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W roku 2005 Zarząd firmy Wechta podjął 
decyzję o zmianie dotychczas używanego 

oprogramowania opartego na systemie 
DOS, na nowoczesny, zintegrowany system 
klasy ERP. Po wnikliwej analizie dostępnych 

na rynku programów, ocenie ich 
funkcjonalności, łatwości obsługi oraz ceny, 

zdecydowano się na wybór oprogramowania 
firmy Comarch CDN XL.  

 

- mówi Wojciech Możdżeń, Wiceprezes Zarządu  

 

O firmie 

 

Firma WECHTA działa na rynku od 1989 roku i jest jednym z największych dystrybutorów 

wyrobów hutniczych na terenie Wielkopolski i Polski Zachodniej.  

Jest firmą dynamiczną i nowoczesną, 

a dzięki nastawieniu na rozwój ciągle 

umacnia swoją pozycję rynkową. Od 

stycznia 2009r. działalność na rynku 

wyrobów hutniczych firma prowadzi 

pod nazwą  Wechta Steel Trading 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A.  Głównym 

zakresem działalności jest hurtowa i 

detaliczna sprzedaż wyrobów 

hutniczych. Dzięki ścisłej współpracy 

z Mostostalem Słupca S.A. firma może 

także zaspokoić zapotrzebowanie klienta na gotowe konstrukcje stalowe wraz z montażem. 

Od 1997 roku firma Wechta prowadzi także działalność deweloperską. Do chwili obecnej 

zrealizowała bardzo wiele kompleksów budynków mieszkalnych i mieszkalno- usługowych  w 

Poznaniu. 

Planowane są kolejne inwestycje zarówno na terenie Poznania jak i poza nim . Od 2009 r. 

działalność deweloperską firma prowadzi pod nazwą Wechta Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A. 

 



Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 
 

Przed dokonaniem wdrożenia 
Comarch CDN XL,  firma 
pracowała na DOS-owym 
oprogramowaniu Cron, a dział 
księgowości dodatkowo wspierał 
się linuksowym programem 
Trawers.  Rozwiązania te były 
mocno przestarzałe, o ubogiej 
funkcjonalności, niezintegrowane, 
nie dawały możliwości szybkiego 
przepływu danych, modyfikacji i 
dostosowania programu do 
zmieniających się potrzeb, a 
Kierownictwo firmy nie było 

usatysfakcjonowane jakością informacji, które mogli uzyskać. 

Dynamiczny rozwój firmy, a także chęć sprawnego zarządzania i kontrolowania jej oddziałami 
sprawił, że konieczne było wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu 
informatycznego wspomagającego i usprawniającego prowadzenie polityki biznesowej oraz 
dającego szybki dostęp do niezbędnych informacji, wspierający wszystkie sfery działalności..  

Rozwiązanie 

 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb firmy oraz sformułowaniu oczekiwanych 
funkcjonalności, Zarząd zdecydował się na implementację nowoczesnego systemu 
informatycznego klasy ERP.   

Firma Integramax poprzez profesjonalnie przeprowadzone prezentacje poprzedzone 
szeregiem spotkań i rozmów, ułatwiła klientowi  dokonanie właściwego wyboru systemu – 
Comarch CDN XL.    

Na taki wybór wpłynęła przede wszystkim funkcjonalność systemu, który najlepiej pokrywał 
się z oczekiwaniami Kierownictwa firmy, a renomowany, polski producent nie tylko zapewniał 
stałe dopasowanie do zmieniających się przepisów, ale co równie ważne proponował 
atrakcyjną cenę w stosunku do konkurencyjnych zachodnich producentów. Z kolei 
Integramax była gwarantem bezpieczeństwa podczas wdrożenia oraz po jego zakończeniu, a 
konsultanci Integramax działali niezwykle profesjonalnie i z dużym wyczuciem potrzeb 
pracowników Wechty oraz specyfiki firmy. 

