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O FIRMIE CELIKO

Firma Celiko od 1982 roku oferuje szeroką gamę pro-

duktów spożywczych. Głównym celem działania 

przedsiębiorstwa jest zapewnienie asortymentu

o najwyższej jakości, tak by w pełni usatysfak-

cjonować każdego konsumenta.

Nadrzędnym celem firmy Celiko jest coraz sprawnie-

jsze funkcjonowanie w ciągle zmieniających się 

warunkach na rynku oraz eliminowanie słabych 

ogniw w łańcuchach powiązań między współpracu-

jącymi stronami.

ROZWIĄZANIE

Wdrożenie Comarch ERP XL poprzedzone zostało 

analizą procesową, której wyniki wskazywały na 

konieczność usprawnienia przepływu informacji

w firmie i wprowadzenia pewnych automatów,

ułatwiających i przyspieszających codzienne zadania 

pracowników firmy. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zespół 

wdrożeniowy firmy Supremo – partnera Comarch 

zaimplementował szereg usprawnień ułatwiających 

i automatyzujących pracę w firmie Celiko. Wpro-

wadzono moduły handlowy, produkcyjny, kadr i płac, 

finansów i księgowości oraz Business Intelligence. 

WYZWANIA

konieczność restrukturyzacji wewnętrznej admi-

nistracji informatycznej;

chęć uporządkowania i synchronizacji produkcji

w trzech oddziałach;

nacisk na komunikację, przepływ informacji, usys-

tematyzowanie planowania produkcji, kontroli

surowców i ich ewidencji;

brak szczegółowych raportów pomocnych w do-

konywaniu analiz.
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KORZYŚCI

trzy odrębne zakłady stały się jednością;

poprawa wymiany informacji pomiędzy działem 

handlowym a produkcją;

przeobrażenie pracy w magazynie - szybkość 

rotacji towaru w magazynie uległa poprawie

o 12%;

zarządzanie reklamacjami - ewidencja reklamacji, 

przypisywanie osób odpowiedzialnych poprawiło 

się o ok. 14%;

możliwość przygotowywania indywidualnych 

raportów;

automatyzacja procesu finansowo-księgowego;

integracja danych i dopasowanie do potrzeb 

zakładu produkcyjnego;

dzięki zastosowaniu Comarch Mobile pracownicy 

zaoszczędzają dziennie 30 minut, które wcześniej 

po powrocie do biura spędzali, aby uzupełnić 

niezbędną dokumentację ze swoich delegacji.

PODSUMOWANIE

Wskutek przeprowadzonego wdrożenia, w firmie 

Celiko sp. z o.o. zaistniały:

kontrola jakości, spełnianie norm HACCP;

pełna kontrola nad kilkoma zakładami produkcyj-

nymi;

dedykowane funkcjonalności przyspieszające 

codzienną pracę;

wdrożenie modułu mobilnego dla pracowników 

terenowych.

OKIEM KLIENTA

SŁAWOMIR KOSICKI
PREZES FIRMY CELIKO SP. Z O.O.

„Istotne znaczenie miało dla nas opro-
gramowanie dotyczące w szczególności 
obszaru produkcji. Było to duże wyzwanie 
zarówno dla naszej firmy jak i inżynierów 
poznańskiej firmy Supremo. Wymagało to 
dużego wkładu pracy, bo dbałość o szczegóły 
to utrzymanie na rynku renomy Celiko.
A to w naszej branży jest nieodzownym 
elementem”.

WIĘCEJ
O COMARCH ERP XL

WWW.COMARCH.PL/ERP/XL

Wdrożony system Comarch ERP XL wprowadził 

szereg funkcjonalności dla pracowników produk-

cji m.in. automat przeliczający potrzebną ilości pro-

duktu do zapełnienia wskazanej przez pracownika 

ilości palet, narzędzie pobierające informacje o pod-

stawowych surowcach i porównujące ich faktyczne 

zużycie ze zużyciem wynikającym z technologii pro-

dukcji lub narzędzie wyświetlające pracownikowi

najważniejsze dla niego informacje w momencie uru-

chomienia systemu. Ponadto, w związku z branżą 

działalności Celiko została wprowadzona bardzo 

szczegółowa kontrola jakości wyrobów, praktycznie 

na każdym etapie produkcji gwarantująca wysoką 

jakość wyrobów końcowych. 
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KONTAKT

Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzo-
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0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8,133,349.00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65-406.
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Odwiedź www.comarch.com żeby
uzyskać więcej informacji o naszych
biurach w wybranych krajach: 


