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Szukasz sposobu na optymalizację 
wymiany danych i wzmocnienie 
procesu zarządzania dokumentami? 

Dowiedz się, jak różne popularne 
marki wzmocniły swoją działalność 
współpracując z Comarch, poprzez 
wykorzystywanie technologii 
opartych na chmurze, zwiększając 
w ten sposób efektywność wymiany 
danych i zarządzania dokumentami. 

Dzięki naszemu kompleksowemu 
pakietowi produktów i usług, firmy 
mają natychmiastowy i bezpieczny 
dostęp do najważniejszych informacji 
biznesowych przez cały czas , ale to 
nie wszystko!

Dowiedz się dlaczego. 
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TYSIĄCE
KOMPLEKSOWYCH
PROJEKTÓW
ZAKOŃCZONYCH SUKCESEM

Najwyższe pozycje w rankingach
analityków:

Gartner, Forrester 
Research, IDC
i innych

przychodów stanowi 
sprzedaż własnych 
produktów i usług

PRACOWNIKÓW

Kontynentach Krajach6 100

57

93%

SPÓŁEK I ODDZIAŁÓW
GRUPY COMARCH
NA CAŁYM ŚWIECIE 

SIEDZIBA GŁÓWNA

KRAKÓW,
POLSKA

1993
1991

Rok
powstania

Początek
Comarch

1999 Debiut na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie

6500

KAPITALIZACJA COMARCH 
na Giełdzie Papierów 
Wartościowych

400 mln
USD 
400 mln
USD 

GLOBALNA DZIAŁALNOŚĆ

WARTOŚĆ DODANA
Comarch jest producentem systemów 
informatycznych i sprzedaje własne 
oprogramowanie wraz z wdrożeniem
oraz zarzadzaniem usługami  

Ameryka
Płd

Ameryka
Płn

Europa

Afryka
Australia

Azja
Bliski
Wschód

na w ponad
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COMARCH

Założona w 1993 roku firma 
Comarch posiada ponad 20-let-
nie doświadczenie w projekto-
waniu, wdrażaniu i integrowaniu 
rozwiązań IT dla przedsiębiorstw 
z wielu branż, jak FMCG, han-
del detaliczny, DIY, logistyka, 
produkcja, farmacja czy bran-
ża paliwowa. Rozwiązania do 
wymiany danych i zarządzania 
dokumentami są wyspecjalizo-
wane do obsługi master data 
management, e-procurement, 
e-invoicing (e-faktur) oraz pro-
cesów AP/AR (procesów kosz-
towych i należności). Comarch 
dostarcza kompleksowe roz-
wiązanie procure to pay, a w 
ofercie uwzględ- niona jest siec 
B2B gwarantującą bezpiecz-
ną, niezawodną i błyskawiczną 
transmisję danych z ponad 100 
000 odbiorcami na całym świe-
cie. Comarch współpracuje z ta-
kimi liderami jak METRO-NOM, 
Carrefour, Leroy Merlin, BP, BIC, 
Unilever, Rossmann, Valeant, 
Valeo i Technicolor. Kilka tysię-
cy udanych projektów, 15 data 
center, ponad 80 biur w 30+ 
krajach umożliwia Comarch 
przeprowadzanie nawet naj-
większych, globalnych wdrożeń 
IT.
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130 000

650 milionów

Globalne

20 lat

wielu branż

Zarządzanie danymi 
produktowymi

60+ krajach

10 językach

Gartner
i Forrester

standardy wsparcia Współpraca 
z GS1, EESPA, PEPPOL, Odette, IATA

doświadczenia

Klienci z 

detalicznej, motoryzacyjnej,
farmaceutycznej, paliwowej,

logistycznej, lotniczej, produkcyjnej

Zgodność z GDSN oraz dedykowane ścieżki przepływu dokumentów

klientów
z 50+ krajów

e-Invoicing zgodność z obowiązującymi
przepisami prawnymi w

dokumentów przetwarzanych rocznie
 

Service Desk w

Obecność w raportach 

I aplikacje dostępne w wielu 
wersjach językowych
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 kompleksowych 
projektów

zakończonych sukcesem

Tysiące

26 lat
doświadczenia

91 lokalizacji
w 34 krajach 

na całym świecie

6500
pracowników 6 kontynentach

100 krajach

Aktywność na

w około
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COMARCH – ŚWIATOWI KLIENCI, PROJEKTY,  
FIRMY, DATA CENTERS

data center  
tylko data center

Spółki, Oddziały i Klienci Klienci i Projekty

EUROPA
Polska
Białystok, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, 
Kielce, Kraków – siedziba główna, Lublin, Łódz, Opole, Płock, Poznań, 
Rzeszów, Tarnów, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wrocław

Austria
Innsbruck, Wiedeń

Belgia
Bruksela

Finlandia
Espoo

Francja
Montbonnot Saint Martin, Lille

Hiszpania
Madryt

Holandia
Rotterdam

Luksemburg
Luksemburg

Niemcy
Berlin, Brema, Drezno, Düsseldorf, Hamburg, 
Hannover, Monachium, Münster

Rosja
Moskwa

Szwajcaria
Arbon, Lucerna, Zug

Szwecja
Sztokholm

Ukraina
Kijów, Lwów

Wielka Brytania
Londyn

Włochy
Mediolan, Rzym

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AZJA
Chiny
Pekin, Szanghaj

Japonia
Tokio
Korea Południowa
Seul
Malezja
Kuala Lumpur

Singapur
Singapur

Tajlandia
Bangkok

Turcja
Istambuł

16

17

18

19

20

21

BLISKI WSCHÓD
Arabia Saudyjska
Rijad

Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Dubaj

23

22

24

AMERYKA 
PÓŁNOCNA
Meksyk
Meksyk

Kanada
Saint John, Montreal, 
Toronto

Stany Zjednoczone
Nowy Jork, Rosemont,
Chicago, Columbus, Tyrone

25

26

27

AUSTRALIA
Australia
Sydney, Melbourne

34

AMERYKA 
POŁUDNIOWA
Argentyna
Buenos Aires

Brazylia
Sao Paulo

Chile
Santiago

Kolumbia
Bogota

Panama
Panamá City

Peru
Lima

28

29

30

31

32

33

SPÓŁEK

57

MIASTACH

67

BIUR

W

W

NA

91

PAŃSTWACH

34

KONTYNENTACH

5
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  CZYM JEST COMARCH EDI? 

Bądź bliżej partnerów biznesowych i zwiększ produktywność w Twojej firmie

Dysponując ponad 25-letnim doświadczeniem 
w dostarczaniu zaawansowanych systemów i 
usług dla automatyzacji biznesu, inżynierowie 
i specjaliści z firmy Comarch podjęli się zadania 
stworzenia najnowocześniejszego rozwiązania do 
elektronicznej wymiany danych.

Tak powstał Comarch EDI - oparta na technologii 
cloud platforma B2B, która umożliwia dynam-
iczną wymianę danych między Tobą i Twoimi 
partnerami handlowymi. Zaprojektowana tak, 
aby pomóc Twojej firmie znacznie poprawić efe-
ktywność biznesową, nasza platforma jest w pełni 
zgodna z najnowszymi światowymi standardami i 
regulacjami.

Platforma umożliwia wysyłanie i odbieranie 
dziesiątek rodzajów dokumentów elektro- 
nicznych przekonwertowanych na wiele różnych 
formatów. Dodatkowo, system można łatwo 
zintegrować z wewnętrznymi systemami infor-
matycznymi firmy lub wykorzystać go w formie 
aplikacji webowej Web-EDI. Niezależnie od tego, 
którą formę wybierzesz, przyspieszy to proceso-
wanie podczas całego cyklu transakcyjnego - od 
złożenia zamówienia, przez wysyłkę towarów, aż 
po płatność.

Ponadto, dzięki wdrożeniu technologii blockchain, 
traceability oraz machine learning, Comarch 
EDI gwarantuje, że wszelkie procesy łańcucha 
dostaw będą zawsze idealnie zoptymalizowane 
pod kątem osiągania najlepszych wyników 
biznesowych.

CZYM JEST COMARCH E-INVOICING ?

Przejście na technologię cyfrową sprawia, że działania biznesowe stają się 

bardziej praktyczne, spójne i dostarczające wiarygodnych danych

Comarch e-Invoicing to wysoce zaawansowany i 
kompleksowy produkt, który usprawnia i automa-
tyzuje wszystkie procesy fakturowania AP / AR, aby 
umożliwić Ci szybką i bezpieczną wymianę doku-
mentów ze wszystkimi partnerami biznesowymi 
i klientami. Stworzony, aby sprostać wyzwaniom 
trwającej rewolucji cyfrowej, jest to produkt w peł-
ni zgodny z najnowszymi przepisami prawnymi i 
nowoczesnymi standardami przesyłania danych. 
System ten został zaprojektowany do automa-
tycznej weryfikacji i konwersji każdej faktury, którą 

wysyłasz lub otrzymujesz - niezależnie od wielkości 
i dojrzałości technicznej Twojej firmy i partnerów 
biznesowych. W połączeniu z pełnym zestawem 
praktycznych, zaawansowanych technologicznie 
funkcji, takich jak e-archiwum i podpis elektro-
niczny - a także z naszym doświadczeniem w 
przeprowadzaniu najbardziej złożonych operacji 
B2B i B2G - Comarch e-Invoicing gwarantuje za-
równo wyższą jakość danych, jak i niższe koszty 
operacyjne.

CZYM JEST COMARCH E-INVOICING CLOUD ?

Dla globalnego środowiska biznesowego Comarch 
oferuje Comarch e-Invoicing Cloud, platformę, 
która umożliwia uruchomienie usługi po kilku klik-
nięciach. Łatwy proces rejestracji, płatność kartą i 
intuicyjny interfejs gwarantują zgodny z prawem 
proces e-fakturowania dostosowany do konkre-  
tnych wymagań kraju.

Na przykład firmy współpracujące z niemieckimi 
organami publicznymi, które mają obowiązek 
odbierania i przetwarzania e-faktur od listopada 
2020 r., będą mogły tworzyć i wysyłać dokumenty 
w formacie X-Rechnung.
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   CZYM JEST  
   COMARCH MASTER DATA MANAGEMENT ?

Efektywne zarządzanie danymi produktowymi prowadzi do zdobycia realnej 

przewagi konkurencyjnej 

Im więcej wiemy o tym, jak ważne dla rozwoju 
biznesu jest efektywne dzielenie się danymi, 
tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi 
tylko o to, jak szybko informacje są dystrybuowane 
wśród nabywców i dostawców. Chodzi również o 
jakość i przejrzystość wymienianych informacji.

Aby pomóc Ci zsynchronizować wszystkie dane 
produktowe z Twoimi partnerami handlowymi, 
stworzyliśmy Comarch Master Data Management 
- opartą na chmurze, certyfikowaną przez GDSN 
platformę, która z łatwością pozwala uzupełniać, 
weryfikować i zarządzać informacjami isto- 
tnymi z punktu widzenia biznesu. Zapewniając 
każdemu upoważnionemu podmiotowi natych-
miastowy dostęp do wspólnej bazy danych, nasze 

rozwiązanie gwarantuje aktualizacje informacji w 
czasie rzeczywistym - dając Tobie i Twoim part-
nerom szansę na śledzenie wszystkich zmian w 
rejestrze w miarę ich występowania.

