
 

 

 

 

Case Study 
Comarch ERP XL w Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. 



O firmie Crop Serwis 

Firma Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. świadczy usługi 

zbioru warzyw oraz usługi remontowe kombajnów. 

Dysponuje bazą profesjonalnego sprzętu do zbioru 

warzyw, światowych wiodących marek: FMC, 

BOURGOIN i MATHER-PLATT. Usługi skierowane są 

głównie w kierunku współpracy z WZPOW Kwidzyn 

Sp. z o.o. - i nie tylko. Firma współpracuje  

z plantatorami indywidualnymi oraz pozostałymi 

gospodarstwami rolnymi. Spółka rozszerza 

działalność poprzez stworzenie dodatkowej komórki 

organizacyjnej - Agro, realizującej zadania związane z 

kontraktacją oraz kontrolą upraw. Posiada 

rozbudowany park maszynowy, wśród którego 

znajdują się kombajny do zbioru grochu, fasoli  

i kukurydzy. Umożliwia kontraktację warzyw  

i zapewnia profesjonalne doradztwo w zakresie ich 

uprawy. Oferuje profesjonalne usługi z zakresu 

diagnostyki hydraulicznej oraz napraw i remontów 

maszyn rolniczych. Firma posiada również sklep 

firmowy, oferujący wyroby konserwowe i mrożonki 

grupy PAMAPOL w atrakcyjnych cenach. W ofercie 

znajdują się świeże warzywa, pochodzące z lokalnych 

upraw. 

Wyzwania – sytuacja wyj ściowa 

Firma Crop Serwis przed wdrożeniem Comarch ERP 

XL korzystała z usług zewnętrznych biura 

rachunkowego. Powodowało to problemy  

w przepływie informacji, mniejszą kontrolę nad danymi 

oraz problemy z ich dostępnością. Założeniem 

wdrożenia było skonsolidowanie informacji w jednym 

miejscu. Ponadto, rozszerzono dotychczasowy dział 

księgowości, co spowodowało szybszą pracę oraz 

większą kontrolę nad dokumentami w firmie. 

Wprowadzono współpracę pomiędzy programami 

kadrowym oraz księgowym, co wpłynęło na bieżącą 

kontrolę nad pracownikami w programie oraz 

przyśpieszenie procesu księgowania list płac 

importowanych bezpośrednio z Comarch HR XL. 

Firma dodatkowo zaczęła korzystać z eksportu 

przelewów z programu. Do tej pory wprowadzane były 

one ręcznie. Dzięki skorzystaniu z nowego 

rozwiązania eksport przelewów stał się szybszy oraz 

wygodniejszy. Eksport z programu oraz import do 

programu płatności bankowych przyśpieszył również 

ich rozliczanie. Zautomatyzowane zostały schematy 

księgowe, które na podstawie zaszytych reguł 

podpowiadają np. odpowiednie konto kontrahenta na 

fakturach zakupowych oraz kosztowych w zależności 

od rodzaju transakcji lub powiązania, jak również 

umożliwiają jego utworzenie w planie kont poprzez 

księgowanie dokumentu. W programie funkcjonuje 

również dodatkowo aktualizator kursów, dzięki 

któremu w tle działa proces pobierania kursów walut  

o określonej godzinie, co sprawia, że kursy 

odpowiednio podpowiadają się również na 

wystawianych dokumentach.  

Inną z funkcjonalności, która pomogła firmie  

w codziennej pracy jest funkcja zestawień księgowych 

oraz podpinanie pod nie kont księgowych. Daje to 

możliwość szybkiej weryfikacji sprawozdań na koniec 

każdego miesiąca.  



Dodatkowo, firma Crop Serwis posiada bardzo dużą 

bazę klientów. Problematycznym było już na początku 

wdrożenia przygotowanie pliku z informacjami  

o kontrahentach do ich migracji. Pomocne okazały się 

możliwości Comarch pod kątem weryfikacji 

kontrahenta w GUS, Vies oraz na Białej Liście. 

