
  
 

 

 
Case Study 
Comarch ERP XL w RED MUKSUN Sp. z o.o. 



O firmie Red Muksun Sp. z o.o. 
Red Muksun sp. z o.o. powstała w 2021 jako firma 
handlowa, której celem było przybliżenie produktów 
spożywczych z krajów takich jak Armenia, 
Azerbejdżan, Gruzja, Ukraina, Uzbekistan, 
Kazachstan, ale także Turcja, Grecja, Bułgaria polskim 
konsumentom.  

Sięgnęliśmy również po zasoby dzikich ryb z akwenów 
blisko Kamczatki i Sachalina. Są to bardzo 
poszukiwane na rynkach europejskich dzikie łososie, 
dorsz pacyficzny czy mintaj, ale również kawior 
czerwony.  

Dla polskich konsumentów stworzyliśmy sklep 
internetowy Tayga.pl z premiowymi produktami 
spożywczymi z Gruzji, Armenii, Kirgizji a to dopiero 
początek. 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 
Firma Red Muksun jest spółką typowo handlową, 
której produkty pochodzą w dużej mierze z importu.  

Z uwagi na dynamiczny rozwój oraz specyficzne 
potrzeby biznesowe została podjęta decyzja  
o wdrożeniu systemu, pozwalającego uporządkować 
pracę i przyspieszyć procesy. 

Główne wyzwania jakie zostały postawione przed 
wdrożeniem systemu to m.in.: 

§ obsługa księgowości z gwarancją zgodności  
z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz 

Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (MSR/MSSF) 

§ uporządkowanie przepływu informacji w firmie 

§ zarządzanie strukturą promocji i rabatów  
w sprzedaży, przeliczaniem opakowań i partii 
towarów 

§ automatyzacja zamówień, od zapytania 
ofertowego po gotową ofertę handlową 

§ kompleksowa obsługa zakupów zagranicznych, 
pozwalająca rejestrować nabycia zarówno 
wewnątrzwspólnotowe, jak i poza wspólnotowe 

Przebieg wdrożenia i korzyści 
Pierwszym etapem wdrożenia było przeprowadzenie 
analizy potrzeb i proponowanych rozwiązań  
w zakresie zastosowania Systemu informatycznego 
COMARCH ERP XL m.in. w obszarze logistyki, której 
celem było sformułowanie założeń dla wdrożenia 
systemu COMARCH ERP XL na potrzeby współpracy 
z rozwiązaniami zewnętrznymi wspierającymi procesy 
sprzedaży. W wyniku analizy przeprowadzonej przez 
konsultanta ds. logistyki, zostały zaproponowane 
następujące moduły systemu Comarch ERP XL: 

§ Księgowość 

§ Administracja 

§ Sprzedaż 

§ Import 

§ Zamówienia 



§ oraz dodatkowo integracja z Baselinkerem, 
który połączył sklep internetowy oraz 
marketplace'y z ERP. 

W kolejnym etapie prac wdrożeniowych zostały 
wykreowane środowiska testowe oraz ich konfiguracja 
zgodnie z analizą. 

Następnie przeprowadzono szkolenia operatorów 
systemu na środowisku testowym, a po zakończeniu 
rozpoczęto testy migracyjne i stworzenie środowisk 
produkcyjnych, zakończone uruchomieniem. 

Warto zaznaczyć, że system Comarch ERP XL w łatwy 
sposób poprzez Baselinkera zintegrował się  
z zewnętrznymi systemami sprzedażowymi, przez co 
przepływ informacji i procesów biznesowych został 
znacząco przyspieszony i zautomatyzowany. 

Udało się w istotny sposób poprawić obsługę 
księgowości, zakupów, uporządkować przepływ 
dokumentacji, a także przyspieszyć proces zamówień 
i ustrukturyzować zarządzanie promocjami i rabatami 
w firmie. 

Zalety wdrożonego oprogramowania widoczne są na 
wielu płaszczyznach. Praca w dziale księgowości 
została pod wieloma względami zautomatyzowana,  
a integracja systemu finansowo-księgowego 

umożliwia szybkie uzyskiwanie różnorodnych analiz 
danych finansowych. Dobrym przykładem wymiernego 
ulepszenia w obszarze księgowości jest możliwość 
tworzenia wielopoziomowego planu kont. Poprzednio 
te operacje zajmowały niemal dwa razy więcej czasu. 
Dla firmy ważna była także możliwość wykorzystania 
schematów księgowych do księgowania wszystkich 
dokumentów oraz deklaracji. Zmiany objęły także 
obszar Kadr i Płac - poprzednio polecenia księgowań 
list płac były prowadzone ręcznie, natomiast teraz 
dzięki programowi działania te zostały w pełni 
zautomatyzowane, ograniczając ryzyko wystąpienia 
błędów. Program pozwala na szeroką swobodę  
w definiowaniu elementów wynagrodzeń, uzależnianiu 
ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu 
pracy. Czas pracy niezbędny na wykonanie tych prac 
zmniejszył się znacząco. 

Konkretne, mierzalne korzyści, które zanotowano  
w firmie po wdrożeniu systemu to przede wszystkim: 

§ Skrócenie czasu przygotowywania raportów 
finansowych z 4 dni do 1 godz. 

§ Zmniejszenie nakładu pracy związanego  
z księgowaniem dokumentów cyklicznych – o 1 
dzień roboczy miesięcznie. 

§ Eliminacja problemu zagubienia dokumentów –  
z kilku miesięcznie do zera. 

§ Poprawa efektywności sprzedaży wynikająca  
z lepszego zarządzania rabatami i promocjami  
o 10% 

§ Przyspieszenie procesu realizacji zamówień – od 
złożenia oferty do wysłania zamówienia o 15%. 

§ Wyeliminowanie błędów związanych  
z wyliczaniem opłat celnych – z kilku miesięcznie 
do zera. 

 

 

 

 



Okiem Klienta 
„W procesie rozwoju każdej firmy kluczowe jest 
panowanie nad skalowaniem biznesu i związanym  
z tym przyrostem operacji i procesów. Do tego 
potrzebne są nowoczesne narzędzia informatyczne, 
które pozwalają utrzymać nad tym wszystkim kontrolę, 
a dodatkowo dostarczać bieżących informacji do 
podejmowania szybkich decyzji. Przy wyborze 
systemu ERP do naszej firmy kierowaliśmy się przede 
wszystkim doświadczeniem dostawcy i referencjami 
dotychczasowych klientów. Stąd wybór padł na 
Comarch ERP XL, który może się pochwalić dużą 
liczbą wdrożeń, a przy tym dobrym wyczuciem potrzeb 
polskich firm.” 

Walery Lach 
Prezes Zarządu firmy RED MUKSUN sp. z o.o. 
 
 

Wdrożone moduły Comarch ERP XL 
§ Księgowość 
§ Administracja 
§ Zamówienia 
§ Sprzedaż 
§ Import 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane Klienta 

RED MUKSUN sp. z o.o. 
ul. Strużańska 14 
05-126 Stanisławów Pierwszy k. Warszawy 
www.redmuksun.pl 

Podpis osoby kontaktowej 
Walery Lach 
Prezes Zarządu 
walery.lach@redmuksun.pl  
+48 601 333 709  

 

Firma wdrażająca 

Software Solutions Konrad Matyjasiak 
ul. Wróbla 9 
02-736 Warszawa 
+48 22 880 95 95 
www.softsol.pl 
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