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Dla firmy Steinbacher, austriackiego producenta in-

nowacyjnych materiałów izolacyjnych, decyzja o wy-

borze oprogramowania Comarch ERP Enterprise 

od razu się opłaciła i to pod wieloma względami. 

Firma czerpie korzyści z płynnego i spójnego prze-

biegu procesów, a także z regularnego analizowania 

ważnych wskaźników dostępnych w podłączonej 

hurtowni danych.

KLIENT

Firma Steinbacher Dämmstoff GmbH z  siedzibą 

w Erpfendorf jest jedynym producentem w Austrii, 

który oferuje pełną gamę materiałów izolacyjnych 

dla budownictwa naziemnego i  podziemnego. 

W 2007 roku, po przeprowadzeniu szeroko zakro-

jonych testów i porównaniu z innymi systemami, 

firma wdrożyła u siebie rozwiązanie Comarch ERP, 

które od tego czasu jest stale udoskonalane i roz-

wijane. Dzięki oprogramowaniu Comarch ERP wy-

eliminowano liczne kanały komunikacji pomiędzy 

różnymi działami.

„Lepszy przepływ danych i standaryzacja były na-

szymi priorytetami, podobnie jak wyeliminowanie 

opóźnień w przetwarzaniu informacji. Nasz nowy 

system ERP miał oferować najlepszą możliwą er-

gonomię” – mówi Manuel Gosch, kierownik działu 

IT w firmie Steinbacher Dämmstoffe. Najważniejszą 

kwestią było ujednolicenie przebiegu procesów. 

Ponieważ Steinbacher, jako jeden z liderów rynku 

w  Austrii, odnotowuje stały wzrost w  wysokości 

około pięciu procent rocznie, nie był już w stanie 

przetwarzać rosnącej liczby procesów przy użyciu 

dotychczasowych metod. „Tylko dział sprzedaży miał 

w tym czasie oprogramowanie biznesowe, w innych 

działach pracowaliśmy na arkuszach kalkulacyjnych 

i dokumentacji papierowej” – dodaje Gosch. Z te-

go powodu np. dział zaopatrzenia musiał zawsze 

sprawdzać na miejscu w magazynie, jak duże są 

zapasy materiałów i zawsze samodzielnie inicjować 

zamówienia.

WIELOFIRMOWA 
I WIELOZAKŁADOWA 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

System Comarch ERP Enterprise jest dzisiaj wdrożo-

ny we wszystkich działach firmy Steinbacher. Pod-

czas gdy w przeszłości zamówienia były pisane ręcz-

nie, dzisiaj są przetwarzane bezpośrednio w oparciu 

o stan magazynowy. „Po wprowadzeniu zamówienia 

przez nasz dział sprzedaży jest ono natychmiast 

przejmowane przez dział magazynowy, w zależności 

od stanu magazynowego materiałów izolacyjnych. 

Następnie dział przygotowania produkcji informuje 

kolegów z działu sprzedaży, a klient wie już na pew-

no, kiedy jego zamówienie zostanie zrealizowane, 

a towar dostarczony” – wyjaśnia Manuel Gosch. Oko-

ło 100 użytkowników wykorzystuje oprogramowanie 

Comarch ERP w swojej pracy w zakładzie w Erpfen-

dorf, a oddziały w Niemczech i w Polsce są idealnie 

zintegrowane dzięki strukturze typu multisite, jaką 

oferuje to rozwiązanie. „Od wielu lat oprogramowa-

nie Comarch ERP zapewnia nam optymalną ergo-

nomię, która wciąż nie ma sobie równych na rynku. 

Inne rozwiązania są znacznie bardziej skomplikowa-

ne w użyciu” – mówi Gosch. Niezależność platformy, 

dzięki programowaniu w języku Java, jest również 

decydującym czynnikiem dla firmy Steinbacher. 

W kokpitach Comarch ERP pracownicy wszystkich 

działów mogą szybko uzyskać dostęp do wymaga-

nych informacji bez konieczności wielokrotnego 

FAKTY I LICZBY

Firma: Steinbacher Dämmstoff GmbH

Branża: Materiały izolacyjne

Pracownicy: 500

Produkty: Materiały izolacyjne, płyty  

warstwowe, izolacja rur i płyty systemowe

Centrala: Erpfendorf/Tyrol (Austria)

Strona internetowa: www.steinbacher.at



otwierania innych ekranów. Wszystkie istotne dane 

liczbowe są zawsze dostępne w hurtowni danych. 

Dane są analizowane, a następnie prezentowane 

w arkuszu kalkulacyjnym. 

ELASTYCZNOŚĆ PRZY 
SKŁADANIU ZAMÓWIEŃ

Dzięki wdrożeniu oprogramowania Comarch ERP 

Enterprise firma Steinbacher Dämmstoffe osiągnę-

ła określoną optymalizację, którą pokazują liczby. 

