
   
 

Toruń, 19 wrzesień 2013r. 

 

"System, którego potrzebowaliśmy musiał spełniać dwa podstawowe warunki: być w pełni 
zintegrowany oraz indywidualnie dostosowany do naszych potrzeb…”  

– mówi Aneta Omelan, Prezes Zarządu Firmy Polser 

O firmie 

Firma Polser  jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną  w 2004 r. w Toruniu.  Biuro 
zarządu wraz z halą produkcyjną i magazynem mieści się na terenach Toruńskiego Parku 
Technologicznego.  Na początku działalności firma zajmowała się hurtową sprzedażą nabiału i wędlin. 
W 2006r. POLSER postanowił zmienić profil działalności i rozpocząć produkcję oraz sprzedaż 
proszkowych komponentów mlecznych. Po modernizacji obiektu oraz dostosowaniu do wymogów 
sanitarnych spółka w czerwcu 2006r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności produkcyjnej. 
Obecnie swoje produkty eksportujemy do takich państw jak: Republika Mołdawii, Maroko, Ukraina, 
Algieria, Bośnia i Hercegowina , Chorwacja i inne. 

 

 

 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 
  
W 2011 roku zarząd Firmy Polser podjął decyzję o wdrożeniu z integrowanego systemu zarządzania 
Comarch ERP XL. Oprogramowanie miało zastąpić szereg oddzielnych aplikacji od różnych 
dostawców. 
Możliwości optymalizowania i automatyzowania realizowanych procesów biznesowych były mocno 
ograniczone, właśnie ze względu na wielkość niezależnych systemów wykorzystywanych do obsługi 
poszczególnych elementów procesów. Także dostęp do bieżących informacji dotyczących firmy był z 
tego powodu ograniczony. Zarówno zarząd jak i pracownicy nie zawsze dysponowali danymi 
potrzebnymi do podjęcia decyzji. 
 
 
 



   
 

 
 
Rozwiązanie 

Wybrany system Comarch ERP XL zastąpił dotychczas wykorzystywane aplikacje. Zostały nim objęte 
wszystkie obszary funkcjonowania firmy: handel, logistyka, produkcja, obsługa klienta, finanse.  
Wdrożenie zostało zrealizowane przez firmę Gamatronic, Złotego Partnera Comarch. O wyborze 
firmy Gamatronic zdecydowało udokumentowane doświadczenie i osiągnięcia w podobnych 
projektach oraz dostępność konsultantów. 

W pierwszej kolejności uruchomione zostały moduły Handlowy, Księgowość i Kadry-Płace. Po 
przygotowaniu oraz zweryfikowaniu przez  użytkowników końcowych funkcjonalności dedykowanej 
aplikacji , uruchomiony został także moduł produkcyjny. Wdrożenie zakończyło się sukcesem, 
program został uruchomiony w zakładanym zakresie, a przy okazji wdrożenia uporządkowanych 
zostało wiele spraw związanych z organizacją produkcji i logistyki.  

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści 
 
Po wdrożeniu zintegrowanego systemu Comarch ERP XL  zautomatyzowano większość procesów 
gospodarczych zachodzących w firmie Polser. Wyeliminowano przede wszystkim konieczność 
wprowadzania informacji do kilku różnych systemów, co powodowało trudności zarówno handlowe 
jak i księgowe. Proces rejestracji i obsługi zamówień klientów został skrócony o 30% . Zintegrowany 
system pozwolił również na zredukowanie czasu i kosztów związanych z obsługa księgową firmy o 
20%. 
Ujednolicenie i scentralizowanie danych dało możliwość rzetelnej oceny wyników i kondycji firmy. 
Zarejestrowane w systemie dane można analizować w dowolnych przekrojach. Niektóre z nich, a 
zarazem najważniejsze, w postaci czytelnych raportów, właściwe osoby mogą otrzymywać w 
regularnej subskrypcji przez osobistą pocztę e-mail, bez konieczności logowania się do systemu.
        
Wdrożone moduły Comarch ERP XL: 

- Moduł Zamówienia 
- Moduł Sprzedaż 
- Moduł Kompletacji 
- Moduł Księgowość 
- Moduł Kadry i Płace 
- Moduł Środki Trwałe 



   
 

 
 

Dane klienta: 

Polser Sp. z o.o. 
ul. Włocławska 167 
87-100 Toruń 
 
www.polser.eu 

 

Firma wdrażająca: 

PHU Gamatronic 
ul. Fordońska 21  

85-085 Bydgoszcz 

 
www. Gamatronic.pl 
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