
 

 

 

 

Case Study 

Comarch ERP XL w Wilhelm Herm. Müller Polska 



O firmie Wilhelm Herm. Müller Polska 

Napęd, transport, technika liniowa. Od tego 

wszystko się zaczyna. To serce waszego 

biznesu. Ruch będący podstawą dalszego 

działania. Wiemy o tym i traktujemy to bardzo 

poważnie. 

Wilhelm Herm. Müller Polska, oprócz nazwy, 

łączy biznesowe know-how i najwyższe 

standardy naszego niemieckiego Partnera, z 

polską, rodzinną tradycją i wieloletnim 

doświadczeniem. Od początku naszej 

działalności udoskonalamy dla Was swoje 

umiejętności i wiedzę na temat procesów 

produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie 

wykonywania podzespołów napędowych i 

transportujących. 

Szanujemy czas naszych partnerów. Wiemy jak 

ważne jest utrzymanie płynności w działaniu. 

Dlatego oprócz siedziby głównej w 

Bydgoszczy, posiadamy oddziały w Nowym 

Dworze Mazowieckim, Bielsku-Białej i 

Wrocławiu. Dzięki temu możemy zapewnić 

sprawne i terminowe wsparcie. 

Współpracujemy z czołowymi dostawcami na 

rynku. Spośród licznych rozwiązań wybieramy 

wyłącznie te najlepszej jakości. Dążymy do 

zapewnienia najwyższych standardów zgodnie 

z normą ISO 9001. Ciągle się rozwijamy i 

wprowadzamy liczne innowacje, by 

wyprzedzać innych we wciąż zmieniającym się 

świecie. Liczy się tylko pełna satysfakcja 

naszych klientów. Według tych zasad działamy 

każdego dnia. Dlatego jesteśmy w światowej 

czołówce. I to dzięki temu cieszymy się 

wiarygodnością i zaufaniem tak szerokiego 

grona partnerów. 

 

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 

systemu: 

Szybki rozwój oraz oczekiwania naszych 

partnerów doprowadziły do konieczności 

wymiany systemu. Biorąc pod uwagę  

funkcjonalność i małą efektywność 

wykorzystywania danych, dotychczasowy 

system nie spełniał stawianych mu wymagań. 

Brak raportów i analiz, długa ścieżka zamówień 

i obiegu dokumentów nie ułatwiała nam pracy. 

Dotychczasowy system nie był w stanie 

sprostać rosnącym i zmieniającym się 

potrzebom. Oprócz tego nie istniała możliwość 

rozbudowywania programu, która była 

konieczna, aby ułatwić pracę w dynamicznie 

rozwijającej się spółce. 

 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań 

klasy ERP zdecydowaliśmy się na zakup 

oprogramowania Comarch ERP XL. W głównej 

mierze na decyzję miała wpływ szeroka 

funkcjonalność systemu, elastyczność 

procesów, łatwość jego parametryzacji i 

wielojęzyczność.  



Wdrożenie systemu Comarch ERP XL zostało 

przeprowadzone przez firmę PHU Gamatronic 

Zbigniew Dec z Piły, posiadającej oddział w 

Bydgoszczy. Prace wdrożeniowe rozpoczęły 

się w 2014 roku. Od samego początku 

wdrożenie obejmowało 24 użytkowników oraz 

następujące moduły: Sprzedaż, Zamówienia, 

Import, Serwis, Produkcje, Kompletację, CRM, 

BI, Księgowość, Kadry i Płace, Środki Trwałe. 

 

W ramach wdrożenia zrealizowano: instalację i 

konfigurację bazy danych MS SQL oraz 

systemu Comarch ERP XL, konfigurację 

poszczególnych obszarów zgodnie z analizą, 

migrację danych, i oczywiście szkolenie 

użytkowników.  

Kolejny etap biorąc pod uwagę zintegrowany 

system do zarządzania, chcąc usprawnić i 

przyspieszyć obieg dokumentów w firmie 

postawiliśmy na system Comarch Document 

Menagement System (DMS). Wprowadzając 

DMS nie tylko usprawnił sam obieg 

dokumentów ale wpłynął na wydajność i 

efektywność wielu innych procesów.  

Idąc z rozwojem i wspierając wszystkie działy 

naszej firmy w 2018 roku zdecydowaliśmy się 

na aplikację Comarch Human Resources 

Menagement  (HRM). Aplikacja usprawniła 

pracę między pracownikami a działem HR. Co 

znacząco usprawniło pracę ponieważ 

posiadamy oddziały w trzech miastach w 

Polsce, ewidencja wniosków urlopowych czy 

wysyłka odcinków płacowych na konta 

pracownicze odbywa się z dużą 

oszczędnością czasu dla działu HR.  

Wdrożenie Comarch ERP XL pozwoliło na 

uzyskanie  dzięki jednej, zintegrowanej bazie 

pełnego dostępu do aktualnych danych. 

Poszczególne oddziały Wilhelm Herm. Müller 

Polska  mają natychmiastowy wgląd do 

dokumentów handlowych i magazynowych. 

Objęcie systemem Comarch ERP XL produkcji 

pozwoliło na uporządkowanie technologii, 

powiązanie z działami zaopatrzenia i 

sprzedaży. Do minimum ograniczyliśmy w 

firmie papierowy obieg dokumentów. 

Zwiększyliśmy ilość rejestrowanych zamówień 

o 25% a samą realizację zamówień z 75 do 

95%. Zmniejszyliśmy ilość korekt dokumentów 

sprzedaży z 500 do maksymalnie 100 w roku.  

Usprawniliśmy procedury związane z 

akceptacją urlopów i delegacji. Jesteśmy 

firmą, która aktywnie bierze udział w 

spotkaniach Klientów z Producentem. Dzięki 

tym spotkaniom i naszemu partnerowi 

Gamatronic mamy możliwość na bieżąco 

wdrażać nowe moduły i aplikacje.   

Okiem Klienta 

„Rozwój firmy jest ogromnym wyzwaniem dla osób nią 

zarządzających. Dobrze, gdy w tym czasie można 

polegać na sprawdzonych partnerach i rozwiązaniach. 

System Comarch ERP XL wdrożony przez naszego 

partnera firmę PHU Gamatronic Zbigniew Dec pozwolił 

nam na sprawną integrację organizacyjną wszystkich 

działów w firmie.” 

Imię i Nazwisko 

 

  



 

Dane Klienta 

Wilhelm Herm. Müller Polska 

Ul. Solna 20 

85-862 Bydgoszcz 

52 349 07 15 

www.whm.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Arletta Karczewska 

52 349 07 15  

sekretariat@whm.pl 

Firma wdrażająca 

 

 

PHU Gamatronic Zbigniew Dec 

o/Bydgoszcz 

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/113 

85-862 Bydgoszcz 

52 344 73 26 

www.gamatronic.pl 
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