w Wiedniu, notowanej na 

tamtejszej giełdzie, czołowego 

dostawcy rozwiązań 

informatycznych w 17 krajach na 

świecie. 

Firma oferuje usługi 

konsultingowe, outsourcing, 

projektowanie i wdrażanie 

systemów informatycznych oraz 

całodobowe wsparcie dla klientów 

z sektorów: bankowości, 

administracji publicznej, handlu 

detalicznego, przemysłu, 

telekomunikacji i energetyki. 

Zespół S&T w Polsce liczy 300 osób, 

biura znajdują się w 12 miastach, a 

sieć serwisowa obejmuje cały kraj.  

Co rok branżowe rankingi 

Computerworld TOP 200 i Teleinfo 

500 umieszczają S&T w grupie 

największych firm świadczących 

usługi informatyczne w Polsce. 

 

Dane kontaktowe: 

 

S&T Services Polska Sp. z o.o. 

 

ul. Postępu 21D 

02-676 Warszawa 

 

tel. +48 22 535 95 00 

fax +48 22 535 95 97 

 

http://www.snt.pl 

 

info@snt.pl  

 

Grupa Kapitałowa Kęty to 6 głównych, zróżnicowanych branżowo spółek, które dalej rozbudowane wraz ze 
swoimi spółkami zależnymi tworzą zdywersyfikowany aluminiowy holding o łącznych przychodach ze 
sprzedaży w wysokości 1,2 mld. złotych. Podstawą działalności grupy kapitałowej jest produkcja profili 
aluminiowych i ich późniejsze przetwarzanie w półprodukty i  produkty, mające zastosowanie przede 
wszystkim w budownictwie, motoryzacji, transporcie i akcesoriach do stolarki budowlanej. Każda ze spółek 
jest specjalistą i liderem w swojej branży.  Do grupy kapitałowej należą również dwie spółki tworzące grupę 
Alupol Packaging. W spółkach należących do holdingu pracuje blisko 2800 doświadczonych i dobrze 
wykwalifikowanych pracowników. Wartość eksportowanych towarów do wszystkich krajów w 
Europie  stanowi około 30% ogólnej sprzedaży. Akcje Grupy Kęty SA są notowane od 14 lat na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Szczególne wymagania podczas wdrożenia wynikały ze złożonej struktury wielozakładowej, w 

której odwzorowana struktura prawna holdingu wymagała wzbogacenia o struktury wertykalne 

związane z liniami biznesowymi reprezentowanymi w poszczególnych spółkach. Wymagana też 

była elastyczność w modelowaniu i odwzorowaniu zmiennej struktury Grupy w systemie. O 

wyborze systemu Infor ERP LN zdecydowały jego duże możliwości i mogę śmiało powiedzieć, że 

wszystkie założone cele wdrożenia zostały zrealizowane. Projekt był wieloetapowy, a system jest 

bardzo elastyczny, również w razie powiększania Grupy w przyszłości. Wprowadzaliśmy już do 

systemu nowe spółki po zakończeniu tego projektu, i zrobiliśmy to z sukcesem. Dzięki 

elastycznemu systemowi parametryzacji, wprowadzenie nowej firmy do złożonej, zintegrowanej 

struktury wielozakładowej zajmuje nam od jednego do maksymalnie kilku dni.  Janusz 

Koniorczyk, Główny Specjalista ds. Projektów IT, Grupa Kęty 

Wdrożony system INFOR ERP LN 6.1 ujednolica procedury, reguły biznesowe oraz 

sprawozdawczość finansową na poziomie całej Grupy. Dodatkowo centralny system i jeden 
zespół obsługujący ułatwiają zarządzanie aplikacją, co także obniża koszty eksploatacji. 

Projekt objął m.in. obszary:  

· Zarządzania finansami, środków pieniężnych, środków trwałych  

· Zakupów, sprzedaży, analiz, EDI i elektronicznego obiegu dokumentów  

· Gospodarki magazynowej i planowania potrzeb dystrybucji (przesunięć 
międzymagazynowych) w obrębie całej grupy  

· Produkcji, planowania, zarządzania projektami, konfiguracji produktu  

· Serwisu  

· Sprawozdawczości korporacyjnej i Intrastatu  

· Wspomagania procesów dystrybucji i inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych  
 

W projekt włączono w sumie dziesięć kluczowych spółek holdingu:  Alu Trans System Sp. z o.o., 
Alupol Sp. z o.o., Aluprof S.A. , Alutech Sp. z o.o., Dekret Sp. z o.o., Kęty S.A., Impet Sp. z o.o., 
Metalplast Karo Sp. z o.o., Metalplast Karo Złotów, Metalplast Stolarka Sp. z o.o. 