Przyśpieszyły uzupełnianie bazy przez pracowników 

firmy. 

 

Przebieg wdro żenia i korzy ści 

Wdrożenie Crop Serwis przeprowadzone zostało 

przez zespół firmy Integramax Sp. z o.o. Sp. k.  

w składzie: 

• Małgorzata Szymkiewicz, 

• Ewa Radomska,  

• Rafał Olek, 

• Marcin Jastrząb. 

Wdrożenie przebiegało w okresie kwiecień-sierpień 

2021 r.  

Priorytetem dla klienta było naliczenie wypłat za 

czerwiec oraz wysyłkę przelewu już z Comarch HR XL. 

Informacje kadrowo-płacowe wprowadzane były 

ręcznie ze względu na niewielką ilość pracowników. 

Postanowiono również zrezygnować z migracji 

podstaw chorobowych oraz urlopowych i naliczono 

historyczne wypłaty w programie.  

Wdrożenie rozpoczęto od instalacji oraz konfiguracji 

oprogramowania na serwerze, a następnie na 

stanowiskach pracowników. Na podstawie 

uzyskanych informacji od klientów wprowadzono takie 

dane jak struktury, serie dokumentów, magazyny, 

rejestry VAT, dzienniki księgowe i inne. Włączono 

synchronizację między Comarch ERP XL a Comarch 

HR XL. Przeprowadzono migrację kontrahentów, 

cennika, towarów oraz planu kont, BO księgowego  

i BO stanów. Wdrożenie zakończono szkoleniami oraz 

późniejszą asystą w ramach wdrażanych obszarów.  

Wdrożenie okazało się być dobrą okazją dla firmy na 

uporządkowanie planu kont, podziału kontrahentów 

oraz uporządkowanie sytuacji księgowej, tak aby 

działanie w programie było bardziej intuicyjne a dane 

posiadane i wprowadzane przez firmę bardziej 

usystematyzowane. Dzięki autonumeracji 

kontrahentów oraz pobieraniu danych z GUS  

i przenoszeniu ich na kartę kontrahenta bardzo 

usprawniono proces dodawania klientów do bazy. 

Kolejną korzyścią dla klienta jest dostosowanie 

schematów księgowań do różnego rodzaju rozwiązań, 

jak np. FRR. Dodatkowo schematy skonfigurowano 

tak, aby dopasowywały kontrahenta do dokumentu  

i w przypadku braku konta księgowego, od razu je 

zakładały. 

Warto również podkreślić wymierne korzyści uzyskane 

przez firmę po wdrożeniu Comarch ERP XL: 

• Skrócenie czasu przygotowania paczki 

przelewów z 2h do 15 minut. 

• Zmniejszona kwota zaległych płatności 

do klientów (ok. 20%). 

• Skrócenie czasu księgowania list płac  

z 3h do 30 minut. 

Okiem Klienta 

„Najpierw był zamysł co chcemy mieć – teraz mamy to 

co chcieliśmy – narzędzie do precyzyjnej i systemowej 

pracy i bieżącą wiedzę o firmie, szybko, konkretnie i 

fachowo,” 

Piskorski Arkadiusz  

Prezes Zarządu Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. 

Wdro żone moduły Comarch ERP XL 

 Sprzedaż 

 Księgowość 

 Środki Trwałe 

 Zamówienia 

 Płace i Kadry 

 

  



Dane Klienta 

 

                                                             

 

 

 

CROP SERWIS KWIDZYN SP. Z O.O.  

ul. Południowa 2, 82-500 Kwidzyn  

690-428-706 

http://www.cropserwis.com.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Izabela Nowak 

Tel. +48 508 430 906 

e-mail: izabela.nowak@wzpow.com.pl  

Firma wdra żająca 

 

Integramax.pl sp. z o.o. sp. k.  

ul. Nowina 9, 60-589 Poznań  

tel./fax +48 61 822 66 62  

https://integramax.pl 
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