Nasz produkt nie tylko eliminuje chaotyczną 
komunikację mailową czy papierową - często 
skutkującą podwójnym wprowadzaniem danych 
lub błędami ludzkimi. Aby poprawić przepływ da-
nych wewnątrz firmy, Comarch MDM może zostać 
zintegrowany z wewnętrznymi systemami do 
zarządzania danymi podstawowymi. W rezulta-
cie, nasze rozwiązanie pozwoli Ci zoptymalizować 
operacje biznesowe oraz osiągnąć lepsze wyniki w 
mgnieniu oka.

CZYM JEST COMARCH ONLINE DISTRIBUTION ?

Wspieramy wszystkich producentów, zapewniając najkrótszy czas wprow-

adzenia produktu na rynek

Często zdarza się, że producent nie ma dostępu do 
cennych informacji zebranych przez hurtowników i 
dystrybutorów, z którymi współpracuje. Wynika to 
głównie z pewnych ograniczeń technologicznych 
- firma potrzebuje zaawansowanych narzędzi in-
formatycznych, aby móc skutecznie przetwarzać 
i analizować dane swoich partnerów.

Właśnie dlatego dostarczamy Comarch Online 
Distribution - nowoczesną platformę do raporto-
wania i komunikacji biznesowej, która pomoże 
Ci skutecznie zarządzać całą siecią dystrybucji. 
Wykorzystując dane zebrane z systemów dystry-
butorów, nasza platforma automatycznie tworzy 
szczegółowe raporty dotyczące zapasów i odsprze-
daży, co umożliwia producentom podejmowanie 

lepszych decyzji biznesowych w oparciu o rzeczy-
wiste zachowania rynkowe. Wszystkie informacje, 
dostarczane w formie dokumentów elektronicz-
nych, są przesyłane do centralnej bazy danych. W 
celu uzyskania najlepszych wyników, przed przeka-
zaniem ich producentowi, zostają one mapowane, 
zharmonizowane i weryfikowane przez certyfi-
kowanych konsultantów Comarch.

Integracja naszego systemu z rozwiązaniami ERP 
Twoich partnerów zapewni natychmiastowy 
dostęp do rozbudowanej bazy danych aktualizo-
wanej w czasie rzeczywistym. Wynik? Już nigdy 
nie zabraknie Ci informacji istotnych dla rozwoju 
Twojej firmy.
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METRO DIGITAL

Metro Digital świadczy usługi informatyczne na 
rzecz METRO AG (w Polsce działającej pod szyl- 
dem Makro Cash & Carry), jednej z wiodących, 
międzynarodowych    firm    handlu    detalicznego 
i hurtowego.

Spółka ta zatrudnia ponad 150 tys pracowników, 
Rocznie firma generuje obroty w wysokości około 
37 mln euro, a zysk operacyjny spółki to ponad 1 
mln euro.METRO SYSTEMS jest reprezentowane 
w ok. 2200 lokalizacjach na terenie 30 krajów.

COMARCH EDI  
W METRO DIGITAL

Współpracujemy z wieloma dostawcami,  każdego  
dnia  zlecając  setki  zamówień. Z   tego    właśnie    
powodu    ciągłość    i    efektywność    wymiany    
dokumentów z dostawcami ma dla nas ogromne 
znaczenie, szczególnie w przypadku zamówień 
realizowanych w ciągu kilku godzin tego samego 
dnia. Nie ma miejsca na błędy czy nieporozumienia. 
Technologia elektronicznej wymiany danych 
Comarch znacząco usprawniła komunikację 
biznesową między Metro AG, a jej dostawcami. 
Rozwiązanie to umożliwia również szybkie 
podejmowanie decyzji i odpowiednie reagowanie 
na zmienne środowisko biznesowe.

GABRIELE TIMM,  
Provider Management Officer, METRO-NOM

ROZWIĄZANIE

Projekt wdrożenia EDI w Metro Digital obejmował dwa obszary:

1. Migracja usług EDI od dotychczasowego 
usługodawcy do firmy Comarch (Comarch 
B2B Network),

2. Stały monitoring usług EDI dla Metro Digital

MIGRACJĘ PRZEPROWADZONĄ W RAMACH PROJEKTU CHARAKTERYZUJĄ 
NASTĘPUJĄCE DANE:

Faza migracji została zrealizowana w ciągu roku od rozpoczęcia projektu. Od tego momentu zespół Comarch 
EDI zarządza infrastrukturą EDI Metro AG w ramach 35 marek sieci dystrybucyjnych na terenie 24 krajów.

ZAPEWNIA USŁUGI W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

INFRASTRUKTURA 

- wykorzystywana przez Metro Digital 
platforma EDI jest hostowana w Data 
Center firmy Comarch (nowoczesna 
infrastruktura przechowywania i 
przetwarzania danych). Comarc jest 
zatem odpowiedzialny za zarządzanie 
infrastrukturą EDI (hardware, software, 

sieć itd.).

OPERACJE 
– Comarch odpowiada za obsługę ko-
munikatów EDI, tj. przesyłanie doku-
mentów, walidacje, routing i translację 

formatów itd.

WSPARCIE  
- w ramach tego obszaru Comarch 
świadczy usługi związane z zarządza-
niem projektem, monitorowaniem 
platformy, śledzeniem transakcji 
oraz monitorowaniem błędów, 
obsługą klienta oraz zarządzeniem i 

raportowaniem poziomu usług.

państwa
świata

24
tys. dostawców
ponad20

dostawców
234marek sieci

dystrybucyjnych

35

KORZYŚCI

PEŁNA OBSŁUGA
I AUTOMATYZACJA

BEZPIECZNY 
I SZYBKIREDUKCJA 

KOSZTÓW

MIĘDZYNARODOWE
DOŚWIADCZENIE

POZYTYWNY
WPŁYW
NA ŚRODOWISKO
 (CSR)

procesów
w łańcuchu dostaw

przesył danych



CARREFOUR 
 
Carrefour Polska należy do francuskiej sieci hiper-
marketów i supermarketów Grupy Carrefour, lidera 
dużej dystrybucji w Europie. W Polsce pierwszy 
hipermarket Carrefour uruchomiony został w listo-
padzie 1997 r. w Łodzi. Dziś Carrefour ma w Polsce 
prawie 900 sklepów, rozmieszczonych na teryto-
rium całego kraju.

DLACZEGO EDI?
 
Wymiana informacji biznesowych i  dokumentów 
w  wersji   papierowej   między   siecią   handlową 
a jej dostawcami wiąże się z wysokimi kosztami 

procesowania ogromnych ilości informacji bizne- 
sowych oraz błędami wynikającymi m.in. z duże 
go zaangażowania czynnika ludzkiego w proces 
obróbki dokumentów. Wobec tego, zastosowa-  nie 
technologii EDI jest logiczną odpowiedzią

na wyzwanie związane z poprawą komunikacji 
biznesowej sieci z dostawcami. Elektroniczna wy-
miana   danych    (EDI)   to    szybki,   bezbłędny i 
przede wszystkim bezpieczny sposób przesyłania 
informacji między partnerami  biznesowymi. W 
2005 roku Carrefour Polska i Comarch rozpoczęli 
swoją współpracę projektem pilotażowym doty-
czącym masowej komunikacji EDI.

COMARCH EDI  
CARREFOUR POLSKA
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ROZWIĄZANIE

Oficjalny projekt wdrożeniowy rozpoczął się w 
2007 roku. W pierwszej kolejności Carrefour  wy-
syłał  do swoich dostawców zamówienia elektro-
niczne. Kolejnym etapem projektu EDI było wdro-
żenie faktury elektronicznej  oraz  korekty  faktury.  
Dzięki  wprowadzeniu   tego   typu   dokumentu   
elektronicznego   oraz korzystaniu przez dostaw-
ców z  dodatkowego  narzędzia  służącego  do  
bezpiecznego przechowywania e-faktur, zarówno 
Carrefour, jak i jego partnerzy mogli zrezygnować 
z wymiany dokumentów w wersji papierowej i 
w istotnym stopniu ograniczyć związane z tym 
koszty.

W trakcie wdrażania faktur  elektronicznych  zo-
stała  również  rozpoczęta  wysyłka  potwierdzeń  
dostaw  oraz stanów magazynowych poprzez 
platformę Comarch EDI. Na chwilę obecną testo-
wany jest kolejny typ - awizo dostawy.

Na potrzeby Carrefour Polska zostały także 
stworzone dedykowane rozwiązania, mające na 
celu usprawnienie komunikacji i przetwarzania 
danych:

ZMNIEJSZENIE 
KOSZTÓW ZMNIEJSZENIE 

KOSZTÓW
archiwizacji dokumentów

KONTROLA 
PRZESYŁANYCH 
DOKUMENTÓW
i możliwość szybkiego 
reagowania 
w zależności od sytuacji

związanychz zarządzaniem dokumentami 
papierowymi (wypełnianie, wysyłanie, 
przechowywanie)

PROCESS 
AUTOMATION

OPTYMALIZACJA 
PROCESÓW 
LOGISTYCZNYCH

pojawiających się w przypadku 
ręcznego procesowania faktur

REDUKCJA 
BŁĘDÓW

KORZYŚCI

Wspólne zaangażowanie podczas realizacji projektu zarówno Carrefour Polska, jak i Comarch zaowoco-
wało liczbą ponad 1000 podłączonych dostawców do maja 2009 roku w zakresie wymiany zamówień i 
faktur elektronicznych. Około 700 z tych dostawców skorzystało z możliwości pełnej rezygnacji z faktur 
papierowych. Obecnie sieć wymienia tysiące dokumentów elektronicznych ze swoimi dostawcami. Oprócz 
„podstawowych” dokumentów elektronicznych, do których można zaliczyć zamówienie i fakturę, dostawcy 
mogą wymieniać  z Carrefour w formie elektronicznej potwierdzenie dostawy i stan magazynowy.



Comarch EDI umożliwia usprawnienie komunikacji 
z partnerami bizneso- wymi jak również 
automatyzację procesów zamówieniowych. 
Pozwala to REWE Group na oszczędność czasu i 
redukcję nakładu pracy gwarantując jednocześnie 
wysokie bezpieczeństwo procesów biznesowych.