Projekt rozpoczął się od dwumiesięcznej fazy pilotażu, w czasie której wdrożono system ERP LN 
w dwóch pierwszych spółkach grupy. Jednocześnie został opracowany wstępny model 
obejmujący procesy w obszarze finansów (włącznie z zarządzaniem środkami trwałymi), 
zakupów, sprzedaży oraz gospodarki magazynowej. W kolejnych fazach wzbogacono model o 
rozwiązania w dziedzinie produkcji i planowania oraz struktur wielozakładowych.  Uzyskano też 

m.in.: usprawnienie komunikacji, zintegrowaną wymianę zleceń wewnątrz grupy, możliwość 
planowania produkcji i zaopatrzenia na poziomie segmentów biznesowych, możliwość 
centralnego zarządzania klientami i limitami kupieckimi na poziomie segmentów, ujednolicenie 

struktur danych, kodowania i informacji. Rozwinięty elastyczny system parametryzacji pozwala 
na szybką (jeden do kilku dni) reakcję na zmiany w strukturze holdingu. Od zakończenia projektu 
w ten sposób wprowadzono do systemu dwie kolejne firmy: Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. i 
Aluform Sp. z o.o. 
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Grupa Powen-Wafapomp SA 

 
 

IFS Poland Sp. z o.o 
 

Firma IFS (OMX STO: IFS), 

założona w 1983 r., to globalny 

dostawca IFS Applications™ – 

systemu klasy ERP opartego na 

architekturze komponentowej 

oraz technologii SOA. 

IFS koncentruje się na 

przedsiębiorstwach, dla 

których strategiczne znaczenie 

ma jeden z czterech głównych 

procesów biznesowych: 

zarządzanie majątkiem 

i usługami, produkcja, łańcuch 

dostaw oraz projekty. Na 

świecie firma IFS posiada 

2000 klientów i jest obecna w 

60 krajach. 

W rankingu zachodnich 

dostawców systemów klasy 

ERP w Polsce firma IFS jest 

w pierwszej trójce 

IFS obsługuje na terenie Polski 

ponad 200 klientów z czterech 

biur własnych. Do grupy 

klientów firmy IFS w Polsce 

należą m.in.: Graal SA, Grupa 

Nowy Styl, Grupa Paradyż, 

Grupa Powen-Wafapomp SA, 

Kopex SA, Międzynarodowe 

Targi Poznańskie SA, Mostostal 

Zabrze Holding SA, MPWiK SA 

we Wrocławiu, Nestle Waters 

Polska SA, PGE GIEK 

Elektrownia Bełchatów SA, 

PREVAC sp. z o.o., PRM Mosty 

Łódź SA, Slovnaft SA, Śnieżka 

SA, TAURON Wytwarzanie S.A. 

i wiele innych firm. 

Dane kontaktowe: 

 

IFS Industrial and Financial 

Systems Poland Sp. z o.o. 

 

ul. M. Flisa 4 

02-247 Warszawa 

 

tel. +48 22 245 51 50 

fax +48 22 577 45 01 

 

info.pl@ifworld.com 

www.IFSWORLD.com 

 
 

Grupa Powen-Wafapomp SA jest największym w Polsce producentem pomp przemysłowych. Wśród odbiorców 
produktów oferowanych przez firmę są przedsiębiorstwa należące do wielu gałęzi przemysłu, od górnictwa, 
przez energetykę, przemysł chemiczny, paliwowy i przetwórczy, po przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. 

Klienci firmy otrzymują wsparcie serwisowe w zakresie całego asortymentu pomp. Grupa Powen-Wafapomp SA 

realizuje także kompleksowe projekty budowy i modernizacji infrastruktury pompowej w systemie „pod klucz”. 
W zakładach produkcyjnych w Warszawie i Zabrzu firma zatrudnia 600 osób, w tym 40 konstruktorów.  

Piotr Kańtoch, Prezes Zarządu Grupy Powen-Wafapomp SA: „Doszliśmy do etapu, gdy dalsze 

udoskonalanie metod produkcji, zgodność procesów w obu zakładach, a co za tym idzie, postęp 

naszej firmy byłyby trudne bez profesjonalnego, zintegrowanego systemu ERP. Narzędzia 

użytkowane wcześniej były pewną namiastką systemu zarządzania produkcją w skali firmy, lecz brak 

integracji między nimi powodował słabe wykorzystanie ich realnego potencjału. Teraz kluczowe 

zasoby firmy pracują pod kontrolą jednego systemu, co daje możliwości zarządcze, których do tej 

pory nie mieliśmy.” 

Tomasz Hefczyc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Grupy Powen-Wafapomp SA:  

„Główne cele biznesowe, które chcieliśmy osiągnąć, to ograniczenie kosztów, zwiększenie 

efektywności i elastyczności działania firmy, dzięki wykorzystaniu możliwości systemu ERP. Nasze 

własne narzędzia już osiągnęły limit swojej funkcjonalności przy tak zróżnicowanej strukturze 

produkcji, jaką prowadzimy.” 

Michał Warkoczyński-Prochownik, Dyrektor ds. Informatyki w Grupie Powen-Wafapomp SA: 

„Przed wdrożeniem IFS Applications w Grupie Powen-Wafapomp SA funkcjonowało wiele różnych 

rozwiązań informatycznych, które nie były ze sobą zintegrowane. Poszukiwaliśmy systemu, który 

umożliwia integrację kluczowych procesów w obrębie jednego rozwiązania oraz zapewnia dostęp 

bieżący do informacji na temat działalności firmy. Bardzo ważna była dla nas możliwość sprawnego 

zarządzania projektami, pod klucz, które realizujemy dla naszych klientów. Te cele zostały 

osiągnięte.” 

