
Basco 2 

„Zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu Comarch CDN XL, ponieważ oprogramowanie okazało się 

proste w obsłudze i  usprawniło przepływ informacji w przedsiębiorstwie, naszym magazynie, jak i 

nowo otwartym oddziale. Zaletami systemu było także sprawne dostosowanie do potrzeb naszej 

firmy oraz gwarancja bezpieczeństwa danych. Szczególnie zależało nam na poprawie procesów 

logistycznych, co też nastąpiło po wdrożeniu”. 

- Andrzej Nawrot, właściciel 

O firmie 

Firma BASCO 2 Andrzej Nawrot i Wspólnicy powstała we 

wrześniu 1994 roku. Przedsiębiorstwo zajmuje się handlem 

hurtowym i detalicznym w zakresie branży techniki grzewczej i 

sanitarnej oferując towary krajowych i zagranicznych 

producentów. 

Aktualnie Firma ma siedzibę w Mielcu, która jest własnością przedsiębiorstwa. Zakupiony budynek 

został przebudowany, znajduje się w nim nowoczesna sala detaliczna z wystawą towarów, biuro 

handlowe oraz magazyn. W 2007 roku powstał oddział Firmy w Sandomierzu. 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Szybki rozwój Firmy spowodował potrzebę wdrożenia 

nowoczesnego systemu do zarządzania firmą. Poszukiwane było 

rozwiązanie skuteczne i sprawdzone, które podniosłoby jakości 

pracy firmy i usprawniło wymianę informacji zarówno w 

przedsiębiorstwie, podlegającemu mu magazynie jak i nowo 

otwartym oddziale w Sandomierzu. System miał wesprzeć 

procesy logistyczne i decyzyjne oraz wpłynąć na 

konkurencyjność Firmy. 

Rozwiązanie 

Wybór padł na system Comarch CDN XL. Po wnikliwej analizie zdecydowano się na moduły Sprzedaż, 

Zamówienia, Księgowość i OPT!MA OFFLINE. O wyborze oprogramowania zadecydowało m.in.: 

• łatwe dostosowanie do potrzeb niemal każdego przedsiębiorstwa, 

• wyposażenie programu w liczne funkcjonalności oraz możliwość ich rozszerzenia, 

• znaczne usprawnienie prowadzenia wszelkich procesów biznesowych w kilku jednostkach 

firmy, 

• praca programu w oparciu o nowoczesną platformę MS SQL Serwer 2005, gwarantującą 

wysoki poziom bezpieczeństwa danych, 

• popularność i pozytywne opinie na temat systemu 

Wdrożenie przeprowadziła rzeszowska firma Quatro Computers, dodatkowo dostosowując 

oprogramowanie do konkretnych wymagań Firmy. Przede wszystkim wykonano aplikację  do obsługi 



składu producenta, która uprościła i przyspieszyła rozliczanie się z przekazanych towarów 

producenta. Wprowadzono także raporty i zestawienia umożliwiające szybką analizę sprzedaży i 

marży oraz prognozowanie zapotrzebowania wg sprzedaży z poprzednich okresów i raportowanie 

premii dla stałych odbiorców. Poza tym utworzono narzędzie, które upraszcza kontrolę nad 

przelewami pieniędzy w firmie poprzez eksport przelewów i import wyciągów bankowych, co 

umożliwia firmie pełną kontrolę nad należnościami i zobowiązaniami z kontrahentami i 

pracownikami. 

Dzięki tym wszystkim udogodnieniom system w pełni zaspokoił 

potrzeby firmy, usprawnił jej pracę i pozwala na swobodny 

rozwój. 

Oprócz wdrożenia firma Quatro Computers zadbała także o 

niezbędną infrastrukturę sprzętową, przeprowadziła niezbędne 

szkolenia pracowników i prowadzi asystę powdrożeniową. 

Korzyści 

Oprogramowanie usprawniło wymianę danych i dokumentów oraz pozwala na swobodne 

zarządzanie sprzedażą, zamówieniami i finansami. Przynosi to wymierne korzyści w relacjach z 

klientami i kontrahentami oraz oszczędność czasu, pracy i pieniędzy. Elastyczność i integracja 

systemu pozwoliły na  jego sprawne dostosowanie do wymagań i potrzeb Firmy, a możliwość pracy 

w oparciu o nowoczesną platformę MS SQL Server 2005 gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa 

danych. 

Dzięki wdrożeniu Firma pracuje na zawsze aktualnej i najnowszej wersji oprogramowania, a 

kierownictwo Firmy BASCO 2 poprzez pulpit zdalny ma zawsze i z dowolnego miejsca dostęp do 

danych oraz gwarancję bezpieczeństwa sprawdzania informacji. 
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