DARIUSZ BIERNACKI,  
Head of Business Development
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ROZWIĄZANIE

Comarch EDI daje dostawcom REWE Group następujące możliwości:

 Szybkie i łatwe wyszukiwanie 
dokumentów

 Funkcję PO-Flip umożliwiającą 
generowanie dowodów dostawy  lub 
faktur na podstawie zamówień za 
pomocą jednego kliknięcia

 Upload dokumentów

 Tworzenie wersji wstępnych danego 
dokumentu oraz wgląd w status 
dokumentu

 Przyporządkowanie dowodu dostawy 
do etykiety wysyłkowej

 Wydruk etykiety wysyłkowej 
posiadającej zdefiniowaną szatę 
graficzną

 Wysyłanie powiadomień mailowych 
o przychodzących dokumentach 

 Możliwość wydruku lub pobrania 
dokumentów w różnych formatach 
jak np. PDF i CSV

 Checking document history for  
the last 6 months 

 Dopasowanie do indywidualnych 
wymogów (ustawienie filtrów, 
definicja kolumn)

REWE GROUP

Posiadająca strukturę spółdzielczą firma REWE 
Group jest jednym z największych koncernów dzia-
łających w sektorze  handlowo-turystycznym  w 
Niemczech i Europie. Utworzona w 1927 roku, za-
trudnia prawie 350 tys. pracowników i posiada  15 
tys. supermarketów w 20 krajach europejskich. W 
Niemczech, gdzie REWE Group zatrudnia prawie 
255 tys. pracowników i posiada ok. 10 tys. super-
marketów, sieć handlowa osiągnęła w roku 2017 
przychody rzędu 41,7 mld euro.

Do linii sprzedażowych zalicza się placówki han-
dlowe   REWE,   REWE   CENTER,   REWE   CITY 
i BILLA, sieć dyskontów spożywczych PENNY, jak 
również sklepy budowlane toom i B1 Discount 
Baumarkt. Dodatkowo w skład koncernu wcho- 
dzą supermarkety ekologiczne TEMMA, nowocze-
sne sklepy typu convenience  REWE  To  Go,  sieć re-
stauracji „Oh Angie!“ oraz sklepy internetowe REWE 
Lieferservice (sprzedaż artykułów spożywczych), 
Zooroyal (sprzedaż artykułów zoologicznych), 
Weinfreunde i Kölner Weinkeller (sprzedaż wina). 
Obszar turystyczny sieci reprezentuje DER Touristik 

Group, w skład której wchodzą organizatorzy tury- 
styki ITS, Jahn Reisen, Travelix, jak również Dertour, 
Meier‘s Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic 
Tours,   Apollo  i  Exim  Tours,   organizator   podróży 
służbowych FCM Travel Solutions oraz ponad 2400 
pośredników turystycznych (m. in. DER Reisebüro, 
DERPART, Kuoni), hotele lti, Club Calimera, Cooee   
i PrimaSol oraz internetowy organizator turystyki 
clevertours.com.

ELEKTRONICZNA WYMIANA  
DOKUMENTÓW Z DOSTAWCAMI 

KORZYŚCI

Punktem ciężkości pierwszej fazy projektu było 
stwo- rzenie odpowiedniego zaplecza techni- 
cznego, by umożliwić REWE Group wysyłkę za-
mówień do do- stawców za pośrednictwem apli-
kacji Web-EDI. W dru- giej fazie projektu dostawcy 
otrzymali możliwość elektronicznej wysyłki do 
REWE Group dowodów dostawy.

Dostawcy, którzy w ramach tzw. procesu onbo- 
arding zdecydują się na podłączenie do REWE 
Group  za  pośrednictwem  bezpośredniego kana-
łu EDI Integration, a muszą umożliwić awizowanie 
wysyłek, zostaną w procesie podłączenia zakwali-
fi- kowani przez Comarch jako usługa dodatkowa. 
Mając do dyspozycji bezpłatny portal webowy EDI 

„REDI” dostawcy współpracujący z REWE Group 
mogą czerpać korzyści z szerokiej palety zalet pły- 
nących ze stosowania sprawdzonej metody  EDI.  
W chwili obecnej Web-EDI obejmuje  zamówie- 
nia (EDI ORDERS) i awiza wysyłki (EDI DESADV). 
Portal ten od połowy 2014 r. daje również mniej- 
szym i średnim dostawcom oraz usługodawcom 
możliwość korzystania z systemu elektronicznej 
wymiany i infrastruktury EDI sieci REWE i Penny. 
Dostawcy udostępniający swoje dane podsta-
wowe za pomocą Sieci Globalnej Synchronizacji 
Danych (GDSN), mają możliwość całkowitego 
podłączenia się do elektronicznej wymiany do-
kumentów za pomocą klasycznego interfejsu lub 
webowej aplikacji.



LEROY MERLIN

W Polsce firma Leroy Merlin rozpoczęła działal-
ność w 1994 roku, a w 1996 otworzyła pierwszy 
market   w Piasecznie pod Warszawą. Aktualnie 
Leroy Merlin w Polsce to ponad 50 sklepów 
w dużych i średnich miastach, o powierzchni 
handlowej od 6 000 do  18 000 m2. Leroy Merlin 
należy do GROUPE ADEO. Obecnie jest to drugi 
w Europie i czwarty na świecie dystrybutor w tej 
branży. W skład GROUPE ADEO wchodzą duże 
sklepy budowlano-dekoracyjne – Leroy Merlin, 
małej i średniej wielkości sklepy (AKI, Bricocenter, 
Weldom),   sklepy-składy    (Bricoman,    Bricomart) 
i inne (DomPro, Zodio Kbane).

LEROY MERLIN

Leroy Merlin rekomenduje firmę Comarch 
jako dostawcę rozwiązań do usprawniania 
komunikacji w procesach w łańcuchu dostaw. 
Dostarczone rozwiązanie Comarch EDI spełniło 
nasze oczekiwania i pozwoliło osiągnąć 
zakładaną poprawę efektywności procesów 
logistycznych. Od samego początku współpra- 
ca ze specjalistami Comarch była bardzo dobra. 
Dzięki ich profesjonalizmowi możliwe było 
dostosowanie rozwiązań z rodziny Comarch EDI do 
naszych indywidualnych potrzeb funkcjonalnych, 
biznesowych czy też technicznych.

KATARZYNA KOWALSKA,  
Logistics Director Leroy Merlin Polskar

ROZWIĄZANIE

Firma Leroy Merlin już od 2006 r. wykorzystywała 
platformę Comarch EDI do wymiany zamówień i 
faktur    ze swoimi dostawcami – miesięcznie sieć 
wymienia około 200 000 dokumentów z grupą 
800 dostawców. Dodatkowo archiwizacja faktur 
zapewniona jest przez moduł Archiwum, który 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami  prawa.  
Dlatego  została  podjęta  decyzja,  aby  rozbudo-
wać  funkcjonalność  Comarch  Web-EDI – aplikacji 
webowej, której dostawcy używali do otrzymywania 
zamówień oraz generowania i wysyłania faktur.

Automatyczne generowanie awiza 
wysyłki (DESADV) na podstawie 
otrzymanego zamó- wienia zgodne-
go ze specyfikacją Leroy Merlin – w 
tym także tworzenie jednego awiza 
dla wielu zamówień.

Wysyłanie awiz wysyłki oraz bie-
żący podgląd informacji o statusie 
przetwarzania tego dokumentu. 
Walidacja pod kątem zgodności z 
wymaganiami Leroy Merlin – reduk-
cja błędnych dokumentów.

Tworzenie jednostek logistycznych 
właściwych dla Leroy Merlin (m.in. 
paleta, paczka, rolka) wraz z automa-
tycznym/ręcznym wpisywaniem kodu 
SSCC oraz wskazywanie jed- nostek 
nadrzędnych (w przypadku etykiety 
zgrupowanej).

Wydruk etykiety logistycznej zgod-
nej z szablonem wskazanym przez 
Leroy Merlin bezpośrednio z apli-
kacji webowej (bez konieczności 
instalowania aplikacji on-site) na 
dru- karkach etykiet (np. Zebra, 
Sato) oraz biurowych.

Szybkie i proste przyporządkowanie 
linii z zamówienia do danej jednost-
ki logistycznej oraz wskazywanie ilo-
ści towaru do „zapakowania” jednym 
kliknięciem. Dodatkowo możliwość 
zapakowania niezapakowanych to-
warów jednym kliknięciem.
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25 4-6 
Zwrot z inwestycji w rozszerzenie 
funkcjonalności aplikacji Comarch 
Web-EDI dla dostawców

Ograniczenie pracy 
administracyjnej o 

Skrócenie czasu pierwszej 
kontroli dostawy o

minut
miesięcy

1 
Eliminacja wydruku papierowych 
dokumentów WZ - ponad

oszczędności papieru
w pierwszym roku projektu

tona

15-35 
min/dostawę 

Szybsza identyfikacja 
rozbieżności Łatwiejsze

do odczytania 
etykiety

KORZYŚCI



La Redoute to należąca do Grupy Galeries Lafayette 
firma działająca w branży szeroko pojmowanej 
konfekcji i materiałów dekoracyjnych. We Francji 
jest liderem e-commerce w sektorze domu i mody. 
Międzynarodowa działalność firmy opiera się na 
trzech filarach: lokalnych oddziałach firmy, stronach 
internetowych i partnerstwach biznesowych. Będący 
największym we Francji portalem umoż- liwiającym 
zakup odzieży i wyposażenia wnętrz, LaRedoute.fr 
notuje miesięcznie średnio dziewięć milionów od-
słon. Firma posiada biura w sześciu krajach (Wielka 
Brytania, Rosja, Szwajcaria, Belgia, Portugalia i 
Hiszpania) i stale dąży do poprawy konkurencyjności 
firmy poprzez budowanie silnych relacji biznesowych 
z lokalnymi dystrybutorami o sta- bilnej pozycji ryn-
kowej w Chinach, Szwecji, Grecji, Rumunii, Afryce i 
Japonii.

LA REDOUTE ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ 
IDENTYFIKACJI ZAMÓWIEŃ   
W MODELU  DROP-SHIPPING

LA REDOUTE

KORZYŚCI

Rozwiązanie Comarch EDI zapewnia konwersję do-
kumentów do i z formatów używanych przez dostaw-
ców La Redoute. W pierwszej fazie projektu wdro-
żono trzy typy dokumentów: ORDERS, ORDERSP, 
DESADV. W najbliższym czasie jest planowane 

uruchomienie e-faktury. Warto również wspomnieć, 
że La Redoute wymienia za pośrednictwem platfor-
my ponad 80 000 dokumentów miesięcznie.

Go Live projektu miał miejsce w czerwcu 2018 
roku. Od samego początku zależało nam na do-
starczeniu La Redoute stabilnej platformy EDI, 
będącej w stanie sprostać wysokim ambicjom 
i wymaganiom jakościowym firmy. Po kilku 
miesiącach od uruchomienia projektu możemy 
powiedzieć, że udało nam się osiągnąć założo-
ne cele. Sukces zawdzięczamy bardzo dobrej, 
partnerskiej współpracy. Obecnie pracujemy 
wspólnie nad podłączeniem nowych kontra-
hentów oraz rozbudową platformy w kolejnych 
państwach.”

MATHIEU BLAMPAIN,  
IT project manager at La Redoute

ROZWIĄZANIE

Projekt został uruchomiony w 2018 roku, projekt 
obejmował zarówno migrację techniczną, jak 
i podłącze- nie nowych kontrahentów. W celu 
określenia specyficznych wymagań firmy, zespół 
wdrożeniowy Comarch ściśle współpracował 

z działem IT po stronie La Redoute. Comarch 
przejął odpowiedzialność za integrację systemów 
i zapewnił szeroki wachlarz usług, w tym 
szkolenia, hosting aplikacji i wsparcie techniczne. 