Wdrożenie systemu klasy ERP IFS Applications w Grupie Powen-Wafapomp SA umożliwiło integrację 
środowiska IT w firmie, doprowadziło do standaryzacji procesu realizacji zamówienia, ułatwiło 
inwentaryzację zasobów przedsiębiorstwa i usprawniło zarządzanie jego majątkiem. System ERP 
wspiera procesy produkcji realizowanej w modelu projektowym, zapewnia kontrolę kosztów oraz 
wymusza stałą optymalizację procesów biznesowych. Dzięki zaawansowanej funkcjonalności 
zarządzania projektami system IFS Applications wspiera pełny cykl realizacji zamówienia, co oznacza 
kontrolę nad produktem od konstrukcji, przez opracowanie technologii, produkcję, aż po 
zarządzanie serwisem i remontami, z pełnym odzwierciedleniem tych działań w systemie 
finansowym. Wdrożony moduł serwisowy pozwala na tworzenie pełnej historii produktów i 
gromadzenie informacji dotyczących nie tylko ich konstrukcji, ale także wszelkich działań z obszaru 
wsparcia technicznego, które firma świadczy dla klientów. Ponadto systemem ERP objęto 
zarządzanie infrastrukturą zakładu, zasobami ludzkimi oraz płacami.  

Umowę dotyczącą zakupu i wdrożenia IFS Applications podpisano w grudniu 2009 r. Projektem 
objęto oba zakłady produkcyjne: w Warszawie i Zabrzu. Główną osią działań był proces realizacji 
zamówienia, który ze względu na bardzo dużą różnorodność oferty, a także konieczność skutecznej 
koordynacji działań logistyczno-produkcyjnych w obu lokalizacjach, stanowił największe wyzwanie 

tego wdrożenia. Naturalnym przedłużeniem tego procesu w systemie było wdrożenie modułów 
finansowego, produkcyjnego, dystrybucyjnego, remontowego oraz modułu zasoby ludzkie i płace. 
Prace wdrożeniowe zakończyły się w pierwszym kwartale 2011 r. Z systemu korzysta obecnie 200 

użytkowników. „System ERP to dla nas ważny element strategii modernizacji przedsiębiorstwa, 

niezbędny etap naszego rozwoju, który wymusił analizę procesów, uporządkowanie danych oraz 

nową jakość współpracy i komunikacji. Wdrożenie IFS Applications kończy ważny etap przemian 

organizacyjnych w naszej firmie, otwierając jednocześnie wspólną drogę do dalszej poprawy naszej 

efektywności” – podsumowuje Piotr Kańtoch, Prezes Zarządu Grupy Powen-Wafapomp SA. 
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Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S. A. 
 

 
 

itelligence sp. z o.o. 
 

itelligence specjalizuje się w 

usprawnianiu procesów 

biznesowych swoich klientów, 

oferuje najwyższej jakości 

usługi wdrożeniowe i obsługę 

outsourcingową środowiska 

informatycznego.  

 

Posiada doświadczenie we 

wdrażaniu rozwiązań 

informatycznych firmy SAP. 

Jest Złotym Partnerem SAP i 

posiada status SAP Global 

VAR. Ponadto oferuje 

wsparcie aplikacyjne, 

techniczne oraz maintenance 

rozwiązań SAP.  

 

Firma świadczy kompleksowe 

usługi outsourcingowe - od 

wynajmu serwerów i sprzętu 

sieciowego, po 

przygotowywanie i 

zarządzanie zaawansowaną 

infrastrukturą 

teleinformatyczną. 

 

Firma przeszła proces 

certyfikacji w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, usługami 

informatycznymi i ciągłością 

działania. Posiada certyfikaty: 

ISO 27001, ISO 20000 oraz BS 

25999.  

 

Dane kontaktowe: 

 

itelligence sp. z o.o. 

 

ul. Bokserska 66  

02-690 Warszawa 

 

tel.: +48 22 543 19 00 

fax: +48 22 543 19 19 

 

www.itelligence.pl 

 

www.itelligence-

sapdlaprodukcji.pl 

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. Każdy etap 

produkcji poddawany jest rygorystycznej kontroli według szczegółowo opracowanych procedur, w 

nowocześnie wyposażonych laboratoriach 

W Herbapolu podczas wyboru oprogramowania przyjęto kilka podstawowych zasad. Przede 

wszystkim wdrożony miał być system, który sprawdza się w branży np. używają go partnerzy 

handlowi, czy nawet konkurenci. System, który zapewni standaryzację procesów. Drugim 

warunkiem była jak najszersza funkcjonalność podstawowej wersji oprogramowania. Założono, że 

im mniej modyfikacji względem standardu, tym tańszy i krótszy będzie proces walidacji 

oprogramowania pod kątem zgodności z normami dla farmaceutyki. Produkcja farmaceutyków jest 

obwarowana licznymi przepisami. Należy rygorystycznie przestrzegać wielu norm i receptur, gdyż 

każda pomyłka może mieć wpływ na zdrowie ludzi. Dlatego każdy etap produkcji jest poddawany 

rygorystycznej kontroli według szczegółowo opracowanych procedur. Z powodu dużego 

skomplikowania procesów, podczas wyboru oprogramowania, władze spółki zdecydowały się 

skorzystać ze wsparcia firmy doradczej. Zależało nam na skrupulatnym przygotowaniu i uściśleniu 

umów oraz na przewidywalności kosztów. Firma konsultingowa pomogła nam precyzyjnie rozpisać 

wymagania i przygotować szczegółową specyfikację zamówienia – wspomina Edyta Sapijaszko.  

