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Rzeszów 30.03.2009. 

O Firmie 

 

Zelmotor Sp. z o.o. jest producentem silników 

elektrycznych do zmechanizowanego sprzętu gospo-

darstwa domowego. Naszym głównym odbiorcą jest 

ZELMER S.A. – renomowany dostawca AGD w Polsce 

i na świecie. Nasze silniki cechuje wysoka niezawodność 

– sprawdzają się w niemal każdych warunkach. Są sto-

sowane w odkurzaczach, krajalnicach, maszynkach do 

mięsa, robotach kuchennych i wielu innych urządze-

niach. Produkcja odbywa się na nowoczesnych,  zautomatyzowanych liniach produkcyjnych . 

Sytuacja businessowa przed implementacją systemu 

 W mocno konkurencyjnej branży, w której ceny 

w znacznym stopniu są ustalone przez rynek - sukces 

można osiągnąć przez właściwe zarządzanie zasobami i 

stałą kontrolę nad kosztami firmy. 

 Zarządzanie pracą 200 pracowników (działalność 

prowadzona jest w systemie 3 zmianowym), zapewnienie 

ciągłości zaopatrzenia/dostaw, planowanie, realizacja i 

rozliczanie produkcji nie jest możliwe bez wsparcia zin-

tegrowanego rozwiązania informatycznego. 

 Nasza firma, jako samodzielny podmiot gospodarczy, stanęła przed poważnym dylema-

tem. Należało wybrać i wdrożyć od podstaw system do zarządzania przedsiębiorstwem. Koniecz-

ne było wykonanie odpowiedniej infrastruktury sieciowej, zakup serwera, uzupełnienie zasobów 

sprzętowych. 

Rozwiązanie 

 Postawiliśmy sobie więc ambitny cel – objąć systemem wszystkie obszary naszej działal-

ności, tak aby otrzymywać możliwie pełne informacje zarządcze. Przed wdrożeniem COMARCH 

CDN XL pracowaliśmy na SAP. Ze względu na ograniczenia czasowe wdrożenie musiało zakoń-

czyć się po 3-4 miesiącach, a rozpoczęcie działalności operacyjnej w nowym systemie powinno 

mieć miejsce po około 1,5 miesiąca. Zadanie bardzo trudne do wykonania przy bardzo dużej zło-

żoności procesów businessowych i w tak ekstremalnych ramach czasowych. W tym czasie nale-

żało wykonać niezbędne migracje danych ze wspomnianego systemu SAP. Trzeba tu zwrócić 

uwagę na wysoki poziom skomplikowania prowadzonej przez nas produkcji, wielopoziomowe  
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technologie, konieczność szybkiej analizy kosztów wytworzenia dla już produkowanych wyro-

bów oraz planowanych do produkcji. 

 Po wnikliwej analizie rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku wybraliśmy  

COMARCH CDN XL, a jako partnera wdrażającego – ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o..  

 Jedną z najważniejszych cech, która przekonała nas do tego systemu jest jego skalowal-

ność. Możliwość dostosowania do naszych potrzeb w różnych obszarach – zarówno produkcji 

(obsługa wydziałów produkcyjnych, rozdzielni, magazynów wyrobów gotowych, izolatorów bra-

ków), jak i logistyki, gospodarki magazynowej, zaopatrzenia (automatyzacja zamawiania i zaku-

pów na potrzeby produkcji). Nie bez znaczenia są także możliwości modułu Księgowość pozwa-

lającego na pełną, dostosowaną do naszych realiów ewidencję wszelkich przychodów i kosztów 

pod kątem rozliczania produkcji. 

 

 

 COMARCH CDN XL umożliwia także tworzenie dedykowanych Rozszerzeń Funkcjo-

nalnych rozbudowujących możliwości Systemu o specyficzne wymagania klienta. Na naszą 

prośbę ZETO-RZESZÓW Sp. zo.o.– autoryzowany Złoty Partner COMARCH, wykonało zinte-

growaną 

z Comarch CDN XL aplikację do ewidencji rozliczania prac akordowych, dniówek zadaniowych, 

czasu technicznego przygotowania produkcji TPZ oraz braków. 

 Dzięki zaangażowaniu Partnera, jak i całej naszej załogi zadaniu udało się sprostać. Cel 

został osiągnięty w zamierzonym czasie. Aktualnie system jest stale doskonalony – rozwija się 

wraz z naszą firmą. Ciągle odkrywamy dla niego nowe zastosowania. Tworzone są nowe raporty, 

zestawienia, analizy. W miarę, jak napełnia się danymi staje się dla nas jeszcze cenniejszy. Po-

zwala na podejmowanie decyzji opartych na faktach, a nie tylko na intuicji. 
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Korzyści 

Prezes Andrzej Pogoda 

 Podstawową wartością nowego systemu jak 

już sygnalizowano stał się szybki dostęp do wiary-

godnych informacji. Nie musieliśmy uzyskiwać ich z 

różnych źródeł, przetwarzać w arkuszach Excela. 

Stały się dostępne za „naciśnięciem przycisku”.  

Szczególnie ważna jest dla  nas szybka i precyzyjna 

kalkulacja kosztów wytworzenia już na podstawie 

technologii. 

 Bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla nas 

była także duża stabilność oprogramowania, minimalna liczba błędów (głównie operatorskich). 

Praktycznie od startu produkcyjnego mogliśmy prowadzić działalność w sposób niemal niezakłó-

cony. Nie było niepotrzebnych przestojów, zawieszeń, konieczności żmudnego uzgadniania. 

 Godnym polecenia jest także sprawne, realizowane z zaangażowaniem przez ZETO-

RZESZÓW Sp. z o.o. wdrożenie. 

 Wszystko to sprawia, że gorąco możemy polecić wszystkim rozwijającym się dynamicz-

nie firmom COMARCH CDN XL jako nowoczesny i przyjazny system o bardzo dużych możli-

wościach, co przy udziale kompetentnych wdrożeniowców ZETO-RZESZÓW i zaangażowaniu 

kadry zarządczej i pracowników daje znakomite rezultaty. 

 

 

 

Firma wdrażająca: 

 

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. 

35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55 

tel. 017 85 00 655, 506 092 941 

www.zetorzeszow.pl 

 

Dane Klienta: 

Zelmotor Sp. z o.o. 

http://www.zetorzeszow.pl/
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35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 4a 

 