Oprócz wzrostu obrotów można zaobserwować 

optymalizację procesu zamawiania na poziomie 

50 tysięcy zamówień rocznie. Czas na przygotowa-

nie informacji zwrotnych z działu produkcji został 

zmniejszony z 3 godzin dziennie do 30 minut, czas 

przetwarzania zamówień 24-godzinnych został przy-

spieszony o 50%, a zmiany stanów magazynowych 

są teraz rejestrowane w czasie rzeczywistym za po-

mocą rozwiązania opartego na skanerach. W jednym 

systemie są gromadzone i przetwarzane dane do-

tyczące 7,5 tysiąca klientów, 2,5 tysiąca dostawców, 

a także dotyczące zamówień sprzedaży we wszyst-

kich możliwych opakowaniach. Firma Steinbacher 

Dämmstoffe czerpie korzyści również z możliwości 

śledzenia 22 tysięcy sprzedawanych artykułów i ła-

twego zarządzania 41 tysiącami cen sprzedaży.

Oprogramowanie Comarch ERP zostało dostoso-

wane specjalnie do potrzeb sprzedaży. Produkt 

podstawowy, jakim są płyty termoizolacyjne, można 

zamawiać i sprzedawać w metrach kwadratowych 

lub sześciennych, a także na paletach. Jednostki 

żądane przez klienta można wprowadzać elastycz-

nie, a ceny obliczać od razu. „Możemy obsługiwać 

główne procesy działów produkcji, zaopatrzenia 

i sprzedaży za pomocą standardowych procesów 

Comarch ERP. Tylko częściowo dostosowaliśmy in-

terfejsy użytkownika, aby ułatwić pracę niektórym 

działom” – wyjaśnia kierownik działu IT.

PERSPEKTYWY 
NA PRZYSZŁOŚĆ

Po wprowadzeniu nowej wersji oprogramowania 

Comarch ERP i włączeniu do struktur partnerskiej 

firmy Gefinex planowane są już nowe projekty di-

gitalizacji, takie jak wprowadzenie optymalizacji 

produkcji „Lean Production” poprzez pobieranie da-

nych produkcyjnych, w tym analiz OEE, bezpośred-

nio na maszynie za pomocą platformy Comarch 

IoT. Wdrożenie modułu serwisowego dla serwisu 

fabrycznego oraz wprowadzenie oprogramowania 

Comarch Financial Enterprise w polskim oddziale to 

kolejne projekty na przyszłość.
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O SYSTEMIE COMARCH ERP

ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębior-

stwa, to najważniejszy element w koncepcji 

Przemysłu 4.0. Jest tak, ponieważ inteligentna 

fabryka potrzebuje ośrodka centralnego, który 

łączy wszystkich uczestników procesu i wszystkie 

zasoby. Dzięki temu można zdefiniować stan-

dardy dla BOM-ów (Bill Of Materials), rekordów 

danych klientów, artykułów, a także koordynować 

realizację zamówień i wytwarzać indywidualnie 

skonfigurowany produkt, na przykład na zapytanie 

ze strony systemu ERP. 

Nowoczesne systemy ERP, takie jak Comarch ERP 

Enterprise, zapewniają funkcjonalności, które są 

niezbędne w koncepcji Przemysłu 4.0, a tym sa-

mym są bardzo dobrze przygotowane do czwartej 

rewolucji przemysłowej. Comarch ERP Enterprise 

jako otwarty system ERP można zintegrować z in-

nymi aplikacjami w globalnym świecie. Szczególny 

nacisk kładziony jest na to, aby przebieg wszyst-

kich procesów w firmie był jak najwydajniejszy. 

Dzięki najlepszym praktykom opracowanym 

w oparciu o liczne projekty w firmach handlo-

wych i produkcyjnych z różnych branż, system 

Comarch ERP Enterprise zapewnia optymalne 

wykorzystanie zasobów firmy. Złożone struktury 

przedsiębiorstwa mogą być łatwo odwzorowane 

i w dowolnym momencie rozszerzone dzięki 

funkcjonalności multisite dla wszystkich działów 

firmy, od produkcji poprzez sprzedaż aż po księgo-

wość. System Comarch ERP Enterprise jest chmu-

rowym, w całości dostępnym przez przeglądarkę 

internetową, zintegrowanym oprogramowaniem, 

które zostało wdrożone z powodzeniem w takich 

firmach jak Blizzard, Victorinox, Sonax i Bringmei-

ster (partner firmy Edeka).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 

https://www.comarch.pl/erp/

PODSUMOWANIE

Od wielu lat oprogramowanie Comarch ERP zapewnia nam optymalną ergonomię, 

która wciąż nie ma sobie równych na rynku. Inne rozwiązania są znacznie bardziej 

skomplikowane w użyciu.

Manuel Gosch,  

Kierownik działu IT w firmie Steinbacher Dämmstoffe
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