Ze względu na koszty poszukiwaliśmy systemu, który jak najwięcej naszych potrzeb zrealizuje w 

standardzie. Obawialiśmy się konieczności przeprowadzenia poważnych zmian w standardowej 

wersji  aplikacji.. Szukaliśmy aplikacji, która wymaga najmniej kosztownych zmian. Ostatecznie 

wybór padł na system SAP ERP. To  rozwiązanie okazało się najbardziej elastyczne i najlepiej 

dopasowane do specyfiki naszej działalności – twierdzi Edyta Sapijaszko.  

Prace wdrożeniowe rozpoczęto w sierpniu 2010. SAP ERP wspiera w Herbapolu Wrocław kluczowe 

obszary działalności: sprzedaży, dystrybucji, rachunkowości, kontrolingu, gospodarki materiałowej i 

remontowej, zarządzania jakością oraz planowania i sterowania produkcją. Z systemu na co dzień 

korzysta około 150 użytkowników. - Muszę przyznać, że przygotowanie wdrożenia w Herbapolu 

zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To jeden z najlepiej przygotowanych procesów, z którymi się 

zetknąłem. Prace rozpoczęliśmy od kluczowego obszaru - skonsolidowania produkcji z kosztami. 

Następnie zajmowaliśmy się pozostałymi obszarami – informuje Krzysztof Witczak, dyrektor 

sprzedaży itelligence. 

- Wdrożenie SAP było zmierzeniem się z koniecznością zmian we wszystkich aspektach prowadzonej 

działalności. System dał możliwość prowadzenia bardzo dokładnej analityki we wszystkich obszarach 

firmy, a to pozwala na szybkie reagowanie na sytuacje rynkowe – zauważa Krzysztof Witczak.  

Ważna korzyść to nadzór nad procesami finansowymi. Księgowości wystarcza przysłowiowych kilka 

kliknięć, aby poznać historię rozliczeń z klientem. Nie mniej ważna jest wydajniejsza kontrola 

kosztów wytworzenia leków. Przede wszystkim znane są rzeczywiste wydatki, nakłady i zyski 

związane z produkcją. Możliwe stało się precyzyjne planowanie produkcji oraz efektywne 

zapełnienie magazynów. Zamawiane są składniki potrzebne do produkcji konkretnego leku. 

Magazyny nie zostaną wypełnione ziołami, zbędnymi do bieżącej produkcji. Dzięki zintegrowanemu 

systemowi możliwe stanie się dokładne rozliczanie dostawców. W przypadku firmy skupującej zioła 

to bardzo duża grupa. Często są to rolnicy dostarczający jeden gatunek roślin. 
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Magnetic Systems Technology Sp. z o.o. sp. k 
 

Opisywany w tym dokumencie projekt, to wdrożenie systemu Oracle E-

Business Suite (EBS) w firmie Magnetic Systems Technology. Oracle EBS, to 

flagowy system klasy ERP marki Oracle. Jest to zintegrowany system grupujący 
w sobie 200 modułów funkcjonalnych, z których najważniejsze, to: Zarządzanie 

finansami i kontroling, Zarządzanie ładem i ryzykiem korporacyjnym, Zarządzanie Projektami, 

Zaopatrzenie, Planowanie łańcucha wartości, Logistyka, Wytwarzanie, Realizacja zamówień, 
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa oraz Analityka 
biznesowa. Od roku 2010 Oracle EBS jest oferowany w wersji Fusion, która umożliwia pracę w 
modelu Cloud Computing. 

 

 

Oracle Polska Sp. z o.o. 
 

Firma Oracle Polska powstała 
w 1992 r. Obecnie zatrudnia 

ona 330 osób i współpracuje z 
300 firmami partnerskimi, 

produkującymi 
oprogramowanie dla obsługi 
przedsiębiorstw. Aby móc 
dostarczyć odbiorcom 
rozwiązania kompleksowe i 
najlepsze pod względem 
technologicznym, Oracle ściśle 
współpracuje z integratorami 
systemów i z wielkimi 
światowymi producentami 
sprzętu komputerowego.  
 

Oracle może poszczycić się 
ofertą zarówno w zakresie baz 
danych, narzędzi 
programistycznych i 

oprogramowania warstwy 

pośredniej, jak również 
gotowych aplikacji 

biznesowych oraz sprzętu 
komputerowego. 

 

W roku kalendarzowym 2010 

Oracle Polska osiągnął 
przychody 590 mln PLN.  

 

Dane kontaktowe: 

 

Oracle Polska Sp. z o.o. 

 

ul. Przyokopowa 31 

01-208 Warszawa 

 

tel. +48 (22) 690 87 00 

fax +48 (22) 690 89 00 

 

www.oracle.com/pl 

 

info_pl@oracle.com 

 

Firma Magnetic Systems Technology (MST) powstała w wyniku wykupu menedżerskiego Zakładu 
Stateczników Philips Lighting w Kętrzynie. Firma działa od maja 2011 roku. Jej specjalnością są 
stateczniki elektromagnetyczne do lamp fluorescencyjnych, cewki przeciwzakłóceniowe oraz układy 
stabilizacyjno- zapłonowe (HID) na bazie komponentów Philipsa. W jej ofercie znajdują się także 
m.in. układy stabilizacyjno-zapłonowe do lamp wysokoprężnych - również z funkcją redukcji mocy 
lampy oparte głównie na komponentach Philipsa, cewki indukcyjne oraz transformatory. Firma 
zatrudnia ponad 200 pracowników, katalog wyrobów obejmuje ok. 500 pozycji. 