Rozwiązanie Comarch EDI zapewnia konwersję dokumentów do i z formatów używanych przez dostaw-
ców La  Redoute.  W  pierwszej  fazie  projektu  wdrożono  trzy  typy  dokumentów:  ORDERS,  ORDERSP,  
DESADV.  W najbliższym czasie jest planowane uruchomienie e-faktury. Warto również wspomnieć, że La 
Redoute wy-mienia za pośrednictwem platformy ponad 80 000 dokumentów miesięcznie

Moduł e-Archiwum, który zostanie 
skonfigurowany po uruchomieniu obie- 
gu faktur. Aplikacja spełniające unijne 
wymagania  dotyczące   e-fakturowania 
i zapewniająca przechowywanie doku- 
mentów zgodnie z krajowymi wymoga- 
mi prawnymi.

Mając na uwadze różne poziomy dojrzałości technicznej wśród dostawców La Redoute, Comarch wdrożył 
dwa rozwiązania:

Comarch EDI Integracja kompleksowe 
rozwiązanie, które dzięki integracji z 
systemem dostawcy lub ERP eliminu-
je potrzebę ręcznego wprowadzania 
danych

Comarch Web-EDI, aplikację umożli- 
wiającą elektroniczną wymianę danych 
w  przypadku,  gdy  dostawca  nie  jest 
w stanie korzystać z pełnej integracji. 
Rozwiązanie często wybierane przez 
mniejszych partnerów La Redoute.

Rozwiązanie EDI dla partnerów La Redoute

Narzędzia zaoferowane La Redoute

Typy dokumentów

Portal monitorujący umożliwiającej 
sprawdzanie    w    czasie rzeczywistym 
przepływu dokumentów. Platforma do- 
starczająca informacje czy dokumenty 
zostały prawidłowo przetworzone i do- 
starczone partnerom.
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UNILEVER 

Unilever to brytyjsko-holenderska firma założona 
w 1930 roku. Liczne produkty firmy sprzedawane 
są w 190 państwach świata. Wiele z jej marek 
handlowych to liderzy sprzedaży na rynkach 
światowych, lokalnych lub w swojej kategorii. Od 
1991 r. firma działa na rynku rosyjskim, a w 1993 
r. zadebiutowała na rynku ukraińskim. Obecnie 
zatrudnia 174 000 osób, z czego 7 000 w Rosji i 
około 200 na Ukrainie.

Dzięki wdrożeniu rozwiązań EDI możemy reali-
zować ponad 80% zamówień w formie elektro-
nicznej, co pozwala nam zwiększać sprzedaż 
bez konieczności zatrudniania dodatkowego 
personelu. Możliwość wysyłania takich doku-
mentów jak ORDRSP, DESADV, INVOIC i elektro-
niczna faktura z cyfrowym podpisem poprawiła 
jakość naszych usług. Wdrożenie elektronicznej 
wymiany danych między naszą firmą
a operatorami logistycznymi usprawniło naszą 
działalność dzięki synchronizacji danych mas-
ter data, ograniczeniu zadań realizowanych 
manualnie, poprawie dokładności realizacji 
zamówień, skróceniu czasu opracowania i prze-
kazywania dokumentów.

A. GUŻWIN,  
Implementation Manager, Unilever

ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH  
W UNILEVER

ROZWIĄZANIE

Unilever  to  jedna  z  pierwszych  firm,  które  zde-
cydowały  się  na  elektroniczną  wymianę  doku-
mentów    w celu usprawnienia współpracy z sie-
ciami handlowymi. W firmie wykorzystuje się różne 
typy dokumentów np. ORDER, ORDRSP, DESADV, 
INVOIC, INSDES, OSTRPT, RECADV i PRODAT.  Jako 
jedna z pierwszych firm   w Rosji wdrożyła także 
elektroniczną fakturę spełniającą wymogi prawo-
dawstwa Federacji Rosyjskiej.

Od 2007 roku w Rosji i od 2009 roku na Ukrainie 
Unilever współpracuje z Comarch w obszarze elek-
tronicznej wymiany danych z sieciami handlowy-
mi. Firma przystąpiła do platformy Comarch EDI 
za pośrednictwem pro- tokołu komunikacyjnego 
AS2, posługując się optymalnym dla swojego sys-
temu formatem dokumentów. Poza automatycz-
ną komunikacją Unilever korzysta też z aplikacji 
Comarch EDI Web.

Kolejnym etapem współpracy było wdrożenie 
na początku 2010 roku rozwiązania umożliwiają-
cego zarządza- nie zakupami dystrybutorów. To 
rozwiązanie zostało bezpośrednio zintegrowane 
z wykorzystywanym w firmie systemem ERP, co 
pozwoliło wielu klientom Unilever szybko otrzymy-
wać informacje o asortymencie i cenach Unilever 
oraz sporządzać na ich podstawie zamówienia. 
Wszystkie te czynności wykonywane są za pośred-
nictwem specjalnego web-portalu. Wdrożono ta-
kie typy dokumentów jak ORDER, ORDRSP, Price 
List, Material Master.

KORZYŚCI

OGRANICZENIE CZASU
na opracowanie dokumentów

UWOLNIENIE ZASOBÓW
w celu realizacji innych zadań

SZYBKIE I BEZBŁĘDNE
przekazywanie informacji biznesowych

ZMNIEJSZENIE LICZBY
niekompletnych dostaw wynikających 
z nieterminowego wpłynięcia informacji

ZNACZNE OBNIŻENIE 
KOSZTÓW
związanych z obsługą 
dokumentów

OPTYMALIZACJA
całego procesu logistycznego 
i efektywne zarządzanie 
zapasami

Przekonawszy się o zaletach technologii EDI, 
która pozwoliła zoptymalizować proces obsługi 
dokumentów oraz usprawnić pracę w niektórych 
oddziałach firmy, Unilever postanowił zautoma-
tyzować wymianę informacji także ze swoimi 
operatorami logistycznymi. Głównym celem 
projektu było ograniczenie czasu potrzebnego 
na ręczną obsługę dokumentów i przyspieszenie 
przepływu danych, poprawę  jakości informacji 
oraz usprawnienie pracy    w magazynach. W fa-
zie analizy przedwdrożeniowej ustalono schemat 

przepływu dokumentów EDI, odpowiadający 
wszystkim wymaganiom firmy Unilever, a także 
najbardziej optymalny plan jego realizacji. W 
wyniku wdrożenia różnych typów dokumentów, 
takich jak np. Material Master (PRICAT), Instruction 
to Despatch (INSDES), Inventory Report (INVRPT), 
udało się zoptymalizować wiele procesów w firmie, 
w tym synchronizację danych master data, proce-
sowanie zamówień, zarządzanie produktami w 
magazynach.
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Implementacja systemu  mobilnej  sprzedaży  
Comarch  Mobile  Sales  Force  w Colgate–
Palmolive Poland był to duży biznesowy krok 
do przodu w jakości składanych zamówień, w 
porównaniu do tego jak to się odbywało przed 
tym procesem. Pozwoliła nam na biznesowe 
„odizolowanie” przedstawicieli od hur- towni, 
dzięki czemu nasi przedstawiciele mogą 
odwiedzać klientów mając szer- szy wachlarz 
dystrybutorów i produktów oraz lepsza ofertę.

COMARCH ONLINE DISTRIBUTION  
I COMARCH MOBILE SALES FORCE   
DLA COLGATE – PALMOLIVE

ROZWIĄZANIE

Projekt Comarch Mobile  Sales  Force  i  Comarch  
Online  Distribution  w  Colgate–Palmolive  rozpo-
czął  się  w 2007 roku. Od tego czasu wdrożenia 
zostały przeprowadzone w ponad 60 lokalizacjach 
raportujących, należących do blisko 30 dystrybuto-
rów. Dla Colgate–Palmolive zostały stworzone spe-
cjalnie dedykowane raporty umożliwiające mak-
symalną optymalizację generowanych danych. 
Początkowo projekt funkcjonował na odrębnej 
bazie danych, natomiast w roku 2010 został dołą-
czony do wspólnej bazy (Centralne Repozytorium 
Danych), gdzie znalazły się dane z większości 
projektów korzystających z rozwiązania Comarch 
SFA Online Distribution. Przyspieszyło to znacznie 

dekodowanie kontrahentów oraz znacznie zwięk-
szyło dokładność raportowanych danych. W tym 
samym roku dla działu komercyjnego Colgate–
Palmolive za pośrednictwem systemu Comarch 
Online Sales Support zostały udostępnione dane 
z raportów odsprzedażowych, stanów magazy-
nowych oraz informacje pochodzące z aplikacji 
mobilnej Comarch Mobile Sales Force. Dzięki temu 
praktycznie cała terenowa struktura sprzedażowa 
posiada nieograniczony dostęp do raportowanych 
danych oraz możliwość dwustronnej komunikacji.

DAMIAN SKRZYNIARZ,  
Colgate-Palmolive Poland 

COLGATE-PALMOLIVE

Colgate–Palmolive to firma o prawdziwie global-
nym zasięgu, prowadząca działalność w ponad 
200 krajach. Wiele z jej produktów należy do ma-
rek dobrze znanych klientom na całym świecie. 
Główna siedziba firmy znajduje się w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie Colgate–Palmolive Poland 
raportuje na bieżąco rozliczając się  z prowadzo-
nej przez siebie działalności za oceanem. W celu 
usprawnienia tego procesu oraz jednocześnie 
wzrostu efektywności sprzedaży Colgate nawiązał 
współpracę z Comarch.

KORZYŚCI

Głównym czynnikiem decydującym o sukcesie 
wdrożenia połączonego rozwiązania Comarch przez 
Colgate Palmolive było umożliwienie składania 
zamówień przez przedstawicieli handlowych pod 
różne hurtownie oraz praca na stanach magazyno-
wych. Od tej pory presellerzy Colgate–Palmolive nie 
byli związani z jednym konkretnym dostawcą i mogli 
wybierać oferty najbardziej atrakcyjne dla klientów, 
dzięki czemu możliwy był wzrost sprzedaży.

