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 "Decyzja o wyborze Comarch OPT!MA została podjęta 

na podstawie rozpoznania rynku rozwiązań informatycznych 

oraz prezentacji przeprowadzonej przez firmę Primaco Sp. z o.o. 

ze Szczecina. Uważam, że najważniejszymi atutami tego 

oprogramowania jest prostota w jego obsłudze 

oraz wszechstronność”. 

– mówi Maciej Arczyński, 

kierownik Zakładu Przetwórstwa Spożywczego Szugalski Michał w Bobolicach 

O firmie 

Zakład Przetwórstwa Spożywczego Szugalski Michał prowadzi swoją działalność w branży                             

mięsno – wędliniarskiej i garmażeryjnej w miejscowości Bobolice. Firma wciąż dynamicznie się 

rozwija, modernizuje oraz dokonuje poważnych inwestycji. Staramy się dorównać najlepszym, 

a naszym Klientom zapewnić maksymalną satysfakcję z zakupu produktów Zakład – mówi Pan Maciej. 

Misją firmy jest zaoferowanie Klientom produktów o bogatym, naturalnym smaku, bogatych 

w walory odżywcze i wyprodukowanych w warunkach zapewniających najwyższe standardy 

bezpieczeństwa.  

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Już od pierwszych dni istnienia firmy, stawialiśmy 

na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów 

oraz zadowolenie klientów – mówi Pan Maciej. 

Rosnący popyt na produkty firmy i znakomicie 

postrzegana jakość wpłynęły na decyzję o kolejnych 

inwestycjach w sferze zarzadzania produkcją 

i handlem w firmie. Nowoczesne przedsiębiorstwo 

nie mogło rozwijać się w oparciu o stare 

technologie, dlatego też w 2011 roku 

podjęto  decyzję o zastąpieniu dotychczasowego 

oprogramowania nowoczesnym zintegrowanym systemem informatycznym pozwalającym skutecznie 

zarządzać firmą. Potrzeby i oczekiwania firmy oraz funkcjonalność różnych oferowanych systemów 

informatycznych wskazało, iż odpowiednie rozwiązanie dla Zakładu Przetwórstwa Spożywczego 

Szugalski Michał w Bobolicach gwarantuje system Comarch OPT!MA, którego producentem 

jest Comarch S.A. 

Rozwiązanie 

Ostateczna decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu została podjęta po przeprowadzeniu analizy 

przedwdrożeniowej, w ramach której zebrano i usystematyzowano rozpoznane w wywiadzie 

zagadnienia związane z realizacją kluczowych zadań biznesowych w przedsiębiorstwie 

i zaprezentowano propozycje ich realizacji z wykorzystaniem zintegrowanego systemu wspomagania 

zarządzania przedsiębiorstwem.  Wdrożono następujące moduły: 

� Analizy, 

� Handel, 

� Kasa/Bank. 



 

Poza standardowymi rozwiązaniami oprogramowania Comarch OPTIMA, został dodatkowo 

zastosowany specjalny system wagowy ProWag autorstwa firmy Primaco Sp. z o.o. Aplikacja w dużej 

mierze ułatwia funkcjonowanie firmy, gdyż system ten jest powiązany z wagami co znacznie 

przyśpiesza i ułatwia prace na produkcji.  

Korzyści 

Istotnym rozwiązaniem zaimplementowanym w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Szugalski 

Michał w Bobolicach była integracja systemu Comarch OPT!MA z poszczególnymi obszarami 

działalności firmy w jednym systemie informatycznym, który jednocześnie współpracuje 

z zewnętrznymi źródłami danych lub programami, takimi jak np. systemy wagowe.  

System wspomógł zarządzanie oraz dał wiele korzyści, m.in.:   

� pozwala na szybkie wystawianie dokumentów handlowych – z ponad godziny do ok 3 minut, 

� zdecydowanie poprawia ergonomię pracy, 

� zautomatyzował w dużym zakresie prace na produkcji, 

� pozwolił zwiększyć kontrolę nad działalnością gospodarczą, 

� obniżył koszty działalności, 

� usprawnił realizację zadań biznesowych, 

� zintegrował i usystematyzował dane,  

� skrócił czas przygotowania raportów z 1 dnia do 15 minut.  

"System jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Wykorzystywane moduły zapewniają kompleksową  

obsługę ewidencji wydatków i wpływów oraz rozliczeń z kontrahentami. Umożliwiają także 

kontrolę płynności finansowej firmy i jej stanów magazynowych. Zdecydowanie mogę polecić 

oprogramowanie Comarch OPT!MA innym”.– dodaje Maciej Arczyński. 
 

Dane klienta: 

Zakład Przetwórstwa Spożywczego  

Szugalski Michał 

ul. Kolejowa 4,  

76-020 Bobolice 

tel. 94-31-87-310 

 

 

 

Firma wdrażająca: 

Primaco Sp. z o.o. 

ul. Słoneczna 7 

72-010 Police 

tel. 91 464 78 45 

www.primaco.pl 

 

 


