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"Platforma Comarch CDN XL przyciągnęła uwagę zarządu ze względu na rozbudowany system 

dopasowanych modułów w szczególności Business Intelligence, który pozwala na podejmowanie 

szybkich i trafnych decyzji. 

– mówi Daniel Szymański, 

Prezes Zarządu  Zakładu Przetwórstwa i Uboju Zwierząt  Sp. Z o. o. MERDA w Kębłowie 

O firmie 

Firma MERDA Zakład Przetwórstwa i Uboju 

Zwierząt Sp. z o. o. powstała w 2001 roku. 

Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest 

produkcja tuszek, elementów i mięsa 

drobiowego pozyskanych z żywca kury nioski 

oraz kury mięsnej. Spółka posiada także własną 

bazę transportową. 

Nadrzędnym założeniem firmy MERDA jest 

zapewnienie swoim klientom znakomitej jakości 

oraz najwyższego poziomu bezpieczeństwa 

produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i najwyższej jakości produktów Zakład cieszy się 

rosnącym zaufaniem w kraju i zagranicą, o czym świadczy poszerzające się grono odbiorców 

i dostawców oraz liczne nagrody i wyróżnienia.  

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Przed wdrożeniem systemu Comarch firma 

korzystała z programu MagFak, który jest 

programem magazynowo- fakturującym, 

realizującym zadania związane z procesem 

wystawiania dokumentów sprzedaży. 

Na początku spełniał on swoje zadanie, 

jednak wraz z rozwojem firmy jego możliwości 

stały się niewystarczające.  Spowolniony obieg 

dokumentów i małe możliwości związane  

z analizowaniem produkcji były największym 

problemem. Istotnym aspektem dla zarządu jest 

możliwość szybkiej analizy rozliczeń 

z kontrahentami i ocena przepływów pieniężnych w firmie. Brakowało rozwiązania, które wspomoże 

pracę produkcji oraz pozwalającego ewidencjonować i kontrolować dokumentację tylko 

elektronicznie ze względu na bardzo dużą ilość dokumentów powstających w ciągu miesiąca. 



Zalecanym dla firmy było wprowadzenie zintegrowanego systemu, który rozwiąże wszystkie 

problemy, dopasuje się do specyfiki działania i przyspieszy pozyskiwanie wiedzy na temat 

przedsiębiorstwa.  

Rozwiązanie 

Po zaprezentowaniu systemu przez firmę 

Primaco Sp. z o. o., Złotego Partnera Comarch, 

zarząd firmy zdecydował się podjąć współpracę 

w celu zakupu, wdrożenia i wsparcia 

technicznego oprogramowania Comarch CDN XL. 

Tylko kooperacja z firmą o uznanej pozycji rynku i 

w pełni zintegrowanym oprogramowaniem 

mogła przynieść oczekiwane skutki. Wdrożenie 

systemu w żaden sposób nie przeszkadzało 

w pracy i zostało przeprowadzone bez dłuższych 

przerw w produkcji – dodaje Pan Daniel.  

Wachlarz modułów, jaki oferuje system Comarch daje możliwość pełnego dopasowania 

do określonego rodzaju działalności. W przypadku firmy MERDA jest to działalność produkcyjna, 

więc tylko zintegrowany system daje możliwość efektywnego planowania, działania i kontrolowania 

funkcjonowania firmy. 

Moduły, jakie zostały wdrożone, to:  

• Administrator,  

• Sprzedaż,  

• Zamówienia,  

• Produkcja,  

• Business Intelligence,  

• Definiowanie Interfejsu,  

• Reklamacje,  

• Magazyn Wysokiego Składowania,  

• Pulpit Kontrahenta  

• ProWag i Mobilny Magazyn (oprogramowanie dodatkowe autorstwa firmy Primaco). 

Korzyści 

Comarch CDN XL działa na 19 stanowiskach w firmie, dzięki czemu: 

• przepływ informacji pomiędzy działami został trzykrotnie przyspieszony,  

• wyeliminowano powielanie jednakowych czynności w procesach, 

• skrócono czas wypełniania dokumentów firmowych, 

• ewidencja dokumentów jest prowadzona tylko elektronicznie, 

• przyspieszono analizę rozliczeń, 

• wprowadzono nowe metody analiz, 

• zwiększono dokładność produkcji i analizę produkcji. 

Dodatkowym atutem jest autorski program firmy Primaco - ProWag, który służy do obsługi zakładów 

mięsnych. Składa się z czterech modułów a każdy z nich posiada wbudowaną obsługę 

wag elektronicznych na panelach dotykowych, co umożliwia dokładną kontrolę wagi towaru 



na każdym etapie produkcji, od przyjęcia towaru po rozchód do kontrahentów. Jak również 

instalowany na kolektorze Mobilny Magazyn autorstwa Primaco ,do obsługi magazynu online. 

Najważniejszą zaletą platformy Comarch CDN XL jest możliwość integracji oprogramowania w całej 

firmie w jeden spójny system. Poprawiło to nie tylko przepływ informacji wewnątrz firmy, ale również 

dało możliwość lepszego raportowania oraz analizowania poszczególnych procesów biznesowych. 

Introdukcja Comarch CDN XL o 30% przyspieszyła obsługę i realizację zamówień, a zmiany zakresu 

obowiązków związane z reorganizacją dały o wiele lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, 

a co za tym idzie, większą dokładność w produkcji.  

Największym walorem jest to, że dzięki wprowadzeniu systemu Comarch CDN XL wrosła jakość 

pracy oraz szybkość obsługi, co w przyszłości zaowocuje lepszym uznaniem firmy na rynku                     

– mówi Pan  Daniel Szymański.  

 

 

Dane klienta: 

MERDA  

Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o. o. 

Wolsztyńska 84,  

Kębłowo 

64-200 Wolsztyn 

www.merda.pl  

 

 

 

Firma wdrażająca: 

Primaco Sp. z o.o. 

ul. Słoneczna 7 

72-010 Police 

tel. 91 464 78 45 

www.primaco.pl 

 

 

 

 

 

 