POZOSTAŁE KORZYŚCI, NA 
KTÓRE COLGATE–PALMOLIVE 
ZWRACA UWAGĘ W ZWIĄZKU 
Z WPROWADZENIEM SYSTEMU 
COMARCH ONLINE DISTRIBUTION I 
COMARCH MOBILE SALES FORCE TO 
M.IN:

 n Błyskawiczny dostęp do danych niezbędnych 
do prawidłowego zarządzania biznesem w 
terenie na poziomie każdego terenowego 
reprezentanta handlowego (stany magazy-
nowe, out of stock, target odsprzedażowy 
i jego realizacja, target jakościowy i jego 
realizacja)

 n Możliwość implementacji celów i konkursów 
opartych na targecie sell–out jak również 
monitoring realizacji tak zdefiniowanych 
zadań

 n Automatyczne pozyskiwanie zweryfikowanych 
danych rynkowych – biznesowa weryfikacja 
polegająca na porównywaniu danych raporto-
wanych automatycznie interfejsem z danymi 
tradycyjnymi np. zestawieniami zbiorczymi

 n Elastyczne zmiany w projekcie tj. rozszerzenie 
projektu o kolejnych dystrybutorów w związku 
z rozwojem biznesu Colgate–Palmolive

 n Wysyłanie zamówień generowanych przez 
przedstawicieli handlowych Colgate–
Palmolive bezpośrednio do systemów finan-
sowo–księgowych dystrybutorów (brak udziału 
fakturzystek

 n w przepisywaniu zamówień, „skonsumowa-
nie” limitu kredytowego PSD przez pierwsze 
zamówienie w systemie finansowo–księgo-
wym danego dystrybutora)
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Grupa Carlsberg jest czwartą na świecie firmą pi-
wowarską. Zatrudnia ponad 42 tysiące osób w 50 
krajach.   W Polsce działa od 2001 roku, kiedy z po-
łączenia browarów w Brzesku, Szczecinie, Sierpcu i 
Wrocławiu powstał Carlsberg Okocim. Tak zaczęła 
się historia Carlsberg Polska.

Obecnie Carlsberg Polska to trzecia co do wielkości 
firma piwowarska w Polsce. Ma ponad dwudzie-
stoprocentowe udziały w rynku i produkuje ponad 
8 milionów hektolitrów piwa rocznie. W ciągu ostat-
nich pięciu lat udziały w rynku Carlsberg Polska 
zwiększyły się z 12 do 20 proc. Oferta grupy obejmu-
je flagowy produkt – rodzinę piw Carlsberg, a także 
m.in. marki takie jak Okocim, Piast, Książ, Kasztelan, 
Harnaś, Karmi, Grimbergen, Somersby.

COMARCH EDI I COMARCH  
ONLINE DISTRIBUTION  
W CARLSBERG POLSKA

CARLSBERG POLSKA

ROZWIĄZANIE

Na potrzeby Carlsberg Polska wdrożono dwa pro-
dukty z rodziny B2B Network - Comarch Online 
Distribution oraz Online Sales Support.

Comarch Online Distribution to kompleksowa 
usługa komunikacyjno-integracyjna, umożliwiają-
ca automatyczne, codzienne, raportowanie kluczo-
wych informacji (stany magazynowe, odsprzedaż) 
do producentów. Produkt jest zintegrowany z 
systemami finansowo-księgowymi oraz sprzedażo-
wymi producentów     i dystrybutorów.

Współpraca pomiędzy Comarch a Carlsberg Polska 
rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy to przeprowa-
dzono próbne, zakończone sukcesem, wdrożenie 
u jednego z dystrybutorów. Od 2007 roku rozsze-
rzono współpracę na pozostałych dystrybutorów w 
całym kraju.

Początkowo wdrażano rozwiązanie standardowe, 
które pozwalało pobrać od dystrybutorów dane 
o od- sprzedaży produktów Carlsberg Polska. 
Funkcjonalność tego modułu rozszerzono o „Total 
Category”, dzięki czemu informacje dotyczące od-
sprzedaży produktów Carlsberg są komunikowane 
na tle całości sprzedaży danej grupy asortymento-
wej (np. ile dystrybutor sprzedał piwa butelkowego 
Carlsberg oraz jaka była sprzedaż jasnego piwa 
butelkowego).

W 2013 roku wraz z rozwojem rynku i nowymi wy-
zwaniami Carlsberg postanowił rozszerzyć współ-
pracę        z Comarch o kolejny produkt:

KORZYŚCI

n Możliwość pobierania danych i zasilania nimi 
systemu Business Intelligence

n Efektywniejsze planowanie produkcji i logi-
styki – zmniejszenie kosztów

n Możliwość ustalenia realnego potencjału 
zakupowo-sprzedażowego sklepu oraz mie-
rzenia efektywności współpracy (P&L)

n Analiza efektywności centralnych i lokalnych 
akcji marketingowych

n Rozwiązanie dostarczane w wygodnym 
modelu SaaS

n Efektywne rozmieszczenie przedstawicieli 
handlowych (w oparciu o realny potencjał 
kontrahentów i rzeczywistą odsprzedaż)

n Zmiana podejścia do współpracy z dystrybu-
torami, czyli rozliczenie oparte na odsprze-
daży produktów do sklepów, a nie prostym 
zwiększaniu stanów magazynowych

n Redukcja stanów magazynowych u dystrybu-
torów i związane z nią uwolnienie gotówki

Fakt, że pomimo trudnych warunków panują-
cych na rynku piwa w Polsce udaje się nam co 
roku rosnąć zawdzięczamy mądrym inwesty-
cjom. W ten trend wpisuje się bez wątpienie de-
cyzja o wdrożeniu przez Carlsberg Polska syste-
mu Comarch B2B Network. Online Distribution, 
a następnie Online Sales Support.
To dzięki wprowadzeniu tego typu rozwiązań 
jesteśmy w stanie kreować nową rzeczywistość 
rynkową i dostarczać naszym partnerom bizne-
sowym oraz konsumentom coraz lepsza ofertę”

JAKUB KACZYŃSKI,  
Head of Sales Support Division in Carlsberg Polska

2006 
PILOTAŻOWE WDROŻENIE 

COMARCH SFA ONLINE 

DISTRIBUTION

2007 
ROZSZERZENIE  

WDROŻENIA  

NA CAŁY KRAJ

2011 
PODPISANIE NOWEJ UMOWY I 

MODERNIZACJA TECHNOLOGII 

POZYSKIWANIA INFORMACJI

2013 
WPROWADZENIE 

RAPORTOWANIA „TOTAL 

CATEGORY”

Comarch Online Sales Support to komplementarne rozwiązanie w stosunku do produktu wdrożonego 
uprzednio w Carlsberg Polska. Zaawansowane funkcjonalności portalu B2B (Business to Business) zapew-
niają kompleksową komunikację, raportowanie oraz realizację przez partnerów biznesowych (dystrybuto-
rów, sklepy partnerskie) zadań związanych z merchandisingiem i sprzedażą. Comarch Online Sales Support 
pozwala na usystematyzowanie, uściślenie i usprawnienie współpracy pomiędzy partnerami handlowymi. 
Moduł raportowy Fast Grid pozwala natomiast tworzyć wielowymiarowe analizy oparte na kostkach OLAP.
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KORZYŚCI

POPRAWA 
komunikacji
z dystrybutorami

LEPSZE
planowanie 
produkcji
i poprawa logistyki

ELIMINACJA 
błędów związanych 
z ręczną obsługą 
dokumentów

Praca przedstawicieli 
handlowych na  
AKTUALNYCH 
STANACH 
MAGAZYNOWYCH

POPRAWA
procesów 
cash-flow

Podstawową korzyścią z wdrożenia systemu 
Comarch Online Distribution i Comarch Online 
Sales Support w Red Bull było rozpoczęcie auto- 
matycznego i regularnego raportowania ważnych 
z punktu widzenia Red Bull informacji rynkowych.

Celem projektu jest przed wszystkim uzyskanie do- 
stępu do danych odsprzedażowych oraz stanów 
magazynowych produktów Red Bull po stronie 
dys- trybutorów objętych projektem. Dzięki pozy-
skaniu takich informacji oraz jej integracji z system 
SFA Red Bull, terenowi reprezentanci handlowi 
Red Bull mogą generować zamówienia bez obaw 
o to, że ich zamówienie nie zostanie zrealizowane. 
Dzięki wdro- żeniu Comarch Online Sales Support 
raportowanie odbywa się automatycznie, dzięki 
czemu Red Bull ma dostęp do bieżących informa-
cji rynkowych ad-hoc. Wykorzystane we wdrożeniu 
procesy matchowania i deduplikacji danych pro-
duktów oraz kontrahentów pozwoliły na całkowi-
te wyeliminowanie proble- mów związanych ze 
zróżnicowaną nomenklaturą po stronie Red Bull i 
dystrybutorów.

Bazując na aktualnych raportach stanów maga- 
zynowych dystrybutorów, Red Bull ma możliwość 
efektywnego zarządzania procesami logistyczny- 
mi, produkcyjnymi oraz gospodarką magazynową. 
Raporty odsprzedaży na bieżąco informują pro- 
ducenta o wynikach przeprowadzanych kampanii 
marketingowych.

Zintegrowanie systemu Comarch Online 
Distribution z systemem mobilnym wykorzystywa-
nym przez Red Bull umożliwia wyświetlanie stanów 
magazy- nowych dystrybutorów na urządzeniach 
mobilnych. Zestawienie informacji o odsprzedaży 
produktów w rynek wraz ze składanymi na urzą-
dzeniach mobilnych zamówieniami daje Red 
Bull możliwość badania poziomu realizacji zamó-
wień. Dzięki wdrożeniu systemu Comarch Online 
Distribution w Red Bull przedstawiciele handlowi 
mogli zostać rozliczeni za rzeczywistą sprzedaż do 
detalu a nie za dekla- rowane zamówienia do dys-
trybutora. Zestawienie zamówień z urządzeń mo-
bilnych versus odsprzedaż dystrybutora pozwoliło 
zidentyfikować punkty sprzedaży detalicznej gdzie 
nie docierają przedstawiciele handlowi Red Bull.
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Red  Bull  jest  światowym  liderem  w  produkcji 
i sprzedaży napojów energetycznych. Obecnie 
każ- dego roku w ponad 170 krajach sprzedaje się 
około 6 miliardów puszek Red Bulla. W   2012   roku   
Red   Bull   nawiązał   współpracę   z COMARCH S.A.. 
Celem wspólnych działań było uruchomienie kom-
pleksowego systemu Comarch Online Distribution 
i Online Sales Support. Zin- tegrowany  system  bę-
dzie  umożliwiał  regularne raportowanie informacji 
o stanach magazynowych i odsprzedaży  do  klien-
tów  detalicznych  z zewnętrznej sieci dystrybutorów 
Red Bull. Wdrożeniem systemu objęto ponad 160 
lokalizacji (magazyny) i ponad 50 dystrybutorów.

RED BULL AKTYWNIE KSZTAŁTUJE  
PROCESY BIZNESOWE UŻYWAJĄC  
NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ   
COMARCH ONLINE DISTRIBUTION

RED BULL Od pewnego czasu poszukiwaliśmy na rynku 
narzędzi umożliwiających budowanie przewa-
gi konkurencyjnej - pozwalających na zdoby-
cie infor- macji, przekładających się na zwięk-
szenie efektywności działania dla Red Bull, jak 
i dla naszych partnerów handlowych. Wybór 
docelowego rozwiązania informatycznego 
gwarantującego dostarczenie informacji o 
odsprze- daży dystrybutorów do detalu oraz o 
bieżących stanach magazynowych poprzedzi-
liśmy  gruntowną   analizą   naszych   potrzeb   
skonfrontowanych  z technicznymi możliwo-
ściami rynku. Wybrane rozwiązanie ma zwięk-
szyć wyniki osiągane przez Red Bull i naszych 
partnerów handlowych

WOJCIECH KOSMALEWSKI,  
Sales Director, Red Bull Spółka z o.o.

