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O firmie Instal Projekt 
Głównym celem i misją Instal Projekt jest 
dostarczenie klientowi gotowego rozwiązania 
w zakresie usług elektrycznych.  
 
Wyzwania – sytuacja wyjściowa 
Posiadaliśmy prosty program sprzedażowy 
Faktura VAT 2012 Pro od firmy Rafsoft, który 
nie spełniał naszych wymagań. Prowadzimy 
kilka budów jednocześnie, kilka ekip pobiera 
towar na dokument WZ-tki, na których jest 
nawet do kilkuset towarów. Potrzebowaliśmy 
narzędzie, które umożliwi nam kontrolę nad 
magazynem oraz towarem wydanym na 
budowę. Jednocześnie ważne dla nas było 
szybkie i sprawne przekształcenie 
dokumentów magazynowych do 
sprzedażowych.  

 
Przebieg wdrożenia i korzyści 
Firma Profektus zainstalowała nam nowy 
komputer z zainstalowanym 
oprogramowaniem Comarch ERP OPTIMA, 
który pozwala nam na kontrolę magazynu 
zwłaszcza pod kątem dokumentów WZ, jakie 
są wystawiane na poszczególne ekipy 
instalacyjne, co pozwala kontrolować, ile 
towaru jest na lokalnym magazynie a ile na 
poszczególnych budowach. Zależało nam na 
wystawianiu jednej zbiorczej faktury z jedną 
pozycją, która zawiera materiały z wielu WZ 
oraz koszt robocizny. Firma Profektus dopisała 
taką  funkcjonalność, która pozwala na 
automatyczne przepisanie specyfikacji i ilości 

towaru z wskazanych dokumentów WZ do 
jednej receptury oraz skasowanie tych WZ. 
Poza tym korzystamy z funkcjonalności usługi 
złożonej a nie towaru złożonego, co daje nam 
możliwość rozchodu produktu podczas 
wystawiania faktury i pozwala pominąć proces 
kompletacji. Firma Profektus dopisała 
dodatkowe zestawienie pozwalające na 
kontrolę kosztów polegające na tym, że 
pokazane są wszystkie rodzaje kosztów w 
podziale na ośrodki ich generowania. 
  

Korzyści z wdrożenia systemu: 

• Skróciliśmy czas wystawiania faktur z 
receptur o 16 godzin miesięcznie (przy 
wystawianiu około 100 WZ-tek 
miesięcznie oszczędzamy około 10 
minut na każdej) 

• Zmniejszyła się ilość wystawianych 
dokumentów korygujących sprzedaż 
prawie o połowę.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okiem Klienta 
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaproponowanego 
nam rozwiązania firmy Comarch ERP Optima oraz z 
przeprowadzonego przez firmę Profektus wdrożenia”. 
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Dane Klienta 

INSTAL PROJEKT 
UL. ZAGRANICZNA 3/14 
93-377 ŁÓDŹ 
602-340-030 
www.instalprojektpro.pl 

Dane osoby kontaktowej 
MARCIN PRZESPOLEWSKI 
PREZES 
biuro@instal-projekt.net 
602-340-030 
 
 

Firma wdrażająca 

PROFEKTUS Krzysztof Łapiński 
UL. 6-GO SIERPNIA 29 
90-616 ŁÓDŹ 
42 630-73-15 
www.profektus.pl 
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