LIST REFERENCYJNY
Firma Brodr. Jorgensen, założona w 1913 roku, świętuje pierwsze stulecie swojego istnienia. W ciągu 100 lat trzy
pokolenia członków rodziny pracowały nad jej rozwojem, zaczynając od sklepu z wyrobami stolarskimi i
instrumentami muzycznymi, a doprowadzając do powstania odnoszącego sukcesy międzynarodowego holdingu z
siedzibą w Kopenhadze i oddziałami na terenie Polski i Litwy. Aktualnie działalność grupy Brodr. Jorgensen
koncentruje się na dystrybucji wysokiej jakości dóbr konsumpcyjnych – detergentów, kosmetyków, perfum oraz
produktów do pielęgnacji ciała dostarczanych przez takie marki jak, m.in.: GOSH, LUMENE, MONTAGNE JEUNESSE,
a nawet produkowanych pod marką własną: ACE of FACE. Dzięki zastosowaniu strategii dobrze rozpoznawalnych
marek o silnej pozycji, firma Brodr Jorgensen przyczynia się do rozwoju rynku kosmetycznego w Polsce i na Litwie,
stając się jednocześnie jednym z wiodących dostawców kosmetyków zagranicznych marek. Oferujemy szeroki
zakres produktów we wszystkich katergoriach, aby spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających
klientów.
Wprowadzając w życie dążenia do ciągłego i dynamicznego rozwoju, inwestujemy w narzędzia i procedury, które
pomogą nam osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Mamy świadomość, że niezawodne rozwiązanie IT jest
zasadniczym aspektem tej strategii. Z tego powodu podjęlismy decyzję o zmianie starego oprogramowania ERP na
nowe, którego wdrożenie pozwalałoby nam zaspokajać ciągle zmieniające się potrzeby, które wynikają z
dynamicznego modelu biznesowego wykorzystywanego w naszej firmie. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz
systemów ERP dostępnych na rynku zdecydowaliśmy się wdrożyć system Comarch ERP Altum – uznany przez nas
za najbardziej innowacyjną platformę ERP. Dlaczego wybraliśmy Comarch ERP Altum?
Dzięki swojej elastyczności i innowacyjnej technologii, system Comarch ERP Altum dostarcza nam narzędzi
potrzebnych do zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi w firmie. Jest to szczególnie istotne z uwagi na
naszą rozproszoną strukturę organizacyjną. Nowy system nie tylko pozwala na kompleksową obsługę całego
procesu sprzedażowego i logistycznego, zaczynając od zapytania ofertowego poprzez zamówienie aż do faktur
sprzedaży i zakupu, ale także umożliwia przeprowadzenie poszczególnych operacji w możliwie najszybszy i
najbardziej efektywny sposób. Innowacyjne połączenie z analizami Business Intelligence daje możliwość ciągłego
optymalizowania kluczowych parametrów naszego przedsiębiorstwa, np.: stanów magazynowych
uwzględniających poprzednie poziomy sprzedaży, a także prognoz biorących pod uwagę parametry okresowe i
cechy produktów.

Dzięki wdrożeniu przeprowadzonemu przez ADVANTEC (specjalistę w zakresie integracji systemów Comarch z
Polski) w sposób wysoce profesjonalny i kreatywny, mogliśmy w pełni dostosować nowy system do naszych
indywidualnych oczekiwań, np.: system jest zdolny całkowicie automatycznie przejąć obsługę różnych typów
dokumentów umieszczonych w chmurze i pochodzących z różnorodnych źródeł, takich jak systemy bankowe i
rozwiązania e-commerce, a następnie zaimportować je bezpośrednio do odpowiednich obszarów w systemie.
Funkcjonalności tego rodzaju pozwalają nam oszczędzić czas i znacznie redukują ponoszone koszty.
Zdecydowanie polecamy system Comarch ERP Altum będący wydajnym i elastycznym rozwiązaniem dla
międzynarodowej firmy oraz ADVANTEC jako niezawodnego partnera w jego wdrażaniu i zapewniającego
codzienne wsparcie.
Wyrażamy zgodę na publikację niniejszego dokumentu w całości lub części w prasie i mediach internetowych.

