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O firmie Globmetal Trade Sp. z o.o. 

Firma Globmetal Trade Sp. o.o. powstała w roku 2014. 

Działa w branży metalowej i oferuje szeroką gamę 

usług w zakresie obróbki metali.  

Począwszy od projektowania w 3d oraz przenoszenia 

wszystkich szkiców na rysunek techniczny do 

dalszych procesów obróbki, a skończywszy na 

pakowaniu gotowych produktów. Firma oferuje 

laserowe przecinanie rur, profili i arkuszy blach w 

dowolnym kształcie, zaginanie blach na prasie 

krawędziowej, walcowanie blach, trwałe i estetyczne 

spawanie oraz skrawanie rur lub walców w określony 

kształt lub wzór. Wykonuje również wszystkie 

niezbędne przy produkcji metalowej usługi dodatkowe, 

takie jak: nitowanie, zgrzewanie punktowe i 

kondensatorowe, fazowanie, gwintowanie, wiercenie, 

wciskanie kołków, tulei, nakrętek typu PEM, oraz 

zaciąganie nitonakrętek. Spółka posiada również 

malarnię pozwalającą na pokrycie farbą proszkową 

produktów w dowolnym kolorze z palety RAL. 

Wśród produktów realizowanych na zamówienie 

znajdują się lampy wiszące, stojaki, pergole, uliczne 

kosze na śmieci, świeczniki oraz blachy elewacyjne. 

Do głównych produktów wytwarzanych przez 

Globmetal Trade zalicza się także dużą gamę 

biokominków dostępnych w dużym wyborze wzorów, 

rozmiarów i kolorów. Produkty te dostarczane są w 

ilościach hurtowych do sieci marketów budowlanych. 

Prowadzona jest również ich sprzedaż detaliczna za 

pośrednictwem platform aukcyjnych i sklepów 

internetowych. 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

 Od chwili powstania w 2014 roku firma dynamicznie 

się rozwija. W związku z tym dotychczasowe 

narzędzia informatyczne dedykowane dla mniejszych 

firm handlowych przestały wystarczać. 

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 

systemu: 

▪ Brak systemu rozliczania produkcji, 

▪ Brak obsługi dużego magazynu z opcją 

wysokiego składowania, 

▪ Brak automatyzacji procesów. 

 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

O wyborze systemu Comarch ERP XL, zdecydowało 

kilka czynników. Była to zarówno wysoka renoma 

producenta, historia dotychczasowej współpracy z 

firmą wdrożeniową oraz funkcjonalność systemu. 

ERP. Wdrożenie zostało przeprowadzone przez 

koszalińską firmę KOMPIX, partnera wspierającego 

spółkę od początku jej powstania. Wdrożenie zajęło 

około 5 miesięcy i złożone było z 2 etapów. W 

pierwszym etapie przeszkolono pracowników działu 

zamówień, sprzedaży, zakupów i magazynu, 

następnie produkcji i księgowości. W drugim etapie 

uruchomiono rejestrację produkcji i magazyn 

wysokiego składowania. 



W wielu obszarach działania systemu Comarch ERP 

XL, uruchomiono procesy automatyczne pozwalające 

na zmniejszenie zaangażowania operatorów i 

usprawnienie pracy. W magazynie uruchomiono 

rejestrację przyjęć i wydań z użyciem kolektorów.  

Korzyści z wdrożenia systemu: 

Wdrożenie systemu Comarch ERP XL pozwoliło na 

lepsze odzwierciedlenie procesów biznesowych 

zachodzących w rozwijającej się dynamicznie firmie 

przy jednoczesnym usprawnieniu organizacji pracy. 

Przykłady zrealizowanych procesów to m.in.:  

▪ automatyczny masowy import zamówień z 

systemu EDI/ECOD oraz z platform aukcyjnych 

skrócił czas przetwarzania zamówień z sieci 

handlowych oraz detalicznych o 60%; 

▪ automatyczne generowanie wydania 

magazynowego na podstawie zamówienia 

sprzedaży po spełnieniu określonych warunków 

skróciło czas przetwarzania zamówień stałych 

klientów o 40%; 

▪ automatyczne generowanie faktur sprzedaży oraz 

dokumentów wysyłek na podstawie zamówienia 

po akceptacji przez magazyn kompletności 

wydania magazynowego skróciło czas 

przygotowania przesyłek o 30%. 

▪ automatyczne parowanie transakcji w portalu 

aukcyjnym z numerami faktur sprzedaży. 

  

Okiem Klienta 

„Wdrożenie nowego systemu ERP to nie tylko projekt 

informatyczny, lecz projekt mający wpływ na całą firmę 

i jej organizację. Projekt wdrożenia ERP jest i 

pozostaje procesem stałego doskonalenia. Dzięki 

temu pracujemy teraz o wiele efektywniej, a przede 

wszystkim bardziej przejrzyście.” 

Prezes Zarządu – Łukasz Samołajtis 

Wdrożone moduły Comarch ERP XL 

▪ Administracja 

▪ Sprzedaż 

▪ Zamówienia 

▪ Import 

▪ Produkcja 

▪ Comarch MES 

▪ Księgowość 

▪ Środki Trwałe 

▪ Modelowanie Procesów 

▪ Comarch ECOD – wymiana danych 

▪ Comarch Business Intelligence 

▪ Comarch BI Point 

▪ Comarch WMS Magazynier 

▪ Comarch WMS Zarządzanie 

▪ Comarch e-Sale 

 

 

  



 

 

Dane Klienta 

Globmetal TRADE Sp z o.o. 

75-845 Koszalin 

Ul. Inwestorska 7 

Tel. 570 000 020 

www.globmetaltrade.pl 

biokominkigmt.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Łukasz Samołajtis 

Prezes Zarządu 

biuro@globmetaltrade.pl  

tel. 570 000 020 

 

Firma wdrażająca 

KOMPIX Spółka z o.o. 

75-430 Koszalin 

Ul. Cypryjska 11/1 

Tel. 94 340 49 49 

www.kompix.pl 
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