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O firmie Jako 

Nasza firma powstała w 1984 roku. Rozpoczęliśmy 

działalność produkcją napojów gazowanych. W tej 

branży istniała wówczas znaczna luka rynkowa, którą 

umiejętnie wypełniliśmy. Przełom lat 80. i 90. można 

najkrócej określić jednym słowem: chaos. Przemiany 

polityczne i gospodarcze pociągnęły za sobą całą 

lawinę dziwnych wydarzeń. Mało kto myślał 

o przyszłości – priorytetem było przetrwanie 

bieżącego tygodnia. My jednak staraliśmy się myśleć 

perspektywicznie – inwestując w nowe technologie 

i rozszerzając profil działalności o rozlewnię piwa. 

Wówczas też zaistniał (w 1991 roku) nasz aktualny 

szyld, czyli JAKO, będący połączeniem pierwszych 

liter nazwiska właścicieli oraz nazwy naszej 

miejscowości. W latach 90. wolny rynek w naszym 

kraju powoli zaczął się stabilizować. Tej próby nie 

wytrzymały przedsiębiorstwa, które nie zdecydowały 

się na daleko idące zmiany. My natomiast 

dostrzegliśmy nowe możliwości w branży piwnej. Aby 

możliwość stała się rzeczywistością, potrzebny był 

jednak potencjał. Nie chcąc powielać błędów 

wszystkich tych, którzy biegu nie ukończyli – 

postawiliśmy na JAKOść. Naszą obecną pozycję na 

rynku osiągnęliśmy dzięki szeroko zakrojonym 

inwestycjom oraz konsekwentnie realizowanej polityce 

systematycznego rozwoju. Dzisiejsze JAKO to 

rozbudowany i nowoczesny park maszynowy, 

profesjonalne linie produkcyjne połączone z silnym 

zapleczem logistycznym, nacisk na innowacje 

i samowystarczalność (m.in. doskonale wyposażone 

laboratorium), wysoko wykwalifikowany personel.  

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Intensywny rozwój przedsiębiorstwa i rozszerzenie 

gamy oferowanych towarów, spowodowały 

konieczność informatyzacji procesów biznesowych 

w JAKO. Rozbudowana sieć logistyczna, 

sprzedażowa wymogły na wprowadzenie 

nowoczesnego systemu, który sprosta wymaganiom 

stale rozwijającej się firmy. Przez wiele lat firma 

postępowała wraz z nową technologią, dlatego też nie 

zastanawialiśmy się długo, by wprowadzić 

rozwiązanie Comarch do naszego przedsiębiorstwa. 

W roku 2005 wdrożyliśmy podstawowe moduły 

Comarch ERP XL. Z czasem specyfika pracy 

kierowców oraz sprzedawców w terenie utwierdziła 

nas, że niezbędne jest dodatkowe rozwiązanie, które 

umożliwi również łączenie z systemem w sposób 

mobilny. Dodatkowo brakowało nam czegoś, co ułatwi 

nam tworzenie sprawozdań m.in. do Ministerstwa 

Finansów – bardzo nam zależało na możliwościach 

dołączania podpisów elektronicznych, importu do 

arkusza excel, a także na możliwości generowania 

sprawozdań na podstawie ubiegłorocznych.  

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Dla dobrej pracy systemu potrzebne jest profesjonalne 

wsparcie autoryzowanego partnera. W kwietniu 2009 

zawarliśmy nową umowę z partnerem Comarch SA 

firmą ERPS Sp. z o.o. z Poznania. Firma wdrożyła 

nowe moduły: Comarch Mobile Sprzedaż oraz 

Comarch e-Sprawozdania. Wdrożenie przebiegło 

sprawnie i profesjonalnie. Nasz zespół został 
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przeszkolony i otrzymał niezbędne długofalowe 

wsparcie. Dzięki nowym modułom otrzymaliśmy pełny 

system do zarządzania firmą. Od tego momentu mamy 

możliwości korzystania z łączenia zdalnego 

z systemem przez pracowników terenowych za 

pomocą Comarch Mobile Sprzedaż. Ułatwia to pracę i 

sprawia, że jesteśmy elastyczni dla Klienta. Co więcej, 

sprawozdania finansowe już nie sprawiają tylu 

problemów co poprzednio, ponieważ dzięki modułowi 

Comarch e-Sprawozdania wszystkie dane są 

zintegrowane ze sobą, ich edycja jest mniej 

skomplikowana, a my mamy pewność, że dokumenty 

będą poprawnie wypełnione.  Firma ERPS Sp. z o.o. 

wdrożyła również swoje nowe autorskie rozwiązania 

współpracujące z system Comarch ERP XL. 

