
System Comarch CDN XL to narzędzie, które zapewnia wsparcie procesów 

zarządczych. Jego rozbudowane funkcjonalności możemy w pełni dopasowad 

do naszej działalności. Firma Eden Technology dokonała analizy naszych 

potrzeb i oczekiwao, następnie zaimplementowała Comarch CDN XL w sposób 

sprawny i zgodny z przyjętym planem. 

– mówi Michał Łosioski, Dyrektor Finansowy Eco-Wind Construction S.A. 

O firmie 

 

Spółka Eco-Wind Construction S.A. (EWC S.A.), wchodząca w skład grupy Neo Investments, 

jest jednym z czołowych polskich deweloperów farm elektrowni wiatrowej, innowacyjnej 

gałęzi w sektorze energetyki odnawialnej. EWC S.A. specjalizuje się w zakresie pozyskiwania 

lokalizacji, przygotowywania inwestycji, projektowania farm wiatrowych. Przeprowadza 

finansowanie projektów, począwszy od etapu akwizycji gruntu, przez fazę planowania i 

budowy, do uruchomienia farmy wiatrowej. EWC S.A. jest odpowiedzialna za najbardziej 

efektywne działanie farmy. Nadzoruje oraz zarządza komercyjnymi aspektami produkcji i 

sprzedaży energii. Kadra zatrudniona w EWC S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w 

zakresie przygotowania i realizacji projektów wiatrowych na lądzie i na morzu na różnych 

etapach ich rozwoju – od fazy dewelopmentu projektów po budowę farm wiatrowych, 

również dla innych inwestorów. EWC S.A. korzysta z doświadczeo i kompetencji swoich 

udziałowców - Trakcji Polska S.A. oraz Comsa Energias Renovables z siedzibą w Barcelonie. 

 

 



Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

 

Dynamiczny rozwój firmy EWC S.A. wymagał zastosowania nowoczesnych rozwiązao 

wspomagających zarządzanie. Przed systemem informatycznym postawione zostały 

wymagania dotyczące jego funkcjonalności i znajdujące zastosowanie w działalności firmy 

EWC S.A. Kluczowym elementem systemu miał byd stabilny, a zarazem elastyczny program 

do księgowości oraz narzędzie do przeprowadzania analiz i monitoringu przepływów 

pieniężnych. 

Po dokonaniu przeglądu produktów dostępnych na rynku i prezentacjach różnych systemów 

ERP przez ich dostawców, z naszym największym zainteresowaniem spotkał się 

wielomodułowy system Comarch CDN XL. Wskutek ciekawej prezentacji systemu przez 

integratora systemów informatycznych – Eden Technology, została podjęta decyzja o 

wdrożeniu tego nowoczesnego rozwiązania.  

Rozwiązanie 

 

W listopadzie 2009 roku firma Eden Technology przeprowadziła szczegółową analizę 

naszych potrzeb i oczekiwao w stosunku do systemu Comarch CDN XL. Następnie został 

ustalony plan wdrożenia obejmujący instalację, konfigurację systemu na potrzeby EWC S.A. 

oraz szkolenie użytkowników. Firma Eden Technology zaimplementowała program Comarch 

CDN XL w sposób sprawny i zgodny z założonym wcześniej planem. W uzgodnionej 

kolejności, ale niemal jednocześnie zostały wdrożone następujące moduły systemu: 

 Administracja 

 Sprzedaż 

 Księgowośd 

 Środki Trwałe 



 Analizy 

 Business Intelligence (Logistyka, Wyniki Operacyjne, Płatności, Księgowośd, 

BusinessScoreCard, Budżetowanie, e-BI Standard) 

System Comarch CDN XL to narzędzie, które zapewnia znaczne wsparcie procesów 

zarządczych. Jego rozbudowane funkcjonalności pozwalają na pełne dopasowanie do 

działalności projektowej firmy EWC S.A. Konsultanci firmy wdrożeniowej Eden Technology 

wykazali się bardzo dobrą znajomością systemu, to fachowcy o wysokim poziomie wiedzy 

merytorycznej i praktycznej w zakresie Comarch CDN XL. Dostosowali zakupione 

oprogramowanie do naszej działalności i każdego pracownika zaangażowanego w realizację 

przedsięwzięd dotyczących farm wiatrowych, zawsze możemy liczyd na ich pomoc. 

Szczególnie należy podkreślid funkcjonalnośd wdrożonych modułów Księgowego oraz 

Business Intelligence. W przyszłości wraz z rozwojem firmy planujemy rozszerzyd liczbę 

posiadanych licencji systemu oraz wzbogacid go o dodatki funkcjonalne w zależności od 

naszych potrzeb. 

 

Korzyści 

 

Istotną opcją tego wielomodułowego i zintegrowanego systemu ERP jest możliwośd jego 

rozbudowy oraz elastycznośd z jaką można go dopasowad do rosnących oczekiwao 

użytkowników. W wyniku wdrożenia systemu Comarch CDN XL osiągnęliśmy założony 

wcześniej cel, mianowicie praca firmy EWC S.A. została zorganizowana w sposób 

odpowiadający charakterowi naszej działalności, ze szczególnym naciskiem na specyfikę 

działania Księgowości. Należy zaznaczyd, że przed implementacją systemu obsługą księgową 

firmy EWC S.A. zajmowało się biuro rachunkowe. Wraz z wdrożeniem systemu Comarch 

CDN XL został utworzony stacjonarny Dział Księgowy firmy.  Dzięki modułom Analizy i 



Business Intelligence możemy analizowad koszty projektów farm wiatraków według 

własnych kryteriów ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych podziałów kosztów. 

Analiza oparta jest na aktualnych wartościach. Nie występują opóźnienia wynikające z 

oczekiwania na wprowadzenie danych przez biuro rachunkowe, ponieważ są na bieżąco 

aktualizowane przez pracowników. Działanie to w odniesieniu do pracy biura 

rachunkowego zostało przyspieszone  o 70%. Możemy ponadto monitorowad aktualny stan 

rozliczeo czynszów dzierżawnych za tereny pod farmę wiatraków. Automat pomagający w 

comiesięcznym naliczaniu odsetek od pożyczek umożliwia nam kontrolę kwoty pożyczek 

otrzymanych i udzielonych, tym samym śledzid rzeczywisty stan zobowiązao i należności 

pożyczkowych. Narzędzie pozwoliło na skrócenie czasu poświęconego na tę operację z 

kilku godzin do kilku minut. Dział księgowości w pełni wykorzystuje dla swoich potrzeb 

moduł Księgowośd. Praca w tym module to nie tylko wysoki standard księgowania, zgodny z 

aktualnymi przepisami prawa, sprawny przebieg procesów księgowych, ale też pełny wgląd 

w bieżącą sytuację finansową firmy. System Comarch CDN XL daje możliwośd zaplanowania 

budżetu globalnie dla całej firmy, z podziałem na projekty i kontrolą realizacji budżetu w 

czasie. 
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