Wdrożenie systemu Oracle E-Business Suite w firmie MST zostało wykonane przez konsultantów 
firmy Fideltronik, użytkownika pakietu Oracle EBS od 2005 roku, obecnie także partnera Oracle 
Polska. W czasie projektu zastosowano wiedzę firmy Fideltronik o najlepszych praktykach 

biznesowych branży elektronicznej oraz unikatową metodykę wdrożeniową, opartą na 
zastosowaniu narzędzi Oracle Business Accelerators.  
Narzędzia te pozwalają firmie partnerskiej stworzyć autorską parametryzację systemu EBS, 
zawierającą w sobie dokładną definicję procesów i funkcji realizowanych dla firmy z konkretnego 
sektora gospodarki. Na podstawie informacji o procesach biznesowych klienta, konsultanci 

dokonują wstępnej parametryzacji, dodając do predefiniowanych procesów elementy specyfiki 

firmy - takie jak struktura, zestaw wyrobów czy grupy klientów. Tak właśnie przygotowany pakiet 
został zainstalowany w firmie MST, dzięki czemu projekt zakończył się wyjątkowo szybko - w czasie 

zaledwie 4 miesięcy. 

"Fideltronik jest obecnie jedynym partnerem Oracle w Polsce, który stworzył 

prekonfigurowany system dla wspomagania procesów biznesowych w branży produkcyjnej 

oparty na idei Oracle Business Accelerators dla Oracle EBS. Jak to działa? Tworząc 

konkretną implementację EBS, do procesów zaprogramowanych fabrycznie w systemie 

dodajemy naszą własną wiedzę o biznesie oraz informacje o procesach biznesowych klienta 

zdobyte dzięki specjalnym formularzom ankietowym, które on wypełnia. Ponieważ 

wdrożeniu podlega system wstępnie sparametryzowany, sam projekt trwa już bardzo 

krótko. Dodatkowo - już po uruchomieniu wersji bazowej - we współpracy ze specjalistami 

przedsiębiorstwa dostrajamy szczegółowo system, aby spełniał wszystkie specyficzne 

wymagania. Ponieważ we wdrożeniu angażuje się niewiele godzin pracy konsultacyjnej, w 

efekcie cena wdrożenia jest na tyle konkurencyjna, że staje się dostępna dla rozwijających 

się przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MSP". - Krzysztof Woźny, szef grupy 

wdrożeniowej w firmie Fideltronik. 

Z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa oraz samego modelu wdrożenia, w projekcie zostały 
zainstalowane następujące moduły systemu Oracle E-Business Suite: Księgowość i finanse, Kadry i 
płace, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie zakupami, Gospodarka magazynowa, Zarządzanie 
jakością, Zarządzanie produkcją. W ramach wdrożenia zaimplementowano także funkcjonalność 
workflow, moduł obsługi kodów kreskowych, moduł analityczny Business Intelligence oraz 
internetowy portal odbiorcy/partnera/dostawcy. Pakiet Oracle EBS ma fabrycznie wbudowane 

wszystkie niezbędne procesy wspierające procesy produkcyjne i zawiera zaszytą wewnątrz systemu 
ogromną wiedzę na temat najlepszych praktyk działania systemu wspomagania produkcji. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że - pomimo bardzo krótkiego okresu wdrożenia - zakres funkcjonalny i 

możliwości rozwiązania są oceniane przez użytkowników MST znacznie lepiej, niż w przypadku 
poprzednio używanego przez nich system ERP, który wdrażano przez kilka lat. 
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Organika SA 
 

Z systemu Impuls 5 korzysta 42 użytkowników, zatrudnionych w obu firmach Grupy 

kapitałowej. Oprogramowanie BPSC SA obejmuje takie obszary jak: Finanse, 

Księgowość, Koszty; Kadry, Płace; Środki Trwałe; Dystrybucja; Gospodarka Materiałowa; 

Zarządzanie produkcją (MRP); Budżetowanie; Transport; CRM; EDI oraz Laboratorium. 

 

 

BPSC S.A. 
 

BPSC SA od 23 lat zajmuje się 

projektowaniem i wdrażaniem 

systemów informatycznych 

wspomagających zarządzanie 

przedsiębiorstwem.  

Sztandarowym produktem 

firmy jest zintegrowany pakiet 

klasy MRPII/ERP Impuls 5. 

System należy w tej chwili do 

ścisłej czołówki oferowanych 

na rynku rozwiązań tej klasy.  

Dzięki swojej kompleksowości 

i elastyczności 

wykorzystywany jest przez 

ponad 500 średnich i dużych 

przedsiębiorstw z różnych 

sektorów gospodarki. Firma 

zatrudnia ponad 200 osób - 

najwyższej klasy specjalistów 

w doskonały sposób łączących 

wiedzę na temat nowych 

technologii ze znajomością 

potrzeb współczesnych 

przedsiębiorstw.  

Dane kontaktowe: 

 

BPSC S.A. 

ul. Gałeczki 61 

41-506 Katowice 

 

tel. +48 0 32 349 35 00 

fax +48 0 32 349 36 01 

 

http://www.bpsc.com.pl 

 

bpsc@bpsc.com.pl 

Tradycje ORGANIKI sięgają 1903 roku. W XXI wiek firma wkroczyła z nowoczesnymi liniami do produkcji 

aerozoli, konfekcjonowania płynów i olejów oraz wytwarzania opakowań z polietylenu. 

