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O FIRMIE STOCK POLSKA

Stock Polska zajmuje się produkcją i sprzedażą wy-

robów spirytusowych. Specjalizuje się w produkcji 

wódek gatunkowych oraz wódek czystych. Od 2007 

roku stanowi część międzynarodowej firmy Stock 

Spirits Group, stale stawiając na własny rozwój i po-

lepszanie jakości swoich wyrobów. Wiele jej produk-

tów jest liderami pod względem sprzedaży

w swoich kategoriach. 

CELE PROJEKTU

Przed wdrożeniem platformy Comarch Business In-

telligence firma korzystała z kilku całkowicie różnych 

miejsc gromadzenia danych dotyczących swojej 

działalności. Głównym zadaniem była więc integrac-

ja tych danych oraz przetworzenie ich do formy 

prostej, czytelnej i użytecznej dla ostatecznego od-

biorcy. Drugim celem, jaki został postawiony było 

wyodrębnienie najważniejszych obszarów anali-

tycznych, które miały zostać wdrożone w przedsię- 

biorstwie. Analiza przeprowadzona przez zespół 

specjalistów firmy Comarch pozwoliła na utworzenie 

struktury siedmiu modułów:

Sprzedaż i Logistyka

Magazyny 

Zakupy 

Finanse

Controlling

Księgowość 

Produkcja

Dodatkowo wprowadzono ciekawe rozwiązanie do-

tyczące raportowania, które wysyłało cykliczne zes-

tawienia w formie SMS do zdefiniowanej grupy od-

biorców. Informowały one o sprzedaży wybranych 

grup towarów na dany dzień. Co ważne, dane po-

bierane są na bieżąco, a ich zgodność z rzeczy-

wistością sprawdzana jest przez specjalistyczny al-

gorytm. 
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WYKORZYSTANE
TECHNOLOGIE

Celem uzyskania możliwie największej wydajności 

systemu BI wykorzystana została platforma 

Microsoft SQL Server 2008 R2. Dodatkowo, wyko-

rzystano autorskie narzędzie firmy Comarch – Data 

Warehouse Manager, które służy do zarządzania 

procesem ETL. Jako narzędzie analityczne w Stock 

Polska zastosowano pakiet Business Objects, dzięki 

któremu pracownicy przedsiębiorstwa nie będący 

informatykami mogą samodzielnie korzystać

z informacji zapisanych w hurtowni danych.

Z platformy każdego dnia korzysta ponad 20-stu 

pracowników. 

KORZYŚCI

Wprowadzone rozwiązanie Comarch Business 

Intelligence umożliwia monitorowanie kluczowych 

obszarów działalności przedsiębiorstwa. Udostęp-

nione zostały analizy stanów magazynowych, 

oraz wolumenu zakupów i sprzedaży, a także te do-

tyczące kontroli finansów, jak również możliwość 

tworzenia sprawozdań finansowych. Szeroki 

wachlarz analiz dotyczy całego procesu produkcji 

w firmie, poprzez analizę linii produkcyjnych, 

pracowników, powstałych strat oraz reklamacji. 

W efekcie Stock Polska może jeszcze dokładniej 

analizować swoją działalność i podejmować 

odpowiednie kroki w celu ciągłej poprawy 

swojej pozycji na rynku alkoholowym w Polsce.

„Comarch postawione przed sobą zadania wypełnił 

zgodnie z naszymi oczekiwaniami i postawionymi 

celami biznesowymi. Widoczne było zaangażowanie 

zespołu wdrożeniowego w osiągnięcie wspólnego 

sukcesu. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy

z firmą Comarch, jako naszego wieloletniego part-

nera w zakresie rozwiązań analitycznych” – mówi 

Michał Wysmulski, członek zarządu Stock Polska. 

WIĘCEJ O COMARCH
BUSINESS INTELLIGENCE

WWW.BI.COMARCH.PL

OKIEM KLIENTA

MICHAŁ WYSMULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
STOCK POLSKA

,,Spoglądając z perspektywy czasu na zarówno 
sam produkt jak i przebieg wdrożenia, 
możemy go z czystym sumieniem zarekomen-
dować, jako narzędzie analityczne, które 
sprawdziło się w naszym przedsiębiorstwie
i efektywnie wspiera analityków Stock Polska.“
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KONTAKT

Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzo-

nym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

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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