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 „Wybraliśmy Comarch CDN XL ze względu na szerokie możliwości 

konfiguracyjne i elastyczność. W przyszłości planujemy rozwijać 

system wdrażając kolejne działy firmy i wprowadzając kolejne 

rozwiązania ułatwiające podejmowanie decyzji. 

 

Szczególnie mocno zależało nam na rozwiązaniu, które będzie można 

dostosować pod nasze potrzeby. Pracując w układzie z biurem 

rachunkowym mieliśmy opóźnienia w dostępie do istotnych danych 

biznesowych. Założenie było takie, aby dokumenty były wprowadzane 

do systemu na miejscu i opisywane wg. naszych potrzeb analitycznych. 

Dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć miedzy innymi księgowość.  

W niedługim czasie planujemy przenieść księgowanie do Comarch CDN XL. Dokumenty są 

wprowadzane na miejscu, a biuro rachunkowe pracując zdalnie na naszym systemie, będzie 

księgować i wykonywać sprawozdania.” 

-mówi Szczepan Kusibab, Dyrektor Zarządzający ADAMIETZ  Sp. z o.o. 

 

O firmie 

ADAMIETZ Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie 

produkcji elementów obudowy ścian, budownictwa 

ogólnego, przemysłowego oraz specjalistycznego. 

Realizujemy inwestycje zarówno w systemie generalnego 

wykonawstwa, jak również jako firma podwykonawcza, 

dostawca materiałów. 

 

 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

 

Przed wdrożeniem zintegrowanego systemu firma nie posiadała żadnego spójnego rozwiązania 

informatycznego. Wszystkie niezbędne dokumenty handlowe i księgowe były wprowadzane w dziale 

księgowym i przekazywane do biura rachunkowego.  

 

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa spowodował potrzebę uporządkowania całego obiegu 

dokumentów we wszystkich działach, co miało przełożyć się później na bardziej szczegółowe analizy 

finansowe w podziale na strukturę organizacyjną firmy.  



 
 
 

Rozwiązanie 

O wyborze Comarch CDN XL zdecydowały przede wszystkim 

szerokie możliwości konfiguracyjne, jakie daje system 

Comarch CDN XL i przedstawione możliwości analityczne 

systemu. Duży wpływ miała również platforma Business 

Intelligence, niedostępna w innych rozwiązaniach tej klasy, 

a które firma będzie chciała wdrażać w przyszłości. 

 

Wdrożenie systemu zostało przeprowadzone przez firmę 

PROFISYS z Opola. Prace odbyły się dwuetapowo, każdy 

trwał 6 miesięcy. Na początek uruchomiono zagadnienia 

związane z magazynem i produkcją oraz podstawowe sprawy finansowo-księgowe. W drugim etapie 

skupiono się na wprowadzeniu dokładnego podziału kosztów na zlecenia. Całość projektu rozpoczęła 

analiza przedwdrożeniowa przygotowana na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta 

oraz spotkań analitycznych z pracownikami.  

Najważniejszym zagadnieniem było ujęcie kosztów i przychodów w podziale na strukturę firmy w 

związku z prowadzoną działalnością w kilku zakresach. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że podział 

kosztowy miał być bardziej rozbudowany niż struktura planu kont księgowych, czyli tak naprawdę 

niezależny od planu kont. 

Rozwiązanie problemu zostało zaimplementowane w oparciu o mechanizmy analityczne 

pozaksięgowe wbudowane w Comarch CDN XL. Wykorzystano między innymi: 

 

• strukturę kosztową 

• strukturę projektów (zleceń) 

• wymiary analityczne 

 

Ta wielowymiarowość systemu pozwoliła na opisywanie analityczne dokumentów  w różnych 

układach i ostatecznie wykonywanie analiz. 

 

Praca w firmie na Comarch CDN XL rozpoczęła się 01.01.2009.  

 

Korzyści 

Wdrożenie zintegrowanego systemu  Comarch CDN XL 

usprawniło w firmie przede wszystkim obieg informacji. Dane 

wszystkich komórek firmy są wprowadzane w jednym miejscu 

i dostępne w dowolnej chwili. Uchwycony jest również proces 

magazynowo-produkcyjny z pełnymi informacjami istotnymi 

w podejmowaniu decyzji i analizach. Czas przygotowania 

analiz został skrócony do minimum - raporty, które wcześniej 

przygotowywano kilka dni, są dostępne błyskawicznie Kwota 

zaległych płatności zmniejszyła się o 15% dzięki temu, że 

dokumenty zaraz po wystawieniu są widoczne w należnościach. 



 
 

 

 

„System działa w firmie 24 miesiące i po tym czasie można stwierdzić, że wybór był słuszny. Nasze 

założenia zostały osiągnięte. Mamy szybki dostęp do analiz i do informacji, które wcześniej trzeba 

było gromadzić i przetwarzać w kliku działach, aby ostatecznie uzyskać końcowy wynik. Warto 

również zwrócić uwagę na uporządkowanie przepływu informacji pomiędzy działami, wymuszenie 

zależności jednych od drugich, co w efekcie zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłek lub 

niedopatrzeń.” 

    Szczepan Kusibab, Dyrektor Zarządzający ADAMIETZ  Sp. z o.o. 

 

Wdrożone moduły: 

• Sprzedaż 

• Zamówienia 

• Księgowość 

• Środki trwałe 

• Kadry i płace 

• Produkcja 

Dane klienta: 

ADAMIETZ Sp. z o.o. 
47-100 Strzelce Opolskie 
ul. Braci Prankel 1 
www.adamietz.pl 

 

Firma wdrażająca: 

PROFISYS Sp . z o.o. 
Ul. Wspólna 9 
45-831 Opole 
www.profisys.pl 

 

 


