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„Do głównych korzyści z wdrożenia Comarch CDN XL –możemy zaliczyć podniesienie efektywności 

pracowników, dzięki automatyzacji wielu prac które dotychczas były robione ręcznie. Jestem 

zadowolony, zarówno z systemu jak i z Konsultantów  firmy Centrum Technologii Informatycznej.” 

- współwłaściciel firmy Karol Deska 

O firmie 

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno - Sanitarnych "INFUDEX" Sp. Jawna jest firmą istniejącą od 
początku 1988r. Od chwili powstania specjalizujemy się w pracach na rzecz ciepłownictwa i 
gazownictwa. Firma posiada doświadczoną 50 osobową załogę oraz wysokiej klasy sprzęt 
specjalistyczny. Oferujemy kompleksową dostawę i wykonawstwo: 

• sieci cieplnych 
• stacji wymienników ciepła 
• sieci gazowych 
• stacji redukcyjnych gazu 
• sieci wodnych 
• sieci kanalizacyjnych i sanitarnych 
• hydroforowi 
• instalacji wewnętrznych 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Przed wdrożeniem Comarch CDN XL, korzystaliśmy również z programów Comarchu tj. Klasyka i 
Optima. Z programów byliśmy zadowoleni, ale potrzebowaliśmy programu, który w pełni zaspokoi 
potrzeby rynku. Często występował problem z którym wcześniejsze programy nie mogły sobie 
poradzić, mianowicie, towar od dostawcy zostaje przyjęty do magazynu na podstawie dokumentów 
ilościowych, np. specyfikacji dostawy. Zanim dostawca wystawi fakturę, towar musi trafić  do 
klientów. System w pełni wspiera taki sposób działania, umożliwiając fakturowanie towaru o 
nieznanej wartości. Jej ustalenie może nastąpić później, po zarejestrowaniu faktury od dostawcy. 
Spowoduje to ustalenie wartości zasobów oraz naliczenie właściwego kosztu własnego na 
wystawionych dokumentach sprzedaży. 

Rozwiązanie 

W związku z dynamicznym rozwojem, konieczne było  wdrożenie nowego programu do zarządzania 
firmą. Zdecydowaliśmy się na system COMARCH CDN XL. 

Przy wyborze systemu jednym z głównych kryteriów była szybkości reagowania producenta na 
zmieniające się przepisy prawa polskiego. W Comarch CDN XL zaimplementowane są liczne ikony, 
dzięki którym system jest na tyle intuicyjny i prosty w obsłudze, że nawet osoby, które nie posiadają 
zaawansowanej wiedzy z zakresu informatyki w szybkim okresie czasu są w stanie sprawnie 
obsługiwać przypisane im procesy. System oferuje łatwy dostęp do rzetelnych danych, dzięki którym 
można stworzyć skomplikowany raport czy przeprowadzić ad hockową analizę za pomocą kilku 
kliknięć. 

  



Korzyści 

Jesteśmy użytkownikami modułów: Środki Trwałe, Księgowość, Sprzedaż, Hydra. System zapewnia 

wydajną i stabilną pracę. Producent programu, firma COMARCH na bieżąco aktualizuje program 
dzięki czemu mamy pewność że, jest zgodny z aktualnym stanem prawnym. Ważną cechą jest 
również zintegrowanie systemu, co minimalizuje czas wprowadzania danych. Najważniejsze korzyści 
z wdrożenia Comarch CDN XL w firmie usługowej w branży ciepłownictwa i gazownictwa to: 

• skuteczniejsze zwiększanie sprzedaży i bardziej efektywne pozyskiwanie nowych klientów, 
• skuteczniejsza kontrola kosztów firmy, 
• automatyzacja pracy przedsiębiorstwa, 
• poprawa produktywności pracowników, 
• zwiększony procent terminowej realizacji zamówień z 60% do 80%, 
• zmniejszona liczba korekt ilościowych dok. sprzedaży (z 30/m-c do 10/m-c), 
• skrócenie czasu przygotowania raportów z 2 dni do 20 minut. 

Również elastyczne raporty i analizy poza istotną oszczędnością 
czasu pozwalają sprawnie realizować specyficzne oczekiwania 

klientów i dostarczać oprócz standardowej obsługi, także 
wiedzę i kompetencje controllingowe. Dużym ułatwieniem dla 
pracowników jest następujące rozwiązanie: umożliwienie 

tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży oraz rejestrowanie ofert od dostawców. Oba 
procesy mogą być  z sobą powiązane: z oferty od dostawcy można utworzyć ofertę sprzedaży, przy 
czym ceny sprzedaży mogą być kalkulowane w oparciu o ceny zakupu ze źródłowej oferty. 

Dane klienta: 

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Sanitarnych 
INFUDEX s.j. 
Ul. Bydgoska 32 
44-164 Gliwice 
www.infudex.pl 

 

Firma wdrażająca: 

Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt 
Wilder 

ul. Jałowcowa 35 
44-100 Gliwice 
www.cti.org.pl 

 
 

 


