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  "Z pośród wielu systemów ERP świadomie wybraliśmy Comarch CDN 
XL, a także integratora CDN Partner we Wrocławiu. Możliwości jakie 
przyniosła nam implementacja tego rozwiązania oraz wiedza 
i doświadczenie Partnera Comarch w pełni spełniły nasze oczekiwania 
względem narzędzia wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem.”  

Robert Mroziński, Prezes Zarządu Fornetti Polska Sp. z o.o. 

 

 

O firmie 

Historia Fornetti w Polsce sięga roku 1999. Wtedy 

właśnie powstała spółka Fornetti Polska. Początkowo produkty 

wytwarzane były w zakładach w Myślenicach i w Warszawie.  

W roku 2000 działanie rozpoczął zakład we Wrocławiu, który 

przejął całą produkcję w roku 2007. Obecnie zakład produkcyjny  

i  siedziba spółki znajdują się we Wrocławiu. Przez lata nie tylko 

miejsce produkcji się zmieniło. Każdy rok to dla Fornetti ciągła 

praca nad zmianą i polepszaniem asortymentu. W roku 1999 

spółka zaczynała z ofertą jedynie kilku produktów. Obecnie proponuje klientom niemal 30 rodzajów 

przekąsek dostępnych w ponad 300 punktach na terenie całej Polski.   

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Przez długi okres firma Fornetti Polska korzystała z systemów 

informatycznych różnych dostawców. Każdy dział korzystał  

z innego rozwiązania, co skutkowało brakiem spójnej informacji. 

Brak wiarygodnego przepływu informacji pomiędzy 

rozproszonymi systemami różnych dostawców znacznie 

utrudniał podejmowanie decyzji.   Przy dynamicznym rozwoju 

sieci dystrybucji w firmie Fornetti Polska elementem  

niezbędnym jest dostęp do rzetelnych informacji warunkujących skuteczność działań i pozwalający na 

efektywne sprawowanie kontroli. Z tego względu władze spółki zdecydowały się na wybór Comarch 

CDN XL – systemu, który dzięki pełnej integracji oraz elastyczności dostosowany został do wymagań 

Fornetti Polska. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Rozwiązanie 

 

Przez długi czas firma  szukała rozwiązania informatycznego, które wesprze pracowników 

wszystkich działów w firmie i pozwoli na zoptymalizowanie procesów, a kierownictwu da możliwość 

korzystania na bieżąco z analiz i raportów o obecnym stanie firmy. Jedyną możliwością osiągnięcia 

tego założenia był wybór zintegrowanego systemu informatycznego. Nie lada wyzwaniem okazało się 

również zaprojektowanie i uruchomienie dedykowanej platformy raportowej współpracującej z 

Comarch CDN XL. Platforma przygotowana została przez CDN Partner we Wrocławiu. Platforma ta 

jest dostępna dla wszystkich punktów sprzedaży, a dzięki integracji z systemem centrala firmy 

otrzymuje na bieżąco informację na temat sprzedaży oraz dostaw. 

Zaangażowanie konsultantów CDN Partner we Wroclawiu oraz pracowników Fornetti Polska 

doprowadziło po okresie 3 miesięcznych prac wdrożeniowo – szkoleniowych do uruchomienia  

w pełni funkcjonalnego systemu. Profesjonalizm oraz kompetencje specjalistów w zakresie 

wdrożenia, a także szkoleń pozwoliły na terminowe uruchomienie i efektywną pracę na systemie. 

 

 

Korzyści 

 

Zaletami, jakie widoczne są tuż po uruchomieniu systemu, jest praca na jednej bazie danych, 

co zwiększa wiarygodność pozyskiwanych z systemu informacji i ogranicza możliwość błędnej 

interpretacji. Dzięki prawidłowemu odwzorowaniu procesów biznesowych skróceniu uległ czas 

niezbędny do realizacji zamówień z punktów sprzedaży aż o 10 %. Zredukowe do minimum zostały 

straty związane z produkcją, dzięki stosowaniu odpowiednich proporcji, które podawane są przez 

system na podstawie zaimplementowanych technologii.  Od momentu uruchomienia systemu straty 

z rozchodowywanych produktów do produkcji zmniejszyły się kilkukrotnie. Poprawie uległa również 

komunikacja pomiędzy centralą firmy, a punktami sprzedaży, które dzięki doświadczeniu oraz 

kompetencji CDN Partner we Wroclawiu otrzymały dedykowaną platformę www służącą do 

raportowania.  

Prawidłowe zarządzanie gospodarką magazynową pozowliło na pełną kontrolę stanów 

magazynowych oraz stanów w punktach sprzedaży, dzięki czemu dostosowanie wielkości 

produkcyjnych do rzeczywistych potrzeb nie jest już problemem. 

System Comarch CDN XL jako narzędzie w pełni wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem 

daje możliwości nie tylko zarządzania podstawowymi procesami w naszej firmie. Pozwala on 

również, co jest znaczącym elementem dla kadry zarządzającej, na weryfikowanie w czasie 

rzeczywistym obecnego stanu działalności. W znaczącym stopniu przekłada się to podejmowanie 

kluczowych decyzji mających wpływ na naszą podstawową działalność.  

     Malwina Putkowska 
Dyrektor Finansowy Fornetti Polska Sp. z o.o. 

 
 
 
 



   
 

Wdrożone moduły Comarch CDN XL: 
- Administrator 
- Sprzedaż - Handel 
- Produkcja 
- Zamówienia 
- Business Intelligence 
- Księgowość 
- Środki Trwałe 
- CRM 
- Kadry i Płace 
- Comarch Mobilny Sprzedawca 
- ECOD 

 
 

 

 

Fornetti Polska Sp. z o.o. 

Fabryczna 18a, Wrocław 

+48 71 359 46 44 

www.fornetti.pl 

 

 

 

CDN Partner we Wrocławiu 

Starogajowa 33, Wrocław 

+48 71 354 61 65 

www.cdnpartner.eu 

 

 


