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"Wdrożenie systemu Comarch ERP XL w naszej firmie 

zaowocowało na kilku frontach: mamy teraz możliwość monitoringu 

nad  produkcją, kontrolę nad finansami i możliwość wykonywania 

różnego rodzaju analiz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wdrożonego 

systemu ” 

 

 

inż. Irena Kaźmierska – Prezes Zarządu 

 

O firmie 

O firmie 

 

SytFirma powstała w 1992 roku jako spółka z udziałem kapitału zagranicznego. Od 1995 roku 

jest spółką z kapitałem polskim. Od początku powstania firma zajmowała się produkcją szyb 

zespolonych i była to jej jedyna działalność. 

 

Z każdym rokiem firma rozszerzała swoją ofertę o kolejny asortyment towarów. Wprowadzenie 

w 1995 roku obowiązku uzyskania certyfikatu na znak B dla produkowanych wyrobów było dla 

firmy, wówczas już z kilkuletnim doświadczeniem jedynie formalnym poświadczeniem stanu 

faktycznego (spełnienie wymaganych procedur).  

 

W 2003 roku firma uzyskała certyfikat systemu ISO 9001:2000.  

 

W 2008 roku uzyskaliśmy prawo do znakowania wyrobów znakiem CE. 

Znak ten potwierdza spełnienie przez wyrób wymagań technicznych. Zrównuje wyroby pod 

względem wymagań zasadniczych zawartych w Dyrektywie Budowlanej.s 

 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

 

W naszej firmie problemy dotyczyły produkcji, obsługi klienta, księgowości jak i logistyki. 

Stary program zupełnie nie był przystosowany do zmieniających się warunków rynkowych. 

Szybki rozwój firmy oraz chęć podnoszenia konkurencyjności spowodował konieczność zakupu 

programu nowoczesnego odpowiadającego naszym wymaganiom. Zainwestowaliśmy w 

oprogramowanie firmy Comarch ERP XL. W starym programie nie było funkcjonalności 

planowania i rozliczania produkcji. Korzystaliśmy z innych aplikacji, do których przepisywaliśmy 

ręcznie wszystkie dane, co oczywiście było bardzo czasochłonne. 

Bardzo często zdarzało się, że nie wszystkie zlecenia były wpisane w odpowiedni transport. 

Pracownicy na produkcji odkładali szyby na nieodpowiedni stojak. Stany magazynowe były 

prowadzone na kartotekach i nie zawsze odpowiadały rzeczywistości. Przepływ informacji nie 

był taki, jakiego bym oczekiwała. Brak zintegrowanego systemu spowodował iż ciężko było 

wykonać wiarygodną analizę finansową. Wszystkie te problemy rozwiązał program ERP XL, 

który okazał się najlepszym oprogramowaniem dla naszej firmy.  



    

 

 

 

 

Rozwiązanie 
 

Problemy z którymi borykała się firma, doprowadziła do podjęcia 

decyzji o zakupie i wdrożeniu zintegrowanego systemu do zarządzania 

firmy Comarch ERP XL. Bezpośrednią przyczyną była rosnąca ilość 

transakcji handlowych, wymagania odbiorców co do jakości i szybkości 

realizacji zamówień, konieczność synchronizacji wyżej wymienionych 

czynników z produkcją i możliwość wykonywania analiz finansowych. O 

wyborze oprogramowania zdecydowały wyczerpujące oczekiwania 

funkcjonalności , skalowalność oraz zaawansowanie technologiczne. 

Wdrożenie dokonała firma NMS Integrator Systemów s.c z Inowrocławia 

co okazało się trafną decyzją. Profesjonalne podejście konsultantów do 

przygotowania i realizacji projektu zaowocowało szybkim uruchomieniem systemu w naszej 

firmie. Podstawowa funkcjonalność ERP XL pozwoliła nam na centralne zarządzanie 

zamówieniami klientów, analizę transakcji, należności i zobowiązań jak również ewidencję 

wszelkich kontaktów z klientami. W ramach wdrożenia została wykonana integracja systemu 

ERP XL z aplikacją branżową do rozkroju szkła, dzięki czemu uzyskaliśmy skrócenie procesu 

przygotowania produkcji oraz możliwość precyzyjnego planowania produkcji. Dzięki 

zastosowaniu nowoczesnego programu zmniejszyła się liczba reklamacji od klientów nawet o 

50 %. Jakość wykonywanych szyb jest coraz lepsza, co zwiększyło ilość zamówień. Na bieżąco 

możemy monitorować płatności, dzięki czemu mamy większą skuteczność w ściąganiu 

należności od naszych kontrahentów. 

 

Korzyści 
 

Na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, że program ERP XL  przynosi wiele wymiernych 

korzyści. Zautomatyzowana i zintegrowana została praca wszystkich działów w firmie, w handlu 

łatwiej i szybciej generuje się zamówienia od odbiorców, które potem od razu przekształca się w 

faktury, jest ciągły dostęp do stanów magazynowych. Dostosowano moduł zamówień do łatwej 

konfiguracji różnych zestawów szyb. Obecnie jest możliwość ewidencji zestawów szybowych, 

jak i ewidencji wymiarów z automatycznym wyliczaniem pola powierzchni, po czym generowany 

jest plik z danymi niezbędnymi w procesie optymalizacji rozkroju szkła. Mamy również 

możliwość wykonywania różnych raportów np: ile szkła sprzedano , ile zużyto różnego rodzaju 

akcesoriów związanych z produkcją szyb. Na potrzeby naszej firmy zostały przygotowane 

etykiety towarowe, dzięki temu ewidencjonowany jest proces produkcyjny i logistyczny.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

"Aby firma odnosiła sukcesy, trzeba mieć stały i szybki dostęp do wszelkich 

potrzebnych informacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu zintegrowanego 

programu firmy Comarch ERP XL. Wszystkie dane znajdują się teraz w jednym  systemie 

a  zarządzanie jest efektywniejsze.” 

 

 

inż. Irena Kaźmierska – Prezes firmy INHATEX Sp. z o.o. 

 

 

 

Na obecną chwilę zostały wdrożone następujące moduły Comarch ERP XL: 

 CRM 

 Księgowość 

 Administrator 

 Hydra 

 Import 

 Sprzedaż 

 Środki Trwałe 

 Zamówienia 

 

Firma wdrażająca: 

 

NMS Integrator Systemów s.c 

Ul. Dworcowa 52-54 

88-100 Inowrocław 

tel./fax +48 52 355 17 57 

e-mail: biuro@nms.com.pl 

www.nms.com.pl 

 

Dane klienta:  

 

INHATEX Sp. z o.o. 

Ul. Marcinkowskiego 106A 

88-100 Inowrocław 

tel.+ 48 52 356 86 20 

fax. +48 52 356 86 23 

e-mail: biuro@inhatex.com.pl 

www.inhatex.com.pl 

 

mailto:biuro@nms.com.pl
mailto:biuro@inhatex.com.pl
http://www.inhatex.com.pl/

