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 „Nieustanne dążenie do osiągnięcia wysokiej pozycji 
rynkowej w dziedzinie budownictwa, spowodowała coraz większą 
ilość projektów a co za tym idzie większą ilość przetwarzanych 
dokumentów. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu 
Comarch ERP XL ponieważ szukaliśmy rozwiązania 
kompletnego, które obsłuży wszystkie działy w naszej firmie. 
Szukaliśmy takiego programu, który zapewniłby nam 

usprawnienie pracy jak również dobrą jej organizację.” 
 

Prezes Zarządu - Alojzy Szczupak  
 

O Zdecydowaliśmy się  

O firmie 

 

Jesteśmy prestiżową firmą o solidnej pozycji 
rynkowej, świadczącą kompleksowe usługi budowlane 
niemal od 1976 roku. To blisko cztery dekady 
unikalnych doświadczeń oraz wiodąca pozycja na 
rynku infrastruktury publicznej i na rynku komercyjnym. 
ALSTAL działa kompleksowo: począwszy od 
zaprojektowania obiektu, poprzez doradztwo 
technologiczne, wykonawstwo i uzyskanie wszelkich 
prawem pozwoleń. 
Punktem kluczowym w polityce działania i strategii 
naszego przedsiębiorstwa jest Klient. Dbając o jego 
dobro i potrzeby, ALSTAL wprowadził podział na 

następujące, podstawowe gałęzie swojej działalności: 
  
-  Budownictwo ogólne - w postaci realizacji kontraktów z zakresu budowy: galerii 
handlowych, hoteli i   
   apartamentowców, obiektów biurowych, obiektów przemysłowych, centrów logistycznych, 
obiektów  
   energetycznych, obiektów infrastruktury publicznej itp. 
-  Hale i Konstrukcje Stalowe 
-  Budownictwo Infrastrukturalne, w tym budownictwo drogowe oraz inżynieryjne 
-  Usługi Utrzymania Ruchu 
-  Wytwórnia Betonu 
  
 Ugruntowana i solidna pozycja na rynku infrastruktury publicznej i na rynku komercyjnym, 
doprowadziła do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Dynamikę rozwoju firmy 
potwierdzają realizacje największych inwestycji i projektów. 
s 

 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

 

 Zdecydowaliśmy się na zakup nowego programu, ponieważ program starszej generacji 
DOS nie spełniał naszych oczekiwań. Program nie był zintegrowany i brakowało nam 



    

 

 

szczegółowego rozliczania projektów. Firma z roku na rok się rozrastała i przybywało coraz to 
więcej  różnego rodzaju dokumentów. Na przykład dużym problemem był przepływ faktur. 
Zbieraliśmy faktury i  po odpowiedniej weryfikacji partiami przekazywaliśmy je do księgowości 
jak również kontrola nad płatnościami i nie tylko. 
 

Rozwiązanie 
 

Program firmy Comarch ERP XL ma wszystko co nam faktycznie było potrzebne. 

Podczas gromadzenia informacji zwracaliśmy uwagę nie tylko na idealne rozwiązanie dla 

naszej firmy, ale również na liczbę sprzedanych produktów ERP oraz szukaliśmy produktu 

polskiego. System ten wdrożyliśmy na piętnastu stanowiskach i doskonale się sprawdził pod 

każdym względem. Realizację wielu pojedynczych czynności i całych procesów udało się 

wielokrotnie przyśpieszyć. Efekt równoległego uzyskania poprawy w licznych działaniach dał się 

odczuć zarówno pracownikom, jak i zarządowi.  

 

Korzyści 
 

Jednym z przykładów mogą być płatności od kontrahentów.  Zintegrowany system 
umożliwił podgląd nie tylko księgowym ale również i zarząd może w każdej chwili sprawdzić od 
kogo wpłynęły płatności i wobec kogo firma ma zobowiązania. W ten sposób zaoszczędziliśmy 
dużo czasu i odręczne zestawienia  nie są teraz nam potrzebne. Rejestrujemy przychodzące 
faktury w Comarch ERP XL. Mamy stały dostęp do informacji o terminach płatności, 
kontrahentach, datach wpłynięcia dokumentów i wiele innych informacji niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania firmy. Oprócz tego dużo łatwiej jest sprawowanie kontroli nad 
finansami firmy, gdy podstawowe sprawozdania takie jak bilans, rachunek zysków i strat, 
generowane są na podstawie danych rejestrowych w systemie w czasie rzeczywistym i są 
dostępne 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca. System Comarch ERP XL spełnia 
oczekiwania jakie przed nim postawiono. W naszej firmie odkąd mamy wdrożony program 
zmniejszyła się kwota zaległych płatności od klientów nawet o 25% a raportowanie jest o wiele 
szybsze niż do tej pory bo z 2-3 dni skróciło się do 1 dnia. 

 
„ Dzięki wdrożeniu oprogramowania Comarch ERP XL nasza codzienna praca i obowiązki nie 
wymagają już tyle czasu niż było to wcześniej. Firma działa na rynku od 1976r, wiec wiem jak 
ważny jest dla pracowników jak również i zarządu stały i szybki dostęp do wszelkich 
potrzebnych informacji „. 

 
Alojzy Szczupak – Prezes Zarządu 

 

Wdrożone moduły Comarch ERP XL: 

 księgowość,  

 środki trwałe,  

 zamówienia,  

 sprzedaż i magazyn,  

 prosta produkcja (kompletacja). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dane klienta: 

 

ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Spółka 

Komandytowa 

Jacewo 76 

88-100 Inowrocław 

Tel. +48 52 35 55 400 

Tel. +48 52 35 28 403 

Fax. +48 52 35 55 405 

e-mail: biuro@alstal.eu 

www.alstal.eu 

 

 

Dane partnera Comarch: 

 

NMS Integrator Systemów                                                         

Ul. Dworcowa 52/54 

88-100 Inowrocław 

Tel. +48 52 355 17 57 

Fax. +48 52 352 2396 

e-mail: biuro@nms.com.pl 

www.nms.com.pl 
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