Początek wdrożenia miał miejsce w drugiej połowie 2005 roku i rozpoczął się od  
implementacji modułów : Zamówienie, Sprzedaż, Księgowość, Środki Trwałe, Płace i Kadry, 
CRM, SAD,  Pulpit Kontrahenta.  

Dzięki zintegrowanemu systemowi Comarch został usprawniony obieg dokumentów, a 
dokument raz wprowadzony trafiał do jednej, spójnej bazy danych, która z łatwością mogła 
być eksplorowana przez pracowników na różnych poziomach, a kierownictwo uzyskało 
doskonalą możliwość analizowania oraz uporządkowania procesów zachodzących w firmie 
oraz natychmiastowy dostęp nie tylko do standardowych zestawień, ale także tworzenia  
nowych, nietypowych  w dowolnym momencie. 

 



Korzyści 
 

Doskonale dobrany i wdrożony system Comarch CDN XL oraz profesjonalizm i doświadczenie 
konsultantów Integramax wpłynęło na sporo wymiernych korzyści uzyskanych przez firmę 
Wechta, implementacja CDN XL bardzo korzystnie wpłynęła na zmniejszenie kosztów, 
niektóre z nich nawet o 20-30% (koszty administracyjne)   

Najważniejsze korzyści to: 

- uporządkowanie procesów zachodzących w firmie 

- elastyczność w konfiguracji i użytkowaniu 

- integralność z innymi systemami wymiany danych 

- wydruki, analizy, zestawienia - możliwość pełnego dostosowania do potrzeb i specyfiki 
firmy oraz znaczne obniżenie kosztów raportowania, powyżej 20%, a także czasu 
koniecznego na ich skonstruowanie (z nawet kilku godzin do niemal kilku minut)   

- nowoczesna technologia bazodanowa – duża szybkość pracy (zwiększona o 15-20%) nawet 
na bardzo dużych zasobach sprzedażowych,   

- pełna polityka magazynowa pozwalająca dostrzec potrzeby sprzedażowe    

- możliwość pracy terminalowej dla oddziałów  

- zintegrowany obieg dokumentów wszystkich oddziałów, który zmniejszył koszty 
administracyjne o 20%  

Ogromne korzyści uzyskała też ogólnie pojęta księgowość : 

- ujednolicenie zestawień księgowych dla każdego z oddziałów    

- ułatwienie rozliczeń poszczególnych inwestycji budowlanych skróciła czas ich powstawania 
o 20% 

- przyspieszenie rejestracji rozliczeń bankowych 

- automatyczne księgowanie listy płac (możliwość automatycznego rozliczania różnorodnych 
czasów pracy i form wynagrodzenia skróciła czas przygotowania obliczeń i zestawień 
wynagrodzeń nawet o 30%)    

- integracja działu księgowości i logistyki wpłynęła na umniejszenie kosztów 
administracyjnych o ok. 15%  

Największym sukcesem wdrożenia systemu Comarch było równoczesne zintegrowanie 
systemu w dwóch spółkach zajmujących się tak rożnymi dziedzinami . 

Wechta Stal to przede wszystkim poprawa logistyki, usprawniona gospodarka magazynowa, 
a także możliwość cechowania wyrobów. 

Natomiast w deweloperskim oddziale Wechty po implementacji ogromne korzyści odniosła 
księgowość, dla której bardzo istotne było rozksięgowanie inwestycji na konta „5”.   

Kierownictwo firmy otrzymało narzędzie pozwalające na doskonałe zarządzanie kolejnymi 
inwestycjami w trakcie ich realizacji , a także po ich ukończeniu na poziomie zarządzania 
budynkami.  

 



Dane klienta: 

WECHTA Sp. z o.o.  S.K.A. 

ul. Poznańska 41 

62-400 Słupca 

http://www.wechta.pl/ 

 

 

Firma wdrażająca: 

Integramax Sp. z o.o. 

ul. Lechicka 59 

61-695 Poznań 

http://www.integramax.pl/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.integramax.pl/

