
 Gdańsk, 20.09.2012r. 

ALMAR   Sp. z o.o.  

"Już od 22 lat dbamy, aby na stołach naszych klientów nie zabrakło 
najwykwintniejszej z ryb - łososia. Staramy się, aby sztuka produkcji, w 
którą wkładamy serce i doświadczenie, stawiała nasze produkty ponad 
przeciętnością.” 

– mówi Marcin Gniazdowski, Prezes Almar Sp. z o.o. 

 

O firmie 
 

 ALMAR Sp. z o.o. to firma, która już od 22 

lat dba o to, aby jakoś sprzedawanych łososi była 

jak najwyższa. Nadzór nad produkcją prowadzi 

kadra ponad 100 wykwalifikowanych 

pracowników, korzystających z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych. Najlepszym 

uznaniem dla poniesionych wysiłków jest 

zadowolenie klientów, które wraz z wieloletnim 

doświadczeniem ugruntowało pozycję ALMAR Sp. 

z o.o. na rynku. 

Krótka historia firmy Almar: 

1990 -

1992 -

1994 -

  

1998 - 

 

1999 - 

  

2000 - 

2001 - 

  

2002 -

  

powstaje rodzinna firma Almar i pierwszy zakład produkcyjny 

zatrudnienie sięga 30 osób, sprzedaż łososia sięga 12 ton / tydzień 

Almar, jako pierwszy w Polsce rozpoczyna duży import łososia norweskiego i w pełni 

profesjonalną produkcję norweskiego łososia wędzonego 

powstaje nowoczesny zakład produkcyjny w Kartuzach, spełniający surowe normy systemu 

HACCP 

produkcja Almar obejmuje wszystkie gatunki łososia. Firma przeznacza ponad 7150 godzin 

na degustacje produktów  

firma staje się zdobywcą wielu prestiżowych nagród na targach . 

pozycję rynkowego lidera umacnia współpraca ze wszystkimi znaczącymi sieciami 

sprzedaży : Auchan, Billa, Geant, Makro Cash & Carry, Real, Tesco, Selgros 

firma uzyskuje pozwolenia na eksport swoich wyrobów do krajów Unii Europejskiej oraz 

USA 

 



Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

 

 Firma zdecydowała się na zakup nowoczesnego 

systemu do zarządzania firmą, którego celem było 

ujednolicenie struktury informatycznej przedsiębiorstwa oraz 

podniesienie efektywności zarządzania. 

W procesie wyboru dogodnego rozwiązania położyliśmy 

nacisk na kompleksowość proponowanej oferty zakładając, 

między innymi, zakup serwerów oraz ich konfiguracje.  

Głównymi argumentami przemawiającymi za system COMARCH 

ERP XL były: funkcjonalność, możliwość rozbudowy oraz 

wykonawca wdrożenia – Pomorska Grupa Informatyczna Sp. z 

o.o., która dysponując odpowiednimi zasobami oraz 

doświadczoną kadrą, sprawnie wdrożyła system COMARCH ERP 

XL sprawując jednocześnie opiekę nad dostarczoną 

infrastrukturą informatyczną. 

 

 

Posiadany system uniemożliwiał stabilną pracę poprzez: 

- wadliwą strukturę bazy danych 

- praca w systemie DOS. 

  - brak integralności między działem handlowy i księgowością 

  - awaryjność systemu i bazy danych 

  - brak prawidłowej kontroli nad należnościami/zobowiązaniami 

  - brak rozbudowanego systemu rabatowego 

  - brak obsługi specyficznego systemu produkcyjnego 

 Powyższe wady były głównymi wyznacznikami przy wyborze nowego systemu do zarządzania 

firmą Almar, natomiast wzięto również pod uwagę: 

 

- możliwość dostosowania systemu do struktury firmy oraz jego bardzo łatwą dalszą 

rozbudowę 

- dużą możliwość raportowania obrotu magazynowego oraz sprzedaży 

- możliwość integracji z systemami bankowymi 

- elastyczność systemu umożliwiającą połączenie z dedykowanymi programami 

realizacji i rozliczania produkcji. 



Rozwiązanie 
 

W marcu 2003 roku firma Almar Sp. z o.o., która jest 

wiodącą przetwórnią oraz dystrybutorem łososia, zakupiła 

Zintegrowany System COMARCH ERP XL. Zakres 

funkcjonalny systemu obejmuje moduły Księgowości, Kadr 

i Płac, Środków Trwałych, Handlu oraz Zamówień. 

Wdrożenie trwało 6 miesięcy.  

Firma Almar Sp. z o.o. jako jedna z pierwszych firm w Polsce 

nawiązała współpracę z dużymi sieciami handlowymi, 

między innymi takimi jak: Makro, Real, Geant, Tesco, 

Auchan. Sieci handlowe mają swoje specyficzne wymagania 

co do dokumentów, które powinny zawierać dużą ilość 

specyficznych parametrów, takich jak kod produktu w danej 

sieci, informacje o numerze zamówienia, sposoby 

pakowania i wiele innych. W tym celu należało odpowiednie 

informacje wprowadzić do systemu COMARCH ERP XL oraz 

zmodyfikować wiele wydruków. W późniejszym okresie sieci 

handlowe przeszły na model elektronicznej wymiany 

dokumentów. W tym celu firma Almar skorzystała 

z platformy Ecod firmy Comarch, natomiast Pomorska Grupa 

Informatyczna stworzyła aplikację za pomocą, której 

następuje wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy 

COMARCH ERP XL a platformą Ecod. 