ROZWIĄZANIE

Red Bull, stając przed powyższym wyzwaniem, poradził sobie z nim za pomocą rozwiązania oferowane-
go przez Comarch. Wdrożył system Comarch Online Distribution który jest optymalnym, skalowanym do 
bizne- sowych potrzeb producenta rozwiązaniem, umożliwiającym zintegrowanie wszystkich systemów 
transakcy- jnych dystrybutorów w jedną centralną platformę raportującą. Poprzez komunikację oraz rapor-
towanie za pomocą Comarch Online Sales Support, system Online Distribution umożliwia kompleksową 
obsługę wszel- kich procesów zachodzących w dziale sprzedaży danego przedsiębiorstwa. W ramach usłu-
gi Comarch Online Distribution realizowane są m.in.:



OPTYMALIZACJA, ZARZĄDZANIE  
DOSTAWCAMI,  
SKRÓCENIE CZASU TRWANIA  
ORAZ REDUKCJA KOSZTÓW  
OBSŁUGI PROCESU

ROZWIĄZANIE

Zamówienia składane przez FRoSTA przesyłane są 
za pomocą kanału komunikacyjnego do aplikacji 
Comarch Clearing Center. W zależności od tego, 
do jakiego dostawcy dane zamówienie jest adre-
sowa- ne, system udostępnia je poprzez aplikację 
webową Comarch Web-EDI, bądź za pomocą bez-
pośredniej integracji EDI. Przesył faktur przycho-
dzących do FRoSTA również odbywa się za pomocą 

odpowied- niego kanału  komunikacyjnego.  Poza  
rekordem w ramach danej faktury VAT przesyłany  
jest  też plik w formacie PDF umożliwiający firmie 
FRoSTA dalsze przetwarzanie faktur przychodzą-
cych. Tym samym rozwiązania Comarch Web-EDI i 
Comarch EDI Integration idealnie wkomponowują 
się w za- chodzące w firmie FRoSTA AG procesy 
biznesowe.

KORZYŚCI

Umieszczone w Centrum Danych Comarch syste- 
my Comarch Web-EDI i Comarch EDI Integration 
dostępne są w modelu SaaS (Software as a Service). 
W modelu tym oprogramowanie przechowywane 
jest na serwerach dostawcy i udostępniane kliento- 
wi w chmurze obliczeniowej. Dzięki temu rozwią- 
zaniu firma FRoSTA nie musiała ponieść kosztów 
związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania. 
Rozwiązania Comarch Web-EDI i Comarch EDI 
Integration umożliwiają firmie FRoSTA elektroniczną 

wymianę zamówień i faktur  z  dostawcami  nawet 
w sytuacji, gdy dostawcy ci nie posiadają odpo- 
wiedniego zaplecza do komunikacji elektronicznej. 
Bezpośrednia integracja z istniejącymi schematami 
przetwarzania faktur przychodzących umożliwia fir- 
mie FRoSTA redukcję  kosztów  obsługi procesu, jak i 
skraca czas jego trwania.
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FROSTA AG 
 
Spółka akcyjna FRoSTA jest niemiecką firmą z se- 
ktora małych i średnich przedstębiorstw należącą 
do grona największych producentów i dystrybuto-
rów żywności mrożonej w Europie. Do głównych 
ob- szarów prowadzonej działalności zalicza się 
przede wszystkim  produkcję  wyrobów  rybnych,  
warzyw  i dań gotowych. Mając ok. 25 % udział w 
rynku FRoSTA jest liderem rynku mrożonych dań 
goto- wych w Niemczech.

Korzystając z Comarch EDI, uzyskaliśmy ela-
styczny i szybki dostęp do sys- temu umożli-
wiającego optymalne podłączenie dostawców 
i optymalizację naszego łańcucha dostaw. 
Przede wszystkim mniejsi dostawcy otrzymali za 
pośrednictwem portalu dostawców możliwość 
dokonywania bezpieczniej  i sprawnej wymiany 
wszelkich dokumentów. Wszyscy partnerzy czer-
pią korzyści z ogromnego wzrostu elastyczności 
i bezpieczeństwa.“

ROBERT BLASIG,  
Head of IT at FRoSTA



COMARCH B2B MOBILE   
SALES FORCE APPS

WDROŻENIE PILOTOWE I START 
PROJEKTU W POLSCE W 2010 R.

OBECNIE PROJEKT ROZSZERZONY 
JUŻ NA 6 KRAJÓW EUROPY

APLIKACJA MOBILNA DLA PH 
DOSTĘPNA NA SMARTFONY I TABLETY

W PEŁNI KONFIGUROWALNA 
APLIKACJAM OBSŁUGUJĄCA 
SPECYFICZNE WYMAGANIA DIAGEO

ROZWIĄZANIE

W celu szybkiej realizacji standardu 8 steps call 
Comarch SA zaproponował wdrożenie systemu 
Comarch B2B Network (aplikacji Mobile Sales 
Force, Online Manager i Online Administrator). 
Wdrożenie systemu zostało zrealizowane przy 
użyciu najnowszych dostępnych na rynku 
urządzeń firmy HTC – HTC HD2, które jako jedne 
z pierwszych były wyposażone w pojemnościowy 
ekran dotykowy, wspierający posługiwanie się ges-
tami w obsłudze samego urządzenia, jak i aplikacji 
Comarch Mobile Sales Force. W trakcie trwania 
projektu nastapił upgrade rozwiązania do wersji 

na smartfony i tablety z systemem Android. Serie 
kilkunastu spotkań analitycznych zrealizowanych 
przez Zespół Wdrożeniowy Diageo Polska oraz 
Zespół Wdrożeniowy Comarch SA zaowocowały 
wypracowaniem finalnej, wdrożonej funkcjonal-
ności oraz zakresu raportowania dedykowanego 
dla użytkowników na każdym szczeblu struktury 
organizacyjnej. W czasie wdrożenia konsultanci 
Comarch SA pracowali również z samymi przed- 
stawicielami handlowymi w terenie, obserwując jak 
aplikacja Comarch Mobile Sales Force radzi sobie 
w rzeczywistych warunkach pracy użytkowników.

W chwili obecnej Diageo Polska w całej organizacji 
sprzedażowej korzysta z zaproponowanego przez 
Comarch rozwiązania – Comarch Mobile Sales 
Force. Wdrożony  system pozwala w całości w spo-
sób szybki     i zdefiniowany przez Diageo Polska 
realizować standard 8 steps call, wysyłać zamówie-
nia do partnerów handlowych Diageo Polska reali-
zujących zamówienia oraz wykonywać wszystkie 
inne zadania, zarówno stałe, jak i te definiowane ad 
hoc. Dodatkowo, dzięki elastycznej architekturze 
Diageo Polsko uzyskało pewność, że nawet wtedy, 
gdy zmieni się rzeczywistość rynkowa i pojawią się 
nowe obszary biznesu do obsługi, system Comarch 

Mobile Sales Force pozwoli na realizację takich 
zadań. Oceniając system Comarch Mobile Sales 
Force w organizacji sprzedażowej takiej, jak Diageo 
Polska należy pamiętać, że system dostarczany 
przez Comarch nie działa w próżni i jest wspierany 
także przez inne produkty zaliczane do platformy 
Comarch B2B Network, jak Online Distribution, 
EDI Network czy Online Sales Support. Daje to 
możliwość jeszcze lepszego zastosowania systemu 
poprzez wykorzystanie efektu synergii pomiędzy 
zintegrowanymi systemami dostarczanymi przez 
Comarch.

Automatyczna

oraz możliwość anulowania zamówień

WYSYŁKA
WYGENEROWANYCH 
ZAMÓWIEŃ

Zorientowanie na 
realizację

CELÓW 
FIRMY 

WYLICZENIA MARŻY 
I NARZUTU

Rozbudowana funkcjonalność 
MERCHANDISINGOWA 

i braków raportowania

ELIMINACJA 
BŁĘDÓW 

obsługi klienta 

OBNIŻENIE 
KOSZTÓWkontrola i

w Polsce

ZARZĄDZANIE 
CAŁĄ SIECIĄ 
SPRZEDAŻY 

przedstawicieli 
handlowych   

już na etapie generowania 
zamówienia

SKRÓCENIE 
CZASU WIZYTY
w punkcie sprzedaży 
detalicznej przejście na 
raportowanie elektroniczne

OPTYMALIZACJA 
PRACY 

KORZYŚCI
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Diageo to  producent  i  dystrybutor  wielu  najbar-
dziej  rozpoznawalnych  marek  alkoholowych  na  
świecie z kategorii alkoholi mocnych, win i  piw.  
W  swoim  portfolio  firma  posiada  m.in.  Johnnie  
Walker,  Smirnoff,   J&B,   Baileys,   Cuervo,   Tanqueray,   
Captain   Morgan,   Crown   Royal,   wina   Beaulieu   
Vineyard  i Sterling Vineyards.

DIAGEO
Wybór rozwiązania Comarch poprzedzony był 
etapem wdrożenia pilotażowego(…). Finalne ro-
związanie wybrane do naszej firmy pozwoli na 
kompleksową obsługę kanałów sprzedaży, a sam 
system będzie wspierać pracę przedstawicieli 
handlowych zgodnie ze standardami pracy obo-
wiązującymi we wszystkich spółkach z grupy Di-
ageo.

RAFAŁ STEPIEN,  
Diageo Polska



BP

BP jest jedną z największych firm paliwowych 
świata, która prowadzi działalność w ramach dzia-
łów stacji paliw, gazu płynnego, kart paliw, olejów i 
hurtu paliw. Zatrudnia ponad 100 tys. ludzi, w tym 
ponad 3 tys. w Polsce; prowadzi działalność w po-
nad 100 krajach, na 6 kontynentach.

BP Polska jest liderem wśród zagranicznych kon-
cernów paliwowych działających na terenie Polski. 
W Polsce rozpoczęła działalność w 1991 roku. 
Pierwsza stacja benzynowa została otwarta w 1995 
roku, od tego czasu liczba stacji wzrosła do 500, 
wraz z całodobowymi sklepami na terenie całego 
kraju.

COMARCH EDI  
W BP POLSKA

ZMNIEJSZENIE 
KOSZTÓW 
OPERACYJNYCH 
związanych z wysyłką 
dokumentów papierowych

MOŻLIWOŚĆ PEŁNEGO 
KONTROLOWANIA 
PRZESYŁANYCH 
DOKUMENTÓW
od momentu wysłania do momentu 
otrzymania przez partnera

USPRAWNIENIE
PROCESU
dostaw poprzez szybkie i dokładne 
przekazywanie informacji logistycznych

KONTROLA 
ROZBIEŻNOŚCI
pomiędzy zamówieniami 
a dostawami.

KORZYŚCI

Wdrażając projekt EDI z Comarch EDI, firma BP 
otrzymała możliwość szczegółowej kontroli proce-
su zamawiania oraz realizacji dostaw. Komunikaty 
elektroniczne służą nie tylko do przekazywania 
informacji o zamawianych towarach, lecz również 
ustalaniu tzw. delivery window, czyli okna czaso-
wego, w którym powinien zostać zrealizowany 
rozładunek towaru na każdej ze stacji.

