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"System Comarch ERP XL sprawdził si ę 
w naszej firmie. Spełnił nasze 
wymagania merytoryczne oraz 

technologiczne.[…] We współpracy 
z firm ą Computer Center Marek Domagała 

powstaje wiele przydatnych dla naszej firmy 
rozwi ązań." 

 
- mówił Witold Brodzik, Prezes 

 

 

 

O firmie 

Nasze Zakłady zajmują się głównie produkcją wyrobów metalowych dla górnictwa węgla kamiennego 

oraz miedzi, takich jak: szeroki asortyment rur produkowanych w najnowszych technologiach: rury 

kołnierzowe czarne, ocynkowane i malowane, rury podsadzkowe, rury wysokociśnieniowe 

szybkoskrętne i spływowe, rurociągi magistralne a także: krążniki do przenośników taśmowych oraz 

elementy do obudów górniczych tj.: rozpory stałe i regulowane oraz strzemiona. Prowadzimy także 

działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi, węglem, paliwami ciekłymi oraz produkcją wody 

źródlanej. 

Nasza firma wyposażona jest w nowoczesny park maszynowy, który 

pozwala na świadczenie wysokiej jakości usług produkcyjnych.  

Najbardziej rozwiniętym technologicznie wydziałem jest spawalnia rur  

i innych konstrukcji stalowych, gdzie istnieje możliwość produkcji 

szerokiej gamy wyrobów. Wydział ten wyposażony jest w 

najnowocześniejsze stanowiska spawalnicze i zatrudnia wysoko 

wykwalifikowaną kadrę spawaczy. Spełnienie bardzo wysokich wymagań 

pozwoliło uzyskać certyfikat spawalnictwa wydany przez Instytut 

Spawalnictwa – Polska.  

Obecnie naszym celem jest rozwinięcie i wdrożenie najnowszych technologii w zakresie produkcji 

rurociągów magistralnych wysokociśnieniowych oraz krążników do przenośników taśmowych.  

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Przed podjęciem decyzję o wdrożeniu nowoczesnego systemu do zarządzania klasy ERP, firma 

ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.  w codziennej pracy wykorzystywała niezintegrowany program 

Comarch ERP Klasyka, działający w środowisku DOS. Niestety oprogramowanie w coraz mniejszym 

stopniu zaspokajało rosnące potrzeby dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Raportowanie 

w tym systemie było bardzo uciążliwe. Dokumenty były wystawiane zbyt wolno, firma potrzebowała 

także uporządkowanych informacji o produktach i kontrahentach. 



   
 

W związku z pojawiającymi się problemami podjęto decyzję o zastąpieniu dotychczasowego 

oprogramowania jednym zintegrowanym systemem ERP. Rozpatrzono wiele ofert krajowych 

i zagranicznych dostawców systemów tej klasy. Po licznych spotkaniach i prezentacjach, kluczowi 

użytkownicy wskazali system, który najlepiej odzwierciedlał skomplikowaną działalność 

przedsiębiorstwa. Był to system Comarch ERP XL produkowany przez krakowską firmę Comarch. 

Rozwiązanie 

Za wdrożeniem Comarch ERP XL przemawiała korzystna relacja ceny do jakości oraz to, że system jest 

dostosowany do polskich przepisów i realiów gospodarczych. Prace wdrożeniowe trwały 5 miesięcy 

i zakończyły się pełnym sukcesem. Usprawnienia objęły takie obszary, jak sprzedaż, księgowość, 

środki trwałe, produkcja. W pierwszej kolejności wystartował moduł sprzedażowy, następnie 

księgowość w końcowym etapię wrożenia moduł produkcyjny.  Za projekt odpowiedzialny był zespół 

wdrożeniowców Computer Center. Profesjonalna analiza przedwdrożeniowa pozwoliła 

na zidentyfikowanie specyficznych procesów zachodzących w firmie  

i odpowiednie przystosowanie do nich systemu Comarch ERP XL. Ogromna wiedza merytoryczna, 

znajomość branży i zaangażowanie konsultantów zaowocowały pełnym powodzeniem projektu. 

 

Korzyści 

Zakończone wdrożenie pozwoliło usprawnić procesy księgowe i logistyczne oraz uporządkować 

obieg dokumentów wewnątrz firmy. Dzięki nowoczesnej platformie, Zarząd w prosty sposób może 

uzyskiwać aktualne informacje o sytuacji firmy, czas przygotowania raportów skrócono  

o 100%.Wynik finansowy (raport miesięczny) firmy uzyskiwany jest w ciągu 1 dniu na koniec miesiąca 

co w firmie produkcyjnej jest niezwykle ważne. 

Comarch ERP XL z modułem produkcyjnym zwiększył efektywność działania przedsiębiorstwa. Dobrze 

opracowane technologie pozwalają na zaplanowanie etapów produkcji i zwiększenie wydajności  

o 15%  przy wykorzystaniu zasobów maszyn jak i ludzi.  

Wdrożone moduły Comarch ERP XL: 

- Moduł Administrator 
- Moduł Księgowość 
- Moduł Środki trwałe 
- Moduł Produkcja 
- Moduł Import 
- Moduł Sprzedaż 
- Moduł Zamówienia 
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