Kolejnym wyzwaniem podczas wdrożenia było stworzenie aplikacji, która 

umożliwiałaby wygenerowanie korekty automatycznie ujmującej rabat po transakcyjny, 

który na podstawie kwoty globalnej wygeneruje korekty do faktur, gdzie proporcjonalnie do 

każdej pozycji z faktur za dany okres skoryguje cenę towaru. Suma tych korekt musi 

odpowiadać globalnej kwocie udzielonego rabatu po transakcyjnego. Taki mechanizm 

w ciągu miesiąca czasu udało się stworzyć i wdrożyć, wykorzystując MS Excela oraz API 

systemu COMARCH ERP XL. 

Dużym wyzwaniem podczas wdrożenia było zbudowanie systemu do raportowania 

gdzie  założeniem była możliwość dalszej analizy oraz edycji raportów. W związku z tym 

wykorzystano aplikację MS Excel jako narzędzia do raportowania. Za pomocą Visual Basica 

stworzono menu z raportami, które wykonują sparametryzowane zapytania bezpośrednio do 

bazy systemu COMARCH ERP XL a ich wynik jest umieszczany w sformatowanym arkuszu MS 

Excel.  

W podobny sposób jak system raportowania, stworzono system Analiz Finansowych, który 

również jest oparty o MS Excel z tym, że bazuje on na funkcjach finansowych stworzonych za 



pomocą Visual Basica do MS Excel. Za pomocą tych funkcji i parametrów, które użytkownik 

podaje w MS Excelu oraz tabel tymczasowych w bazie MS SQL istnieje możliwość uzyskania 

informacji o zapisach na kontach księgowych w systemie COMARCH ERP XL, takich jak 

obroty winien/ma, Saldo i Persaldo konta w konkretnym miesiącu.  

 W roku 2011 stworzono system do rejestrowania przyjmowania i wydawania 

produktów z produkcji z wykorzystaniem kodu kreskowego EAN 128. Dzięki temu systemowi 

umożliwiono za pomocą kolektora danych automatyczne tworzenie dokumentów w systemie 

COMARCH ERP XL. W kodzie EAN 128 zawarto wszystkie niezbędne informację na temat 

produktu takie jak:  

 - cena 

 - waga 

 - opakowanie zbiorcze 

 - ilość w opakowaniu 

 - nr partii 

 

Korzyści 

 

Obecnie wykorzystujemy moduły COMARCH ERP XL: 

Sprzedaż, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe oraz 

dodatkowo Płace i Kadry Plus. Dodatkowo Pomorska Grupa 

Informatyczna przygotowała dla nas system Analiz Finansowych, 

rozbudowany mechanizm raportowania oraz mechanizm do 

elektronicznej wymiany dokumentów. Dzięki rozbudowanej 

funkcjonalności, zapewnione jest wsparcie w procesach 

biznesowych oraz optymalizacja przepływu informacji. Osoby 

pracujące bezpośrednio z systemem, są zadowolone z przyjaznej 

obsługi oraz przejrzystego sposobu działania programu. 

Korzystając z wiedzy merytorycznej i technicznej pracowników 

Pomorskiej Grupy Informatycznej, wprowadziliśmy rozwiązania, które pomogły 

zharmonizować wewnętrzną kulturę organizacyjną i skomplikowaną specyfikę naszej 

działalności. Zespół wdrożeniowy wywiązał się ze swoich zadań znakomicie, postawione cele 

zostały sprawnie osiągnięte, a otrzymane wsparcie ze strony kompetentnych konsultantów 

pozwoliło na spełnienie zakładanych oczekiwań. 

Dzięki systemowi Analiz Finansowych użytkownik może wykonać dowolne 

zestawienie księgowe takie jak RZiS, Bilans i wiele innych w dowolnym układzie i z dowolnego 

segmentu konta. 



Wdrożenie systemu COMARCH ERP XL zaowocowało 

znaczącym wzrostem efektywności działu sprzedaży o ok. 

40% poprzez skrócony czas obsługi klienta oraz 

elektroniczną wymianę dokumentów. W dziale produkcji 

oraz przyjęć i wydań towaru zarejestrowano wzrost 

wydajności pracy pracowników o ok. 70% dzięki 

dedykowanemu, w pełni zintegrowanemu z systemem 

COMARCH ERP XL oprogramowaniu, które przygotowała 

Pomorska Grupa Informatyczna. 

Obecna współpraca powdrożeniowa bardzo dobrze 

się układa - Partner wykazuje się dokładnością oraz 

doskonałą organizacją pracy.  

 

Najwyższy poziom wykonania usług oraz fachowość pracowników Pomorskiej Grupy 

Informatycznej Sp. z o.o. zasługuje na uznanie. 

 

 

Dane klienta: 

ALMAR Sp. z o.o  
ul. Kościerska 2  
83-300 Kartuzy  
tel.: 058 681 13 80  
fax. 058 681 47 93  
www.almarfish.pl  
e-mail: biuro@almarfish.pl  

 

Firma wdrażająca: 

Pomorska Grupa Informatyczna Sp. z o.o. 
ul. Harfowa 38, 80-298 Gdańsk 

Tel. (58) 660-63-75 
Fax  (58) 660-63-76 

www.it-group.pl 
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