 

Firma wciąż poszerza swoją ofertę wprowadzając na rynek nowe produkty. Najwyższej jakości wyroby Organiki, 

produkowane na bazie materiałów krajowych i zagranicznych, sprowadzanych m.in. z: ROKITA, BP, CONDEA, 

CLARIANT, BASF, SHELL, WITCO, doceniły takie znane koncerny krajowe i zagraniczne, jak: SHELL, MOBIL, 

STATOIL, Lotos, PKN Orlen, Texaco, Valeo, a także sieci hipermarketów, m.in. Biedronka, Geant, Tesco, 

Castorama, Carrefour. 

Sprawniej w obrębie 5 zakładów.  

Największym oczekiwaniem wobec nowego rozwiązania informatycznego było usprawnienie 

organizacji procesów zaopatrzenia w surowce, planowania zasobów produkcyjnych oraz transportu 

dla pięciu zakładów produkcyjnych. Realizowana koncepcja wdrożenia zakładała optymalizację 

kosztów prowadzenia działalności poprzez właściwe wykorzystanie zasobów grupy kapitałowej 

ORGANIKA. System wspiera dostarczanie bieżących informacji w ramach ściśle skorelowanych 

procesów sprzedaży, zakupów, produkcji oraz kontroli jakości.   

Impuls – system otwarty.  

Współpraca z sieciami handlowymi wymusza na wdrożonym systemie kompatybilność z 

zewnętrznym oprogramowaniem odpowiadającym za wymianę dokumentów. Impuls 5 wspierać 

będzie standard elektronicznej wymiany dokumentów - EDI. W ramach Magazynu Wysokiego 

Składowania powstały osobne struktury magazynowe dla obu firm. Wprowadzenie rozwiązań MWS 

optymalizuje procesy wydawania wyrobów (czy towarów) poprzez „podpowiedź” systemu, w jakiej 

kolejności ma być kompletowana dana wysyłka. Mechanizm kodów kreskowych odpowiada za 

merytoryczną kontrolę asortymentu. Na potrzeby Grupy powstała funkcjonalność dedykowana 

procesom przygotowania wysyłek. Pozwala ona na optymalną komplementację wysyłki pod 

względem miejsca dostawy, ilości palet czy punktów ADR. Na podstawie dokonywanych kompletacji 

zamawiane są odpowiednie środki transportu pochodzące od właściwego przewoźnika. Wdrożone 

rozwiązania przewidują także wspomaganie procedur wieloetapowej kontroli jakości wynikających 

ze stosowania przez firmy norm ISO 9001. System odpowiada również za prawidłowe rozliczanie 

podatku akcyzowego. Business Intelligence pozwala na przeglądanie i analizowanie danych 

zarejestrowanych w funkcjonalnościach systemu Impuls zarówno na poziomie Grupy jak i 

poszczególnych firm. 

 

Dobrze zaplanowana produkcja.  

Firmy Grupy wykorzystują funkcjonalność harmonogramowania produkcji. Na podstawie 

zaplanowanych terminów system podpowiada informację zwrotną na pozycję zamówienia klienta o 

dostępności danego asortymentu. Pozwala to na elastyczną pracę działu handlowego i szybkie 

ustalanie terminów dostaw. 

Wsparciem dla rozwiązań kadrowo-płacowych, standardowo zawartych w Impulsie, jest system 

mHR.  
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TOPSIL Sp. z o.o. Sp. K.  
Firma specjalizuje się w przetwórstwie silikonów oraz termoplastycznych 
elastomerów za pomocą najnowszych technologii. Produkowane wyroby 
mają zastosowanie w elektronice, sprzęcie gospodarstwa domowego, 
artykułach dziecięcych, medycynie, motoryzacji i budownictwie. Firma stale 

udoskonala jakość produktów i ogranicza oddziaływanie na środowisko. 
TOPSIL stara się utrzymywać pozycję lidera na rynku krajowym, dążąc jednocześnie do 
znalezienia się w czołówce firm europejskich. Dzięki strategii rozwoju opartej na innowacyjności 
oraz inwestycjom w nowoczesne technologie TOPSIL od wielu lat osiąga roczny wzrost sprzedaży 
na poziomie kilkunastu procent. Zdywersyfikowany rynek odbiorców – z różnych gałęzi 
przemysłu – stanowi dodatkowy, istotny czynnik zwiększający bezpieczeństwo finansowe i 
otwierający nowe możliwości rozwoju firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSECO Business Solutions 

S.A. 
 

Asseco Business Solutions S.A. 

specjalizuje się w produkcji 

rozwiązań informatycznych dla 

przedsiębiorstw.  

W ofercie firmy znajdują się 

systemy klasy ERP i HRM, aplikacje 

mobilne, platformy wymiany 

danych handlowych oraz programy 

do obsługi transakcji 

faktoringowych. Asseco BS oferuje 

także usługi związane z 

wdrożeniem i utrzymaniem 

oprogramowania, budową 

infrastruktury systemowej oraz 

outsourcingiem.  

Zatrudniająca blisko 700 

pracowników spółka Asseco 

Business Solutions stanowi część 

międzynarodowej Grupy 

Kapitałowej Asseco, będącej 

jednym z największych dostawców 

oprogramowania własnego w 

Europie.  

