
LUKULLUS Sp. z o.o. 

„Bazując na naszych doświadczeniach z firmą COMARCH SA, możemy z przekonaniem 

rekomendować wybrany przez nas system Comarch CDN XL oraz wdrażający go zespół.” 

mówi Władysław Lewandowski, Główny Księgowy w LUKULLUS 

O firmie 

 

 Firma Lukullus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa jest nowoczesnym zakładem masarskim z 

długoletnią historią. Najważniejszą zasadą jaką kieruje się 

przedsiębiorstwo to satysfakcja klientów z dokonanych zakupów. 

Jakość produkowanych wyrobów jest nieustannie monitorowana 

przez zespół doświadczonych technologów. Wyroby firmy są 

dostępne w sklepach na terenie całej Polski oraz poza jej 

granicami. 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

 

Zanim podjęto decyzję o wdrożeniu nowoczesnego systemu do zarządzania klasy ERP, firma w 

codziennej pracy wykorzystywała niezintegrowany program, 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 CDN XL produkowany 

przez krakowską firmę Comarch. 

Rozwiązanie 

Za wdrożeniem Comarch CDN XL przemawiała korzystna relacja ceny do jakości oraz to, że system był 

dostosowany do polskich przepisów i realiów gospodarczych. Prace wdrożeniowe trwały 6 miesięcy i 

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

i płace, controlling. Za projekt odpowiedzialny był zespół wdrożeniowców Comarch. Profesjonalna 

analiza przedwdrożeniowa pozwoliła na zidentyfikowanie specyficznych procesów zachodzących w 

firmie LUKULLUS i odpowiednie przystosowanie do nich systemu Comarch CDN XL. Ogromna wiedza 

merytoryczna, znajomość branży mięsnej i zaangażowanie konsultantów zaowocowały pełnym 

powodzeniem projektu. 

 



Korzyści 

 

 

 Zakończone wdrożenie pozwoliło usprawnić 

procesy księgowe i logistyczne oraz 

uporządkować obieg dokumentów wewnątrz 

firmy. Integracja Comarch CDN XL z używanym 

w LUKULLUS systemem wagowym usprawniła 

obsługę klientów. Dzięki platformie do 

raportowania i analiz Zarząd w prosty sposób 

może uzyskiwać aktualne informacje o sytuacji 

firmy. Integracja Comarch CDN XL z 

programem produkcyjnym zwiększyła 

efektywność działania przedsiębiorstwa. 

 

Dane Klienta: 

LUKULLUS Sp. z o.o. 

Michałów 4b 

 05-155 Leoncin  

www.lukullus.pl 

 

Firma wdrażająca: 

 

Comarch SA 

Al. Jana Pawła II 41g 

31-854 Kraków 

www.cdn.com.pl 

 

 


