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ENAP SA  

„Decyzja o zakupie Comarch ERP XL okazała się trafna. Rozwiązanie Comarch ERP XL to 
optimum kosztów, czasu pracy oraz efektywności. Przeprowadzone wdrożenie systemu 
przebiegało sprawnie i zgodnie z przyjętymi założeniami”. 
 

                                                                  – mówi Dariusz Drabiuk, Prezes Zarządu firmy ENAP 
 
O firmie 

 

ENAP S.A. z siedzibą w Wilczkowicach 
Górnych, działa na polskim rynku 
nieprzerwanie od 2001 roku.  
W chwili obecnej ENAP SA  jest 
przedsiębiorstwem w pełni 
zorganizowanym. Firma zatrudnia 
pracowników z wieloletnim 
doświadczeniem, wymaganymi 
kwalifikacjami i uprawnieniami, którzy od 

wielu lat obecni są przy budowie i modernizacji elektrowni, ciepłowni, zakładów azotowych, rafinerii 
nafty, zakładów chemicznych, zakładów celulozowo - papierniczych, oczyszczalni ścieków, stacji 
redukcyjnych gazu, stacji kompresorowych, stacji przeładunku gazu itp.  

Zaplecze techniczno - ekonomiczne usytuowane jest przy Elektrowni Kozienice. ENAP SA świadczy 
kompleksowe usługi w zakresie dostawy i montażu Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i Automatyki 
(AKPiA).  

Oferta spółki ENAP obejmuje:  

 opracowanie dokumentacji projektowej,  
 kompletację urządzeń obiektowych, elementów pomiarowych i sterowników,  
 wykonanie prefabrykatów montażowych,  
 dostawę materiałów i montaż urządzeń na obiektach,  
 oprogramowanie sterowników i wizualizację obiektów,  
 wykonanie prac regulacyjno-pomiarowych,  
 rozruch mechaniczny i technologiczny wraz ze szkoleniem obsługi,  
 opracowanie dokumentacji powykonawczej.  

 

 

 

 



Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

W związku z intensywnym rozwojem firmy 
ENAP S.A., wdrożenie nowoczesnego systemu 
wspomagającego zarządzanie stało się 
koniecznością ponieważ Spółka pracowała 
dotychczas na kilku programach i w związku z 
tym obieg informacji pomiędzy  pracownikami 
firmy był utrudniony. 

Zadania, jakie stawiała firma przed nowym 
systemem: 

- łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji, 

- podniesienie i kontrola wydajności pracy, 

- eliminacja błędów, jakie powstawały podczas pracy na kilku systemach, 

- możliwość łatwej dalszej rozbudowy o dodatkowe aplikacje współpracujące z systemem, 

- uporządkowanie procesów zachodzących w firmie. 

 

Rozwiązanie 

Ze względu na specyfikę branży i sprecyzowane 
wymagania Klienta, bardzo istotną sprawą 
było dokładne przygotowanie analizy wstępnej 
projektu. Poszukiwania odpowiedniego systemu i 
partnera wdrożeniowego trwały dość długo. 
Rozpatrywano wiele systemów. Wybór padł na 
system Comarch ERP XL i firmę Software Solutions, 
która jest doświadczonym partnerem 
wdrożeniowym  – mówi Dariusz Drabiuk, właściciel 

firmy ENAP. Dzięki zastosowaniu takiej metodyki, firma rozpoczęła pracę z wykorzystaniem nowego 
systemu już po 4 miesiącach od ustalenia pierwotnych założeń. 

W firmie ENAP S.A. zostały zainstalowane następujące moduły:  

• Comarch ERP XL Produkcja 

• Comarch ERP XL Import 

• Comarch ERP XL Księgowość 

• Comarch ERP XL Sprzedaż 



• Comarch ERP XL Zamówienia 

• Comarch ERP XL Administrator 

• Comarch ERP XL HR Płace/Kadry 

• Comarch ERP XL Środki Trwałe 

 

Podpisanie umowy z firmą Software Solutions poprzedziła gruntowna analiza przedwdrożeniowa, 
której celem było określenie konkretnych wymagań wobec nowego systemu. Prace rozpoczęto w  
sierpniu 2012 r. W kolejnych etapach projektu przeprowadzono instalację oraz konfigurację 
poszczególnych modułów systemu. Po szkoleniach pracowników system został uruchomiony zgodnie 
z planem w listopadzie 2012 r. Obecnie praca odbywa się na 11 jednoczesnych stanowiskach.  

Istotnym elementem było także wdrożenie unikalnego autorskiego rozwiązania Softsol SAK – System 
Akceptacji Kosztów. Aplikacja ta porządkuje procesy związane z obiegiem i akceptacją dokumentów 
kosztowych w firmie. Funkcjonalność systemu umożliwia rejestrowanie operatorów wraz z ich 
odpowiednimi uprawnieniami, definiowanie ścieżki akceptacji, rejestrowanie dokumentów 
kosztowych, które są przechowywane w osobnej bazie danych niezależnej od systemu Comarch ERP 
XL oraz akceptację zarejestrowanych kosztów. 

Korzyści 
 

Zalety wdrożonego oprogramowania widoczne są na wielu płaszczyznach. Praca w dziale księgowości 
została pod wieloma względami zautomatyzowana, a integracja systemu finansowo-księgowego 
umożliwia szybkie uzyskiwanie różnorodnych analiz danych finansowych. Dobrym przykładem 
wymiernego ulepszenia w obszarze księgowości jest możliwość tworzenia wielopoziomowego planu 
kont. Poprzednio te operacje zajmowały niemal dwa razy więcej czasu. Dla firmy ważna była także 
możliwość wykorzystania schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz 
deklaracji. Zmiany objęły także obszar Kadr i Płac - poprzednio polecenia księgowań list płac były 
prowadzone ręcznie, natomiast teraz dzięki programowi działania te zostały w pełni 
zautomatyzowane, ograniczając ryzyko wystąpienia błędów. Program pozwala na szeroką swobodę w 
definiowaniu elementów wynagrodzeń, uzależnianiu ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub 
stażu pracy. Czas pracy niezbędny na wykonanie tych prac zmniejszył się znacząco.  

Wdrożenie oraz użytkowanie systemu Comarch ERP XL ma duży wpływ na poprawę konkurencyjności 
firmy poprzez usprawnienie procesów biznesowych oraz optymalizację zatrudnienia. Dzięki 
zastosowaniu systemu Comarch ERP XL, który pozwolił na znaczną automatyzację procesów, obsługa 
dodatkowej liczby dokumentów jest możliwa przy zachowaniu niezmienionej liczby pracowników 
administracyjnych.  

 

Podsumowując, wdrożenie zintegrowanego systemu Comarch ERP XL pozwala na: 

 Skuteczniejszą kontrola kosztów firmy, 

 Kompleksową obsługa księgowości, 

 Szybkie i bezbłędne księgowanie dokumentów, 



 Przyspieszenie procesu rozliczania wynagrodzeń, 

 Możliwość tworzenia raportów okresowych na temat kondycji finansowej firmy, 

 Obsługa wielu walut, 

 Szybki dostęp do zawsze aktualnych informacji z poszczególnych obszarów firmy (produkcja, 

koszty, przychody itd.). 

 

Dane klienta: 

ENAP S.A. 
ul. Wilczkowice Górne 41 
26-900 Kozienice 
tel.: +48 48 332 06 84 
www.enap.pl 

 

 

Firma wdrażająca: 

Software Solutions 
ul. Chocimska 31 lok. 2  
 tel. +48 22 880 95 95 

www.softsol.com.pl 

 

 

 

 

 