Asseco BS jest notowane na 

warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych. 

Dane kontaktowe: 

 

Asseco Business Solutions S.A. 

ul. Konrada Wallenroda 4c 

20-607 Lublin 

 

tel. +48 81 535 30 00 

fax +48 81 535 30 05 

 

www.assecobs.pl 

info@assecobs.pl 

 

„W związku z coraz intensywniejszym rozwojem naszej firmy stanęliśmy przed problemem, jakim 

była zbyt mała wydajność sił produkcyjnych i coraz trudniejsze zarządzanie samym procesem 

produkcji. W celu skuteczniejszego działania zdecydowaliśmy się na zakup rozwiązania 

informatycznego, które kompleksowo wspiera procesy produkcyjne, a jednocześnie zapewnia 

obsługę pozostałych obszarów działania, takich jak logistyka i sprzedaż. Ponadto realizowane są 

projekty Asseco BS mające na celu usprawnienie współpracy naszej firmy z klientami. W 

szczególności należy wymienić takie rozwiązania, jak moduł B2B oraz CRM” - mówi Wojciech 

Mąka z TOPSIL Sp. z o.o. Sp. K. 

Firma Asseco Business Solutions S.A. wdrożyła w TOPSIL Sp. z o.o. Sp. K. system Asseco Softlab 

ERP wspomagający kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Celem implementacji było 

usprawnienie procesów produkcyjnych oraz wsparcie zarządzania w takich obszarach jak 

logistyka i sprzedaż. Uruchomiony moduł produkcyjny umożliwił firmie TOPSIL sprawne 

zarządzanie recepturami produktowymi. W procesie produkcji receptury opisujące 

wykorzystanie surowców i półproduktów są definiowane dla każdego etapu. Zastosowana 

metoda, dzięki elastycznemu rozwiązaniu, umożliwia przygotowanie algorytmów z dokładnością 

do jednostki produktu. W ten sposób unika się powielania wprowadzonych danych, dając 

możliwość budowy receptur na zasadzie „składania klocków". Główne zlecenie wytworzenia 

produktu powoduje automatyczne wygenerowanie zleceń szczegółowych, które realizują 

stosowną recepturę dla każdego cyklu produkcji. Ponadto aplikacja usprawniła elastyczne 

zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Poprzez szczegółowy opis parametrów i wykorzystanie 

gniazd produkcyjnych wdrożona aplikacja ERP umożliwiła określanie wskaźników wydajności, 

zależnych od produktu, a także dostępnych zasobów maszyn i ludzi. Ponadto zaimplementowany 

moduł harmonogramowania pozwolił na elastycznie zarządzanie zasobami produkcyjnymi. 

Automatyczny proces efektywnie optymalizuje wykorzystanie surowców, maszyn i personelu. 

Wizualizacja zajętości gniazd produkcyjnych pozwala na szybkie wychwycenie wąskich gardeł, 

bądź konfliktów jednoczesnego użycia maszyn. Proste w użyciu mechanizmy „drop and down" 

pozwalają operatorowi na łatwe zarządzanie zleceniami. TOPSIL zdecydował się także na 

wdrożenie modułu logistycznego, który zintegrował procesy produkcyjne z procedurami 

sprzedaży oraz modułu finansowo-księgowego, w pełni zintegrowanego z obszarem 

produkcyjnym, logistycznym i ewidencją środków trwałych.  

„Zaletą wdrożenia systemu Asseco Softlab ERP w firmie TOPSIL była możliwość wyboru zakresu 

funkcjonalnego, który można dalej poszerzać wraz z rosnącymi potrzebami i rozwojem 

przedsiębiorstwa. Wszystkie zaimplementowane moduły systemu są w pełni zintegrowane, 

pracują na jednej wspólnej bazie danych i wymieniają między sobą informacje w czasie 

rzeczywistym.  Z biznesowego punktu widzenia program pozwolił na optymalizację kosztów 

utrzymania oraz obsługi wielu procesów związanych z kluczowymi obszarami działania spółki. 

Umożliwił lepsze planowanie i harmonogramowanie produkcji, automatyzację wielu procesów 

i wyeliminowanie błędów, które zdarzają się przy wykonywaniu pracy ręcznie, prosty i wygodny 

dostęp do niezbędnych informacji z zakresu produkcji, sprzedaży i logistyki” – mówi Beata 

Zembrzuska, Szef Wydziału Handlowo-Wdrożeniowego Asseco Softlab ERP w Asseco Business 

Solutions S.A. 
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Wytwórnia Wyrobów Papierowych WORWO Sp. z o.o. 

 

WORWO to firma produkcyjna, której przedmiotem działalności jest 

fabrykowanie filtrów papierowych do odkurzaczy. W chwili obecnej 

przedsiębiorstwo produkuje ponad 350 typów worków przeznaczonych do 

ponad 12 000 modeli odkurzaczy. Firma sprzedaje swoje produkty na terenie 

całego kraju ciągle zwiększając udział na rynku worków (obecnie szacowany na 50%). Wyroby firmy 

WORWO od wielu lat sprzedawane są m.in. na rynkach: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, 

Francji. 