Zautomatyzowała rejestrowanie produkcji, rozwinęła 

narzędzia do automatycznego raportowania 

dystrybucji do producentów, zbudowała narzędzia do 

planowania tras transportu, rozliczeń opakowań oraz 

do rozliczeń kierowców i magazynierów. 

Korzyści z wdrożenia systemu: 

Wprowadzenie nowych modułów Comarch ERP XL 

przez firmę ERPS Sp. z o.o. spotkało się z dużym 

entuzjazjem wsród naszych pracowników. Znajdują 

oni bardzo dużo korzyści podczas codziennego 

korzystania z programu. Główną jego zaletą jest to, że 

wszystkie sprawy dotyczące firmy zostały 

zintegrowane w jednym miejscu, przez co zwiększyła 

się kontrola nad procesami zachodzącymi w firmie, 

a także czas potrzebny na ich wykonanie. Wszelkie 

zmiany, głównie dotyczące pracy w terenie, widoczne 

są dla wszystkich natychmiast.  

W pracy w tak dużym przesiebiorstwie cenimy sobie 

porządek nad wszelkiego rodzaju dokumentacją 

i dzięki Comarch ERP XL, taki porządek mamy 

zagwarantowany. Modułowa struktura programu 

sprawiła, że mogliśmy dodać nowe funkcjonalności, 

nie zaburzając naszej dotychczasowej pracy. Dzięki 

Comarch ERP XL zwiększyliśmy wydajność naszej 

pracy, co przełożyło się na wzrost przychodów firmy. 

Po wprowadzeniu produktów Comarch ERP XL: 

• Zwiększyliśmy szybkość tworzenia 

sprawozdań w firmie o ok. 75% 

• Usprawniliśmy pracę przedstwicieli 

handlowych, umożliwiając im pracę na 

systemie u Klienta dzięki Comarch Mobile 

Sprzedaż 

• Zwiększyliśmy szybkość przeprowadzania 

procesów księgowych w firmie o ok. 25% 

• Dwukrotnie przyspieszyliśmy system 

generowania dokumentów magazynowo-

handlowych 

 

Okiem Klienta 

„To już ponad 13 lat, od kiedy zmieniliśmy partnera 

Comarch ERP XL w  naszej firmie. Z perspektywy 

czasu mogę uznać, że było to dobre posunięcie. 

Wdrożyliśmy nowe moduły, które sprostały naszym 

rosnącym wymaganiom. Naszej firmie partnerskiej 

możemy nie tylko ufać, ale także liczyć na pomoc 

w wielu technicznych aspektach. Dzięki tej symbiozie 

możemy nadal prężnie się rozwijać!” 

Andrzej Jaworowicz 

Prezes Zarzadu firmy Jako Sp.z o.o. 

Wdrożone moduły Comarch ERP XL 

▪ Comarch Mobile Sprzedaż 

▪ Comarch e-Sprawozdania 

▪ HR Płace i Kadry 

▪ Administracja 

▪ CRM 

▪ Kompletacja 

▪ Księgowość 

▪ Sprzedaż 

▪ Środki Trwałe 

▪ Zamówienia 

 

  



 

Dane Klienta 

 

 

 

 

 

„Jako” Sp. z o.o. 

Kokanin 44 

62-817 Żelazaków 

+48 62 752 12 00 

www.jako.com.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Robert Kobyłka 

Dyrektor 

r.kobylka@jako.com.pl 

+48 661 303 349 

Firma wdrażająca 

 

 

 

 

 

ERPS Sp. z o.o. 

ul. Piątkowska 173C 

61-693 Poznań 

+48 720 877 000 

www.erps.pl 
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