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O firmie KONBET POZNAŃ Sp. z o.o. 

KONBET POZNAŃ Sp. z o.o. to firma należąca do 

grupy producentów i dystrybutorów stropów 

STROPY.PL. Naszym celem jest dostarczanie 

nowoczesnych stropów panelowych na terenie całej 

Polski. Nie konkurujemy ze sobą a działamy w oparciu 

o wzajemną współpracę. STROPY.pl skupia obecnie 

16 producentów i 44 dystrybutorów. Większość z firm 

produkuje strop VECTOR oraz dostarcza pozostałe 

stropy panelowe SMART oraz TERIVA S-PANEL na 

własnym terenie oddziaływania. STROPY.pl to 

również miejsce, gdzie można porównać dostępne na 

polskim rynku systemy stropowe i pomożemy wybrać 

odpowiedni strop dla realizowanej inwestycji. Przez 

STROPY.pl wycenicie strop bezpośrednio 

u najbliższego producenta i dystrybutora. Firma 

zrzesza grupę kapitałową składająca się z podmiotów: 

KONBET POZNAŃ Sp. z o.o., STROPY.PL LIS, 

KISIOŁEK spółka jawna,  Stropy.pl sp. z o.o., Stropy.pl 

sp. j., Konbet Sp. z o.o., Konbet  Sp. z o.o. Sp. k., 

Fabryka stropów sp. z o.o.  

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Wprowadzenie zmian organizacji grupy, postawiło 

firmę przed koniecznością wdrożenia programu, który 

będzie integrował działalność firmy. Z uwagi na ciągły 

rozwój technologii oraz wszechobecną automatyzację 

procesów nasza placówka musiała dostosować się do 

najwyższych standardów, panujących na rynku. 

Poprzedni system był nieinstynktowny, trudny 

w obsłudze i nie potrafił sprostać naszym 

wymaganiom. Również programy kadrowo-płacowe i 

księgowy sprawiały problemy i wymagały poświęcenia 

im dużego nakładu czasowego. Dostęp do szybkiej 

analizy danych był bardzo utrudniony. Powstała 

potrzeba by wprowadzić możliwość do 

natychmiastowego dostępu do danych 

sprzedażowych, tak by móc szybko reagować na 

zróżnicowane warunki rynkowe, które wciąż bardzo 

się zmieniają. Firma stanęła przed ważnym etapem jej 

działalności – decyzją o wybraniu nowego narzędzia 

pracy, które w jednym miejscu skupi najważniejsze 

aspekty jej działalności i pomoże w zintegrowanym 

i kontrolowanym zarządzaniu poszczególnymi 

spółkami. 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Wdrożenie Comarch ERP Optima przeprowadziła 

firma ERPS Sp. z o.o. – partner Comarch SA. Całość 

prac trwała dwa miesiące – uruchomiono i 

skonfigurowano moduły oraz przeprowadzono 

szkolenie załogi. Na początku wdrożono moduły 

Kasa/Bank oraz Handel, następnie Księga Handlowa, 

Kadry i Płace oraz Środki Trwałe. Co ważne wdrożono 

dodatkową aplikację do kopiowania dokumentacji, 

atrybutów między spółkami, co umożliwiło sprawny 

handel z wykorzystaniem oznaczenia dostaw i 

pilnowania rezerwacji w ramach grupy kapitałowej. 

Wprowadzono również moduł Analizy BI, 

umożliwiający natychmiastowy dostęp do 

najważniejszych informacji na temat firmy, 

z możliwością przejścia do szczegółowych danych. 
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Korzyści z wdrożenia systemu: 

Wdrożenie systemu Comarch ERP Optima umożliwiło 

grupie kapitałowej na zintegrowanie działalności, 

a pracownikom na dysponowanie aktualnymi danymi 

o produkcji w rozproszonej strukturze organizacyjnej 

magazynów. Zmniejszyły się również koszty 

prowadzenia czynności administracyjnych, 

związanych z obsługą zamówień. Uzyskano wiele 

korzyści wynikających z outsourcingu usług 

księgowych dzięki wykorzystaniu z modułów Księga 

Handlowa. 

Jedynymi z zauważalnych zmian po wdrożeniu 

produktów Comarach są:   

▪ 50% redukcja czasu pracy poświęconego na 

sprawy kadrowo-płacowe 

▪ 30% zwiększenia efektywności pracy dzięki 

szeregowi opcji wprowadzających automatyzację 

generowania dokumentów, kopiowania ich między 

spółkami, generowania deklaracji księgowych 

 

 

 

 

 

 

 

Okiem Klienta 

„Kontakt z oprogramowaniem Comarch ERP Optima 

mieliśmy już wcześniej i były to bardzo pozytywne 

doświadczenia. Dlatego postanowiliśmy, że do 

naszych kolejnych projektów musimy to właśnie 

z  niego korzystać. Jest to rozbudowane narzędzie, 

które swoją elastycznością potrafi dopasować się do 

każdej sytuacji występującej w naszej firmie” 

Artur Kisiołek 

Prezes Zarzadu firmy KONBET POZNAŃ Sp. z o.o. 

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima 

▪ Analizy BI 

▪ e-Sprawozdania 

▪ Płace 

▪ CRM Plus 

▪ Środki Trwałe 

▪ Kasa Bank Plus 

▪ Księga Handlowa Plus 

▪ Handel Plus 

▪ Kasa/Bank 

 

  



 

Dane Klienta 

KONBET POZNAŃ Sp. z o.o. 

ul. Świętego Wincentego 11 

61-003 Poznań 

+48 61 877 25 81  

www.konbet.com.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Magdalena Lis 

Osoby decyzyjne 

m.lis@konbet.pl 

+48 519 302 152 

Firma wdrażająca 

ERPS Sp. z o.o. 

ul. Piątkowska 173C 

61-693 Poznań 

+48 720 877 000 

www.erps.pl 
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