Dzięki pozytywnym efektom projektu EDI sieć 
BP planuje rozszerzenie projektu zarówno o 
wspomniane nowe komunikaty, jak i dodatkowe 
rozwiązania Comarch EDI, takie jak Comarch EDI 
Archiwum do archiwizacji prze- syłanych e-fak-
tur, czy Comarch EDI Raportowanie do rapor-
towania danych pochodzących z komunikatów 
elektronicznych.
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Aby zapewnić efektywną współpracę pomiędzy  
BP, a partnerami oraz kontrolę ustalonego SLA dla 
procesów handlowych, w kolejnym etapie projektu 
rozwinięty został moduł Comarch EDI Tracking.

Dzięki niemu, bazując na harmonogramie składa- 
nia zamówień dla każdej ze stacji, weryfikowana-
jest zgodność z wzorcowym planem zamówień. 
Dodatkowo aplikacja zapewnia pełny podgląd 
transmisji dokumentów elektronicznych, dzięki 
czemu dokładnie znany jest czas otrzymania przez 
partnera danego zamówienia.

Projekt został poszerzony również o dodatkowe 
typy dokumentów, a mianowicie ASN (advanced 
ship- ping notice), CASN (confirmed asn) – potwier-
dzenie realizacji oraz DISREP (discrepancy report), 
czyli ra- port rozbieżności między zamówieniem, a 
dostawą.

W najbliższym czasie planowane jest również 
uru- chomienie e-faktury wraz z e-archiwizacją 
(Comarch EDI E-Fakturowanie moduł Archiwum) 
oraz wpro- wadzenie elektronicznych stanów ma-
gazynowych (stock monitoring).

ROZWIĄZANIE

Projekt EDI w BP rozpoczął się w 2006 roku. 
Platforma Comarch EDI została rozbudowana o do- 
datkowe moduły do obsługi plików pochodzących 
z systemu BP. Po dokładnych testach z wybranym 
kontrahentem uruchomiona została elektroniczna 
wysyłka wszystkich zamówień.

W 2008 roku,  wraz  ze  zmianami  logistycznymi  w 
sieci BP z modelu BP – hurtownik – producent na 
model BP – operator logistyczny – producent, pro- 
jekt został zmigrowany do standardowych modu- 
łów platformy Comarch EDI.



HAMELIN

Grupa Hamelin od ponad 50 lat jest wiodącym 
dostawcą na rynku materiałów papierniczych dla 
firm i odbiorców indywidualnych (głównie stu-
dentów). Należące do niej globalne marki Oxford, 
Elba czy Super Conquérant są jednymi z naj-
lepszych na swoich rynkach (we Francji i Europie).

Spółka z Caen powstała w 1864 roku jako mały, 
rodzinny biznes. Obecnie, grupa zatrudnia już 
2200 pracowników w 12 krajach, a mimo to za- 
chowała swój oryginalny charakter.

szerzeniu zasięgu funkcjonalnego zgodnie z wy-
tycznymi, a nie na wystawieniu wysokiej faktury 
za wprowadzenie nawet najmniejszych zmian. 
Z technicznego punktu widzenia wdrożony sys-
tem EDI umożliwia znaczne zmniejszenie ryzyka 
regresji podczas modyfikacji i jest zdecydowanie 
szybszy w porównaniu z poprzednim systemem. 
W porównaniu    z konkurencją, Comarch był  
najbliższy  naszemu  modelowi  przedsiębior-
stwa,  co pozwoliło nam na większą swobodę i 
wpływ na podejmowane decyzje.
Comarch przekonał nas także trwałością relacji: 
odwiedziliśmy siedzibę firmy w Polsce, pozna-
liśmy udokumentowaną pozycję na różnoro- 
dnych rynkach  i doświadczyliśmy dynamizmu 
i entuzjazmu międzynarodowych zespołów.”Aby 
zminimalizować ryzyko, wraz z Comarch wpro-
wadziliśmy środki zapobiegawcze przed ewen-
tualnymi błędami w metodologii i w zarządza-
niu projektem.”

ERIC GRIENAY,  
Domain Expert at Hamelin

COMARCH EDI  
DLA HAMELIN

ROZWIĄZANIE

W 2016 roku f irma Hamelin ogłosiła przetarg 
na wprowadzenie zmian do architektury plat-
formy EDI, ostatecznie wygrany przez Comarch. 
Projekt był dla Hamelin dużym wyzwaniem 
branżowym: głównym celem była mi- gracja 
istniejącej platformy do systemu Comarch EDI, 
która obejmowała połączenie 130 partnerów 
handlowych obecnych w EDI z Grupą Hamelin.

Projekt rozpoczął się od 500 kontaktów w 20 
krajach i 40 000 dokumentów wymienianych 
każdego miesiąca i zakładał dodanie do końca 
(2018) roku 60 nowych partnerów stanowiących 
200 kontaktów.

Aby sprostać temu wyzwaniu i zrealizować 
wszystkie wymagania Grupy Hamelin, wybrano 
rozwiązanie Comarch EDI, które:

 n udostępnia wydajną platformę EDI zdolną do 
szybkiego i całkowicie bezpiecznego przetwa-
rzania danych

 n zapewnia wdrożenie w skali międzynarodowej

Aby zoptymalizować wymianę danych, oprócz 
platformy Comarch EDI wdrożono dodatkowe 
moduły:

 n Comarch Tracking
 n Comarch e-Invoicing

Moduł  Comarch  Tracking  umożliwia   wizualizację   przepływu   danych   wchodzących   i   wychodzących   
przez   system   EDI.   Posiada   intuicyjny   i   łatwy   w    użytkowaniu    interfejs    wykorzystywany zarówno 
przez dział informatyczny, jak i przez dział obsługi klienta Hamelin.

Comarch e-Invoicing umożliwia elektroniczne fakturowanie oraz archiwizację przez minimalny okres 10 
lat. Moduł ten jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami, ma także certyfikat 
GS1 France. Ponadto, jest zgodny z wymogami określonymi w artykule 289 bis generalnego kodeksu 
podatkowego.

Wybraliśmy Comarch przede wszystkim ze 
względu na elastyczność, którą zauważyliśmy 
już przy pierwszych konsultacjach, i bliski kon-
takt poprzez dedykowanych pracowników. 
Współpraca z Comarch to  szczera  i  otwarta 
relacja: tej firmie zależy na odpowiednim po-
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KORZYŚCI

MIĘDZYNARODOWA 
IMPLEMENTACJA

MIĘDZYNARODOWY 
SERVICE DESK

umożliwia podłączanie 
europejskich partnerów 
przy jednoczesnym 
przestrzeganiu krajowych 
przepisów

zapewnia kontakt między 
partnerami handlowymi, 
wsparcie techniczne i pomoc

szybkie i całkowicie 
bezpieczne przetwarzanie 
wszystkich danych

WYDAJNA 
PLATFORMA



WDROŻENIE 
COMARCH AP AUTOMATION

SSP

ROZWIĄZANIE

Wysoka jakość obsługi, szybkość i elastyczność to 
ważne cechy w branży gastronomii w obiektach 
infrastruktury transportowej. Firma SSP Germany – 
The Food  Travel  Experts,  wiodący  usługodawca z 
tej branży, w swoich wewnętrznych procesach oraz 
w komunikacji z partnerami handlowymi sto- suje 
systemy Comarch do wymiany danych i zarzą- dza-
nia dokumentami.

 

Systemy te umożliwiają zaopatrywanie wszystkich 
partnerów wyłącznie na podstawie dokumentów 
elektronicznych. Z ok. 3 000 partnerów ci, którzy wy- 
pracowują 80% łącznej liczby dokumentów, zostali 
podłączeni do platformy Comarch B2B Network. 
Dla wszystkich partnerów, którzy przesyłają za- mó-
wienia papierowe lub w postaci dokumentów w 
formacie PDF, został zastosowany system Comarch 
AP Automation.

Po wprowadzeniu systemów Comarch do wymiany 
danych i zarządzania dokumentami dokonano cał-
kowitej zmiany struktury procesów wewnętrznych 
SSP. Zrezygnowano z dotychczasowej ad- ministra-
cji zdecentralizowanej i wdrożono cen- tralną orga-
nizację w Eschborn. W zakresie faktur wpływających 
centrala SPP Germany w Eschborn jest jednostką 
regulującą dla wszystkich lokalizacji  i  partnerów.  
W  związku  z  tym  wszystkie   faktury - zarówno 
elektroniczne, jak i papierowe - są przetwarzane 
w Eschborn. Podstawą przetwarzania wewnętrz-
nego jest moduł BPM w połączeniu z systemem 
Comarch AP Automation. Do wymienione- go 
systemu workflow wprowadzane są na przykład 
faktury papierowe po zeskanowaniu (wstępne ska- 
nowanie) i kontroli kompletności oraz poprawności 
rozliczeń.    Za    pomocą    przeglądarki pracownicy 

działu księgowości mogą wywołać i w odpowiedni 
sposób opracować każdy poszczególny proces, na 
przykład sprawdzić dekretacje i wykonać referencje 
do zamówień. Workflow został  dostosowany  do 
indywidualnych potrzeb firmy w ten sposób, że 
zintegrowano zasady reprezentacji oraz procedury 
eskalacji. Po zakończeniu przetwarzania genero-
wany jest elektroniczny dokument wyjściowy dla 
następnego systemu.

Ponadto dla SSP ważne było posiadanie systemu in- 
formowania o raportach, za pomocą którego można 
zmierzyć wydajność obiegu faktur lub na przykład 
uzyskać wgląd we wszystkie otwarte procesy fak- 
turowe oraz brakujące potwierdzenia wniosków 
inwestycyjnych.

The Food Travel Experts - jest wiodącym przedsiębior-
stwem gastronomicznym, prowadzącym restauracje, 
bary, kawiarnie, food courts, punkty gastronomiczne 
w poczekalniach i obiektach handlowych na lotni- 
skach, dworcach kolejowych i przy autostradach. 
Przedsiębiorstwo z ponad 60-letnią historią zatrudnia 
około 30 000 pracowników na całym świecie i ob-
sługuje codziennie ponad milion klientów, osiągając 
roczne obroty w wysokości około 2 mld euro.

Aby utrzymać się na rynku, należy odpowiadać 
na ciągle zmieniające się wyzwania i rozwijać 
optymalne rozwiązania razem z partnerami han-
dlowymi. Firma SSP już od dawna zdawała sobie 
sprawę z tego, że nadszedł czas na zmiany. W Co-
march znaleźliśmy partnera, który jest specjalistą 
w dziedzinie elektronicznego obiegu danych oraz 
przetwarzania i archiwizowania dokumentów pa-
pierowych.

