
 

Rzeszów, 25.07.2011 r. 

 „ Podjęcie decyzji w sprawie zakupu i wdrożenia 
systemu Comarch OPT!MA dla naszej Spółdzielni, 
było decyzją bardzo trafną.  

Nowy program znacznie usprawnił pracę 
pracownikom działu finansowo-księgowego 
z rozszerzeniem jego opcji na sprawy kadrowo-
płacowe. 

Pozwolił na skrócenie czasu wykonania wszystkich 
operacji księgowych oraz generowanie szeregu 
danych przydatnych przy sporządzeniu analiz dla 
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

Program sprawnie wdrożony, spełniający w zupełności nasze oczekiwania. 

Gorąco polecam.” 

- mówi Andrzej Szajowski, Prezes Zarządu „Społem” 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Łaocucie 

 
 
 

Spółdzielnia „SPOŁEM” w Łaocucie rozpoczęła działalnośd  w styczniu 1943r. W 1983r. wyodrębniona 

została samodzielna Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łaocucie 

jako niezależny podmiot gospodarczy.  

W dobie konkurencyjności podmiotów handlowych niezbędnym 

elementem działalności Spółdzielni stała się modernizacja 

i unowocześnienie istniejącej sieci detalicznej. Poniesione w tym celu 

nakłady finansowe pozwoliły placówkom handlowym Spółdzielni 

konkurowad z rozwijającą się dynamicznie siecią prywatnych sklepów. 

Dbałośd o klientów zarówno w centrum miasta jak i dzielnicach 

osiedlowych poprzez oferowanie towarów dobrej jakości, wykreowało 

naszą Spółdzielnię na wiarygodnego, lojalnego i sprawdzonego 

partnera wśród producentów, hurtowników i dostawców szerokiej 

gamy towarów.  

Aktualnie Spółdzielnia prowadzi 7 placówek handlowych i zatrudnia około 60 pracowników. 

Handel Spółdzielni „SPOŁEM” koncentruje się głównie na artykułach spożywczo-przemysłowych. 

 

 

Zanim Spółdzielnia  „SPOŁEM” w Łaocucie zdecydowała się na wdrożenie systemu do zarządzania 

przedsiębiorstwem – programu Comarch OPT!MA, korzystała z lokalnego systemu DOS-owego, które 

jednak nie było w pełni satysfakcjonujące. Mimo , że program był od jednego producenta, wszystkie 

moduły były odrębne, istniała potrzeba wielokrotnego wprowadzania danych, brak było analiz.  

Sytuacja biznesowa przed implementacja systemu – wyzwania 

O firmie 

 



 

Dużym utrudnieniem było również brak powiązania między modułem księgowym, a modułem 

handlowym. System nie był na bieżąco rozwijany, wprowadzane były tylko niezbędne aktualizacje, 

ale nie usprawniano pracy z programem. 

 

Jeśli chodzi o sam moduł do prowadzenia 

księgowości Spółdzielni „SPOŁEM” – nie był 

zintegrowany sam w sobie – praca z nim wymagała 

wielokrotnego wprowadzania tych samych danych 

w obrębie jednego modułu. 

We wcześniejszym systemie zanotowano również 

wysoką czasochłonnośd wszelkich wykonywanych 

przez Spółdzielnię ”SPOŁEM” operacji. 

 

Firma poszukiwała rozwiązania nowoczesnego, jednak w przystępnej cenie. Równocześnie 

sprawdzonego przez innych użytkowników i niezawodnego. 

Cele, jakie postawił sobie Prezes Spółdzielni „SPOŁEM” to przede wszystkim: 

 automatyzacja pracy w module księgowym 

 zintegrowanie pracy księgowej 

 szybszy przepływ informacji oraz ich dostępnośd 

 możliwośd tworzenia dodatkowych analiz i wydruków 

 

1.  Rozwiązanie 

Do wyboru programu Comarch OPT!MA w dużej mierze przyczynił się fakt szybkiej reakcji producenta 

na zmieniające się przepisy prawa polskiego oraz: 

 szybka i intuicyjna obsługa systemu 

 przyjazny interfejs 

 pełna integracja systemu 

 usprawnienie prowadzenia procesów 

księgowo-płacowych i automatyzacja 

pracy w danym module 

 możliwośd przeprowadzenia wielu 

analiz na podstawie danych 

systemowych 

 praca programu w oparciu 

o nowoczesna platformę MS SQL 

Serwer 2005 

 

 

Rozwiązanie 

 



 

 

Spółdzielnia „SPOŁEM” zdecydowała się na następujące moduły systemu Comarch OPT!MA: 

 Kasa/Bank 

 Faktury 

 Księga Handlowa 

 Środki Trwałe 

 Kadry i Płace PLUS,  

Które zakupiła u Złotego Partnera Comarch – firmy ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. 

Firma ta również przeprowadziła wdrożenie oprogramowania w naszej Spółdzielni „SPOŁEM” 

i szkolenie pracowników. 

Konsultanci firmy ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. na nasze indywidualne zamówienie dostosowali system 

Comarch OPT!MA do naszej specyfiki pracy, opracowali wydruki oraz raporty niezbędne nam 

w codziennej pracy. 

 

2. Uzyskane korzyści 

Główną korzyścią  sytemu Comarch OPT!MA, dla naszej Spółdzielni „SPOŁEM”, jest automatyzacja 

pracy w Dziale Księgowości, dzięki zastosowaniu schematów księgowych oraz predefiniowanych 

zestawieo księgowych.  

Integracja modułu księgowego i kadrowego umożliwia automatyczne księgowanie listy płac, które do 

tej pory było procesem bardzo czasochłonnym. Dużym ułatwieniem okazało się również wdrożenie 

modułu Kasa/Bank, sprawnie zarządzającego płatnościami. 

Istotne zalety oprogramowania to: 

 wykorzystanie nowoczesnej technologii 

 zgodnośd z przepisami prawnymi 

 asysta autorska Comarch 

 stały dostęp do najnowszych wersji  

Dzięki wdrożeniu oprogramowania Comarch 

OPT!MA – które przeprowadził Złoty Partner 

Comarch – firma ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. – 

udało się osiągnąd wszystkie założenia stawiane 

przed jego wyborem. 

Obecnie, kiedy wdrożenie dopiero co się zakooczyło, w sytuacji, gdy mamy wątpliwości korzystamy 

ze wsparcia naszego Partnera - który okazał się solidny i w każdej chwili służy nam pomocą. 

  

Uzyskane korzyści 

 



 

 

 

Dane klienta: 
 

 Firma wdrażająca: 

„SPOŁEM” 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
Łaocut, ul. Danielewicza 2 

Tel. 017 225-30-40 
 

 
 
 

ZETO Rzeszów Sp. z o.o. 
Rzeszów, ul. Rejtana 55 

Tel. 017 852-13-55 

 

 

 

 