 

UNIT4 TETA 

 

UNIT4 TETA jest jednym z 

największych i najbardziej 

doświadczonych w Polsce 

dostawców oprogramowania 

biznesowego klasy ERP, HR, 

Business Intelligence. Od 25 lat 

tworzy zaawansowane 

systemy informatyczne, które 

wspierają organizacje BLINC 

(Business Living IN Change) i 

pozwalają szybko reagować na 

zmiany wymagań 

biznesowych.  

 

Wiodącym produktem firmy 

jest pakiet ERP 

TETA Constellation, będący 

zespołem systemów i aplikacji 

kompleksowo obsługujących 

procesy zachodzące w 

średnich i dużych 

przedsiębiorstwach, o różnych 

profilach działalności. Systemy 

wchodzące w skład 

zintegrowanego pakietu ERP: 

TETA Personel, TETA Finanse, 

TETA Logistyka, 

TETA Produkcja. 

 

Dane kontaktowe: 

 

UNIT4 TETA 

 

ul. Wiśniowa 1 

53-137 Wrocław 

 

tel. +48 71 323 40 00 

fax +48 71 323 40 01 

 

http://www.unit4teta.pl 

 
kontakt@unit4teta.pl 

Ostatnie lata dla Wytwórni Wyrobów Papierowych WORWO to czas dużych zmian. Dynamiczny 

rozwój firmy spowodowany przede wszystkim systematycznym wzrostem liczby klientów zarówno 

na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych, pociągnął za sobą zmiany w produkowanym 

asortymencie. Firma na bieżąco musiała dostosowywać ofertę do potrzeb nabywców, co 

bezpośrednio wiązało się z unowocześnianiem nie tylko linii produkcyjnych, ale i samych procedur 

działania. Progres w firmie sprawił, że dotychczas użytkowany system informatyczny przestał 

zaspokajać wszystkie potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa. 

 „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wdrożenia pakietu TETA Constellation. W firmach takich jak nasza 

wszelkie działania podporządkowane są obsłudze procesów produkcyjnych, logistycznych i 

handlowych. Dlatego istotnym czynnikiem, który zadecydował o wyborze był moduł 

TETA Produkcja.NET, który w nowatorski sposób podchodzi do zarządzania procesami 

produkcyjnymi.  Istotne znaczenie miała także aplikacja TETA CRM.NET, która zachęciła nas swoją 

funkcjonalnością i dodatkowymi możliwościami. Dzięki temu, że system TETA Constellation jest 

naprawdę rozbudowany uruchomione zostały podmoduły, o których na początku wdrożenia nie 

myśleliśmy w kategoriach potrzebnych funkcjonalności. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że 

plan został wykonany w stu dwudziestu procentach. Wdrożenie w WORWO pokazuje, że nie trzeba 

ponosić wielkich nakładów organizacyjnych i finansowych, aby wdrożyć nowoczesny system ERP, 

który będzie optymalnie zarządzał całą firmą i z którego będą zadowoleni pracownicy firmy.” Piotr 

Bieńkowski, Prezes WORWO  

Zaimplementowanie systemu umożliwiło m.in. generację zleceń produkcyjnych na podstawie 
zamówień sprzedaży. Zastosowano niestandardowe rozwiązanie - generację długookresowych 
planów na podstawie historycznych zamówień (firma może przygotowywać się np. na zamiany 
sezonowe). Udało się też zautomatyzować rozliczanie dokumentów produkcyjnych powiązanych z 
ewidencją wytworzonych produktów, zużytych materiałów, czasów pracy pracowników oraz 
wytworzonych odpadów. Firma może szczegółowo rozliczać planowane i rzeczywiste koszty 
produkcji dzięki specjalnie wprowadzonemu mechanizmowi. Istotne było też planowanie produkcji 

na dany dzień przez zastosowanie bilansu potrzeb na półprodukty. Moduł Produkcji.NET ściśle 

powiązany został z pozostałymi funkcjonalnościami np. automatyczna dekretacja dokumentów 
obrotowych (Finanse.NET), wspólne bazy indeksów, kontrahentów, zamówień zakupu oraz 
sprzedaży (Logistyka.NET), ewidencja wprowadzonych już wcześniej pracowników na dokumentach 
produkcyjnych (Personel.NET). 

 „W firmie średniej wielkości, gdzie zdecydowaną większość stanowią pracownicy produkcyjni, nie 
jest możliwe zaangażowanie dużej liczby osób do prac wdrożeniowych. Firma musi funkcjonować 
normalnie i realizować swoje produkcyjne i handlowe plany. Pomocne było zrozumienie przez 

UNIT4 TETA naszego nietypowego podejścia do wdrożenia - szkolenia koordynatorów, którzy 
przekazywali wiedzę pracownikom WORWO. Wyjątkiem był moduł Finansowo - Księgowy, który 
uruchamiany był w normalnym trybie. Tak sprawnie i bezproblemowo przeprowadzone wdrożenie 
nie byłoby możliwe bez dużej wiedzy i kompetencji zespołu UNIT4 TETA. Firma była otwarta na 

sugestie z naszej strony i wspólnie udało się nam wypracować optymalne dla nas rozwiązanie. 
Przyjazny i nowoczesny interfejs sprawia, że odczuwamy korzyści i satysfakcję z pracy. 
TETA Constellation pozwala nadążać za rozwojem naszej firmy i jej rosnącymi potrzebami. Z całą 
pewnością możemy stwierdzić, że cele wdrożenia zostały osiągnięte.” - Piotr Bieńkowski, Prezes 

WORWO  

 

  


