
"Mechanizm pozwalający na import i eksport dokumentów 

między naszymi spółkami, przejrzystość i wygoda w prowadzeniu 

przedsiębiorstwa oraz kontrola zamówień były podstawowymi 

argumentami przemawiającymi za wyborem przez nas systemu 

Comarch CDN XL krakowskiej firmy Comarch oraz zlecenie 

wdrożenia firmie NetCom.”  

– mówi Bolesław Budzik prezes spółki Elektromeg 

O firmie 

Przedsiębiorstwo Elektromeg sp. z o.o. rozpoczęło 

swoją działalność w 1988r , w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością przekształciło się w 2002 roku. Jest 

typowym przedsiębiorstwem usługowym. Specyfikuje 

się wykonawstwem robót energetycznych i 

telekomunikacyjnych  oraz  sygnalizacji świetlnych  i 

przewiertów sterowanych . 

W 2008 roku firma uzyskała certyfikat CE i B wydany 

przez BBJ w Warszawie. W tym samym roku 

uruchomiono produkcję rozdzielni elektrycznych z 

obudów termoutwardzalnych. 

Obszar działalności firmy obejmuje cały kraj z naciskiem na województwa  Małopolskie i 

Podkarpackie. Centrala  przedsiębiorstwa mieści się Tarnowie. Firma od początku 

swojej działalności jest ściśle powiązana ze spółką Elektroport sp. z o.o. 

Powierzone zadania realizowane są przy użyciu profesjonalnego sprzętu 

renomowanych firm. W firmie istotna jest obsługa procesu organizacyjno-logistycznego 

którego prawidłowe funkcjonowanie  pozwala w pełni spełnić wymagania Inwestorów. 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Przed procesem implementacji Przedsiębiorstwo 

Elektromeg sp. z o.o.  funkcjonowało na zasadach raczej 

intuicyjnych , sprzedaż opierała na archaicznym 

programie DOS-owym. Rozwój firmy skłonił spółkę do 

poszukiwań systemu, który ułatwiłby  sprawne                   i 

efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Dlatego też , 

w 2008 roku po analizie ofert dostępnych na rynku 

programów i kilku wstępnych prezentacjach – spółka 

zdecydowała  się na zmianę oprogramowania na 

Comarch CDN XL.  

 

  



Rozwiązanie 

Za wyborem oprogramowania Comarch CDN XL przemawiało wiele czynników, m.in. 

kompleksowość  systemu, bardzo bogata gotowa funkcjonalność,  intuicyjny i , łatwy w 

obsłudze interface , Przy podejmowaniu decyzji istotny była również fakt iż system 

Comarch CDN XL jest na bieżąco aktualizowany Wdrożenia Comarch w wielu branżach 

dają gwarancję pracy na sprawdzonym  oprogramowaniu. Jednak do najważniejszych 

rozwiązań, które zdecydowały o wyborze systemu należą :  

• Mechanizm pozwalający na import i export dokumentów między spółkami               

firmą Elektromeg i Elektroport. Mechanizm w znacznym stopniu usprawnił 

kopiowanie cenników, kontrahentów, towarów, dzięki czemu- czas 

wykonywanych czynności przez pracowników uległ znacznie skróceniu. 

• Pełna kontrola zamówień 

• Przejrzystość oraz wygoda w prowadzeniu księgowości 

• Migracja kartotek z poprzedniego systemu 

• Możliwość wymuszenia obiegu dokumentów 

System został wdrożony przez firmę NetCom s.c. z Tarnowa. Zespół wdrożeniowy 

skonfigurował system zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Proces wdrożeniowy  i 

rozwiązania zaproponowane przez tego partnera okazały się być profesjonalne, 

konkretne, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

Korzyści 

Zaimplementowanie programu Comarch CDN XL w spółce Elektromeg było niezbędne 

i obecnie przynosi nam wiele korzyści. Dzięki wdrożeniu programu Comarch CDN XL 

zautomatyzowana została praca wszystkich działów , zamówienia dostawców i 
odbiorców generują się  o 20% szybciej, a import i export dokumentów pomiędzy 

dwiema współpracującymi ze sobą spółkami w o 25% usprawnił czas kopiowania 
cenników, towarów, co przyczyniło się do skrócenia czasu pracy poszczególnych 

pracowników. 
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