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REFERENCJE DLA SYSTEMU COMARCH ERP XL

Firma p&p sp. z o,o. z siedzibq w orlu k/welherowa, dziala na rynku od 1991r, specializujqc siq w

realizacji inwestycji w Generalnym Wykonawstwie oraz w zakresie instalacii elektrycznych i

niskoprqdowych,

P&P 5p. z o,o. opracowuje dokumentacje techniczne na realizowane roboty wraz z nadzorami

autorskimi. Posiada wysokie.l klasy sprzgt specjalistyczny i transportowy, a ponadto pelen zestaw

narzqdzi i material6w niezbqdnych do realizacji zawartych kontrakt6w.

w zwiqzku z dynamicznym rozwojem firmy, w 2012 roku zapadla decyzja o potrzebie wdrozenia

nowoczesnego, w pelni zintegrowanego systemu ERP, kt6ry pozwolilby na precyzyjniejsze

zarzqdzanie procesami zachodzqcymi w firmie, automatyzacjq kontakt6w z kontrahentami oraz

zintegrowanie rejestracji ianalizowania danych zwiqzanych z realizacjA projekt6w budowlanych'

po wnikliwej analizie dostqpnych na rynku rozwiqza6, najkorzystniejszE oferta, uwzgledniaiacq

najlepsza relacjq jakosci do ceny, przedstawila firma comarch s.A. zarzad sp6lki P&P podjqf decyzjq o

nawiqzaniu wsp6lpracy z krakowskq sp6fkq comarch s.A., iwdrozeniu w pelni zintegrowanego

systemu Comarch ERP XL.

projekt wdro2enia - realizowany z dofinansowaniem z uE w ramach dzialania PolG 8.2 - najwiqkszy

nacisk kladl na usprawnienie proces6w zewnqtrznych, gl6wnie komunikacji z partnerami

biznesowymi przy u2yciu standardu EDIFACT, jak i wewnqtrznych, zwi4zanych z zarzedzaniem

projektami, kontrolowaniem ich budZet6w idokumentacjQ zwiazanq z ich realizacjE'

w dotvchczas u2ywanym systemie utrudniona byfa bieiqca kontrola aktualnego wyniku konkretnych

etap6w realizowanych projekt6w, czy sprawne zarzqdzanie przeplywem dokumentacji z nimi

zwiqzanych. Budiety projekt6w weryfikowane byly czqsto z du2ym op62nieniem, dopiero po zebraniu

zwiqzanej z nimi pelnej dokumentacji. w efekcie informacjq o wyniku realizowanego projektu zarzqd

otrzymywal z du2ym op6inieniem. zdarzalo siQ te2,2e ju2 po zamkniQciu rozliczenia projektu, do

centrali trafialy dokumenty kosztowe zwiqzane z zamkniqtym projektem. cala sytuacja utrudniala

firmie prowadzenie sprawnych organizacyjnie i ekonomicznie dzialad.

obecnie system comarch ERP XL umozliwla rejestracjq danych dotyczqcych ofert, kosztorys6w,

zam6wie6, um6w, projekt6w ibud2et6w, koszt6w zwiqzanych z zakupami, czasem pracy, zuiyciem

Srodk6w trwafych oraz koszt6w po5rednich w jednym zintegrowanym Srodowisku informatycznym

Wdroione rozwiEzania pozwalajq na bie2acq weryfikacjq stanu budietu kaidego z realizowanych

projekt6w z uwzglqdnieniem dowolnie konfigurowanych raport6w i analiz. wszystkie dziafy

przedslQbiorstwa angaiujq siq w rejestracjq wlasnych danych w jednym systemie

Zaimplementowany elektroniczny obieg dokument6w pozwala na Sledzenie statusow rejestrowanych

dokument6w - od wprowadzenia w sekretariacie, przez rejestracje w ksiqgowoSci, weryfikacjq

uprawnionych os6b, opis kierownik6w bud6w, akceptaciQ Zarzqdu i ksiqgowanie' W pefni

konfigurowalne uprawnienia pozwolify na przygotowanie wszystkim operatorom dedykowanego
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Srodowiska pracy uwzglqdniajqcego np. potrzebq szybkiego i prostego dostepu do danych

kierownikom bud6w.

Wdrozone narzqdzia pozwalajq na pelnq ewidencjq wszelkiej dokumentacji zwiEzanej

z realizowanymi projektami od samego poczEtku - czyli etapu pozyskiwania kontraktu. comarch ERP

XL pozwala na szczeg6lowq analizq realnych koszt6w zwiqzanych z proiektami w czasie rzeczywistym.

System comarch ERP XL wdrozony zostal w przeciagu 11 miesiqcy. Przygotowanie do projektu

rozpoczeto na poczEtku 2013 roku, ze wzglqdu na dynamiczny przebieg prac start produkcyjny

systemu odbyl siq jui 4 listopada 2013 roku. W pierwszych tygodniach praca na nowym systemie

odbywala siq z bezpoSrednim wsparciem realizujqcego wdro2enie zespolu konsultant6w Comarch SA.

Ju' po pierwszych kilku miesiacach pracy stwierdzie mozna, ie system dziafa zgodnie z oczekiwaniami

i zaloieniamiwyznaczonymi przed realizacjq projektu przez Zarzqd sp6lki.

Firma P&P korzysta z modul6w Comarch ERP XL: Sprzeda2, Zam6wienia, Projekty, Ksiqgowo5d, Srodki

trwale, Kadry i pface, lmport, Obieg dokument6w, Umowy, Pulpit Kontrahenta B2B, Business

Intelligence, ECOD.
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