ANDREAS KÜHNE, 
Central Europe, Middle East and Asia Pacific

KORZYŚCI

SZYBSZA 
WYMIANA 
DOKUMENTÓW

na zapytania partnerów 
handlowych

Za pomocą

pracownicy, bez względu na lokalizację 
oddziału oraz czas, mają dostęp
do niezbędnych informacji i możliwość ich 
wewnętrznego lub zewnętrznego 
przekierowywania

związanych z wymianą 
dokumentów pomiędzy 
kontrahentami

OSZCZĘDNOŚĆ 
KOSZTÓWSZYBKA 

REAKCJA

relacjami z dostawcami

OPTYMALIZACJA 
ZARZĄDZANIA

COMARCH
AP AUTOMATION
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TECHNICOLOR

Technicolor –  światowy  lider  w  sektorze  mediów 
i rozrywki – zajmuje czołowe miejsce wśród inno- 
wacji cyfrowych. Działalność firmy opiera się na 
trzech segmentach operacyjnych, poświęconych 
odpowiednio technologii, usługom rozrywkowym, 
oraz sieciowym usługom domowym („Connected 
Home”). Firma już od stu  lat  czynnie  przyczynia  
do rozwoju technologii i usług video. Technicolor 
zajmuje pozycję światowego lidera w zakresiedo-
starczania rozwiązań obejmujących produkcję 
cyfrową, postprodukcję oraz dystrybucję, a także 
usług dla szerokiego grona twórców, operatorów 
Pay-TV oraz dostawców usług sieciowych. Aby 
spro- stać rzeczywistym problemom i wyzwaniom 
bran- żowym w działających przedsiębiorstwach, 
Grupa tworzy szereg odpowiednich innowacji.

Zanim wdrożyliśmy rozwiązanie Comarch, 
rejestracja i przetwarzanie dokumentów 
wymagały  dużych nakładów czasu i żmudnej 
pracy. Przypisanie       i akceptacja kosztów 
odbywały się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, wskutek czego trudno było 
śledzić procesy i zarządzać ich statusem. Brak 
integracji z systemem ERP oznaczał, że dane z 
zatwierdzonych faktur trzeba było rejestrować 
ręcznie, a to negatywnie wpływało na ich 
dokładność. Od momentu zakończenia projektu 
Comarch dysponujemy kompleksowym 
rozwiązaniem, które pozwala przetwarzać 
dokumenty w sposób szybki i niezwykle 
elastyczny. Jako   firma   technologiczna   
umiemy    docenić    prawdziwy    profesjonalizm  
w dziedzinie IT. Comarch jest bez dwóch zdań 
godny polecenia.”

OLIVIER LABELLE,  
Technicolor
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WDROŻENIE 
COMARCH E-INVOICING

KLUCZOWE FAKTY

100 

350

1 500
PATENTÓW

17 000

Przyznanych 
patentów (2015)

Ponad

dochody 
grupy (2015)

lat doświadczenia

badaczy 
i ekspertów

3,7 
mld

40 000

Pracowników
na całym świecie

ROZWIĄZANIE

Oferowane przez Comarch rozwiązanie e-Invo-
icing pozwoliło firmie na przedefiniowanie, uspra- 
wnienie i automatyzację procesów przetwarzania 
dokumentów finansowych. Wdrożeniu towarzy- 
szyła również integracja globalnych procesów 
obsługi zobowiązań. Zadaniem Comarchu była 
zatem ścisła współpraca z Technicolor i opracowa- 
nie odpowiednio kompleksowego i elastycznego 
rozwiązania. Aby sprostać oczekiwaniom klienta, 
Comarch zastosował własne rozwiązanie SaaS i za-
pewnił kompleksowe usługi w zakresie doradztwa 
i rozwoju na całym etapie wdrożenia projektu.

Rozwiązanie Comarch e-Invoicing usprawnia na-
stępujące procesy:

 n Przechwytywanie faktur ze wszystkich kana-
łów komunikacji (dokumenty papierowe, 
e-maile, pliki PDF, kanał EDI)

 n Automatyczna ekstrakcja danych (OCR) oraz 
ich walidacja,

 n Workflow przypisania kosztów
 n Weryfikacja i akceptacja
 n Archiwizacja faktur w elektronicznym 

repozytorium
 n Dwukierunkowa synchronizacja danych z 9 

sys- temami planowania zasobów (ERP)

KORZYŚCI

Po udanym wdrożeniu systemu, firma Technicolor 
osiągnęła kluczowe cele wyznaczone na  począt- 
ku projektu. Użytkownicy rozwiązania w Grupie 
Technicolor korzystają z szeregu funkcjonalności 
Comarch e-Invoicing. Jako najważniejsze wskazują:

 n Wysoki stopień automatyzacji
 n Elastyczność workflow
 n Możliwość integracji
 n Użyteczność systemu
 n Jednorazowe logowanie
 n Model SaaS 

Comarch e-Invoicing to dla firmy Technicolor i jej 
pracowników (użytkowników końcowych) nie tylko 

rozwiązanie wydajne i wygodne w obsłudze; ma 
ono także wpływ na ich wyniki biznesowe. Według 
danych dostarczonych przez Technicolor współpra- 
ca z Comarchem zaowocowała szeregiem korzyści, 
w tym:

 n Poprawą jakości procesów
 n Skróceniem procesu zatwierdzania faktur (AP),
 n Usprawnieniem procesów i umożliwieniem 

ich audytu
 n Zgromadzeniem wszystkich faktur w jednym 

miejscu
 n Funkcją samoobsługi: użytkownicy mają 

dostęp do statusu swoich faktur
 n Poprawą relacji z dostawcami



SAS

ROZWIĄZANIE

INTEGRACJA

WYZWANIE

Pierwszym etapem wdrożenia były konsultacje z SAS, 
dotyczące przede wszystkim określenia wymagań,    
co pomogło zaprojektować unikatowe rozwiązanie. 
Spotkania z klientem i treningi odbywały się w Szwecji, 
Norwegii, Estonii i Polsce. Podstawowym zadaniem 
nowego systemu jest zarządzanie sprawami zgłasza-
nymi przez klientów, niezależnie od formy komuni-
kacji jaką wybiorą – chatu, e-maila, formularza WWW, 
wpisu w mediach społecznościowych, zgłoszenia te-
lefonicznego czy tradycyjnego listu. Pasażerowie SAS 
mogą zgłaszać pytania związane z obsługą aplikacji 
mobilnej, sugestie w zakresie procedury odprawy, ob-
sługi podczas lotu czy zmiany rezerwacji lotu. Ważną 
funkcjonalnością jest możliwość śledzenia statusu 
tych zgłoszeń. Chcąc przyspieszyć obsługę spraw nie-
które z nich rozwiązywane są automatycznie, dzięki 
wbudowanemu silnikowi reguł.

 

Comarch Customer Care ensures:

 n Konfigurowalność – możliwość samodziel-
nego modelowania procesów

 n Centralizacja i interpretacja danych – dane o 
lotach, bagażach, rezerwacjach dostępne w 
jednym systemie

 n Wysoka wydajność – nawet 100-150 tys. spraw 
rocznie

 n Automatyzacja procesów biznesowych – mak-
symalne wykorzystanie zasobów ludzkich

 n Dosprzedaż – karty lojalnościowe 
dla mniej regularnych pasażerów (nowi 
członkowie)

 n Możliwość łatwej rozbudowy

Na ostateczny kształt rozwiązania wpłynęło doświadczenie Comarch w pracy z innymi firmami lotniczymi, 
które pomogło w sprawnym przeprowadzeniu integracji z zewnętrznymi systemami. Najważniejsze z nich 
obejmowały:

 n Comarch CLM – system obsługujący program 
lojalnościowy

 n Amadeus – system zarządzania rezerwacjami 
biletami, pobieramy informacje o bookingach

 n WorldTracer – system zarządzania bagażem
 n System banku SEB – przelewy, śledzenie 

statusów

 n Exchange – serwer pocztowy, wysyłka/odbiór 
e-mail

 n system księgowy
 n system zarządzania lotami (aktualny stan lotu, 

opóźnienia)
 n Data Warehouse, archiwizujemy dane i 

uzupełniamy indeksy sprawy na podstawie 
archiwalnych zasobów baza klientów

SAS to czołowe linie lotnicze w Skandynawii. W lat-
ach 2014-2015 linię wybrało 28,1 miliona pasażerów 
podróżujących do 119 lotnisk docelowych w Europie, 
Stanach Zjednoczonych i Azji. Członkostwo w sojuszu 
Star Alliance daje klientom linii dostęp do rozbu-
dowanej sieci połączeń. Łącznie, linie skupione w 
Star Alliance oferują ponad 18 500 odlotów dziennie, 
obsługując 1 330 lotnisk docelowych w 192 krajach 
na całym świecie.

Jednym ze znaków rozpoznawczych firmy jest 
wysoka jakość obsługi klienta. Biura zlokalizowane 
są w Szwecji, Danii, Norwegii, Estonii, USA, Japonii, 
Chinach, Francji,   Niemczech,   Wielkiej   Brytanii 
i Polsce. Linie lotnicze SAS postanowiły przyspie-
szyć obsługę spraw zgłaszanych przez klientów 
(np. zmiany rezerwacji, sugestie dotyczące usług 
dostępnych na pokładzie) dzięki przeniesieniu pro-
cesów do systemu nowej generacji. Firma zwróciła 
się z tym problemem do sprawdzonego partnera 
– firmy Comarch.

Nasi klienci zasługują na najlepszą możliwą 
obsługę. Kluczowa jest dla nich świadomość, że 
w każdej chwili mogą liczyć na wsparcie z naszej 
strony a ich sprawy i pytania są realizowane w jak 
najkrótszym czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na 
wdrożenie nowego systemu z zakresu „customer 
care” i postawiliśmy na usługi firmy Comarch.

CARINA GÖRANSSON,  
SAS

200
140 000

USERS

ponad

UŻYTKOWNIKÓW

SPRAW W 
SYSTEMIE

KRAJÓW KONTYNENTY11 3
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WDROŻENIE  
COMARCH CUSTOMER CARE



COMARCH
Comarch jest producentem i dostawcą nowoczesnych systemów informatycznych od 23 lat usprawniającym procesy biznesowe dzięki 
wykorzystaniu technologii. Jednym z ważnych elementów oferty skierowanej do największych przedsiębiorstw jest system klasy Enterprise 
Content Management. Jest on stosowany przez producentów, sieci sprzedaży i instytucje finansowe w 35 krajach na całym świecie. Zaufali 
nam liderzy różnych branż m.in. Valeo, Technicolor, CEMEX, Rossmann, Eurocash, Valeant czy Biomed. Uniwersalność i elastyczność tego 
rozwiązania pozwala podnieść efektywność organizacji dzięki zautomatyzowanemu gromadzeniu materiałów z różnych źródeł, spraw-
nemu zarządzaniu dokumentacją, a także zarządzaniu procesami biznesowymi, takimi jak planowanie, kontrola stanu realizacji procesu 
czy raportowanie. Mniejsze koszty, szybsza praca, zwiększona kontrola nad dokumentami, procesami i pracownikami, a także większe 
bezpieczeństwo i łatwiejszy dostęp do informacji to tylko niektóre zalety tego rozwiązania Comarch.
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