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O firmie NOBLE HEALTH SP. Z O.O. 

NOBLE HEALTH SP. Z O.O. od 2009 roku wspiera 

klientów na całym świecie w dążeniu do zdrowego i 

harmonijnego życia, oferując im produkty, powstające 

we współpracy z najlepszymi ekspertami, tworzone ze 

starannie wyselekcjonowanych składników.  

Firma NOBLE HEALTH to polski producent 

wyspecjalizowanych suplementów diety oraz 

nutrikosmetyków. W swojej ofercie posiada trzy linie 

produktowe: wyszczuplającą SLIM LINE, 

odmładzającą BEAUTY LINE z wielokrotnie 

nagradzanym Class A Collagen oraz wspomagająca 

zdrowie HEALTH LINE.  

Działalność sprzedażowa firmy opera się na dwóch 

kanałach dystrybucji: hurtowej i detalicznej. Firma 

stale rozwija swoją sieć sprzedaży, współpracując z 

największymi sieciami aptek i drogerii w Polsce, takimi 

jak: DOZ, Nowa Farmacja, Ziko, Gemini, Douglas, 

Apteka Melissa, Dr. Max, Rossmann, Hebe, EMPIK, 

La Make Up. Produkty NOBLE HEALTH dostępne są 

również na rynkach zagranicznych, np. w Indonezji, 

Singapurze, Chinach, ZEA, jak również w krajach 

bałtyckich.  

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Dynamiczny rozwój firmy NOBLE HEALTH wymagał 

usprawnienia przepływu informacji i obiegu 

dokumentów pomiędzy wszystkimi działami firmy.  

Z racji jednoczesnego rozwoju produkcji, dystrybucji 

i sprzedaży niezbędna stała się integracja wszystkich 

obszarów działania przedsiębiorstwa do jednego 

funkcjonalnego narzędzia, które pozwoli zarządowi na 

dostęp do analiz i raportów poza siedzibą firmy oraz 

na nadzór nad produktami własnymi. Optymalizacji 

wymagały procesy magazynowe, m.in. w zakresie 

obsługi: reklamacji i zwrotów, stanów magazynowych, 

zamówień detalicznych i hurtowych.  

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Zakres wdrożenia dla firmy NOBLE HEALTH 

obejmował zastąpienie kilku odrębnych programów i 

zintegrowanie ich funkcjonalności w jednym systemie 

Comarch ERP XL.  

Istotny był wybór systemu, który pozwoli na integrację 

z obowiązującym w firmie panelem zamówień i przede 

wszystkim usprawni i przyspieszy obieg dokumentów 

z różnych obszarów działalności. Firmie zależało na 

dostępie do spójnej bazy danych, na którą ówcześnie 

nie pozwalało korzystanie z kilku odrębnych 

programów. Stratę czasu powodowały problemy z 

analizami, do przygotowania których, trzeba było 

ręcznie przenosić dane pomiędzy programami. Atutem 

proponowanego rozwiązania miało być sprawne i 

spójne generowanie raportów, w szczególności dla 

zarządu, w aplikacji BI Point – integralnej części 

systemu Comarch ERP XL.  

Kompleksową implementację systemu Comarch ERP 

XL dla NOBLE HEALTH zrealizowała firma 

PROSPEO, która rozpoczęła współpracę od badania 

potrzeb poszczególnych działów firmy. Podczas 

szczegółowej analizy przedwdrożeniowej ustalone 

zostały wymagania, pod które przygotowano 



 

dedykowane rozwiązania celem optymalizacji i 

przyspieszenia procesów wewnątrzfirmowych. Po 

kilku miesiącach przygotowań: analizy, migracji, 

konfiguracji, szkoleń oraz implementacji – 

uruchomione zostały prace produkcyjne na systemie 

Comarch ERP XL w firmie NOBLE HEALTH od 

stycznia 2022 roku. Równolegle rozpoczęły się 

wdrożenia wszystkich planowanych do uruchomienia 

modułów.  

Dzięki wdrożeniu systemu Comarch ERP XL przez 

firmę PROSPEO, zintegrowano cały proces 

sprzedażowy, począwszy od panelu zamówień 

poprzez wykorzystanie kolektorów i aplikacji Comarch 

WMS, co zoptymalizowało i przyspieszyło cały proces 

realizacji zamówień. Natomiast moduł Kompletacja 

pomógł zapanować nad procesem produkcji własnych 

produktów oraz stanów magazynowych u 

producentów poszczególnych elementów. Firma 

PROSPEO zaproponowała optymalizację procesu 

zwrotów poprzez wdrożenie dodatkowej aplikacji 

magazynowej – obsługiwanej przez pracowników 

magazynu, dzięki czemu proces zwrotów i szybkość 

wystawiania korekt wzrósł o 80%.  

Wdrożenie Comarch WMS zoptymalizowało proces 

wydania i przyjęcia oraz dało możliwość firmie NOBLE 

HEALTH zapanowania nad stanami magazynowymi. 

Integracja wszystkich obszarów w jednym systemie 

Comarch ERP XL, skróciła czas i usprawniła proces 

przekazywania informacji pomiędzy działami, w 

wyniku czego współczynnik przepływu informacji 

wzrósł o 65%. Z kolei dzięki Raportom Traceability 

dostępność do danych o pochodzeniu wyrobu i 

wykorzystaniu materiału wzrosła o 50%. Wdrożenie BI 

Point zoptymalizowało proces oczekiwania na wynik i 

pozwoliło na szybką dostępność do danych i wyników 

firmy, dzięki czemu współczynnik dostępu do danych 

wzrósł o 70%.    

Okiem Klienta 

„Dużym wyzwaniem postawionym przed firmą 

PROSPEO była integracja systemu Comarch ERP XL 

z obecnym panelem zamówień. Realizujemy dziennie 

kilkaset zamówień hurtowych i detalicznych, dlatego 

zależało nam, m.in. na sprawnej integracji oraz 

optymalizacji tego procesu. Zaproponowane i 

wdrożone rozwiązania w ramach systemu Comarch 

ERP XL pozwalają nam na efektywne działanie i 

dynamiczny rozwój naszej firmy. Rozwiązania 

zastosowane w spółce NOBLE HEALTH, firma 

PROSPEO fachowo wdrożyła w naszej nowej spółce 

o podobnym profilu działania, dzięki czemu udało nam 

się zredukować koszty realizacji i uzyskać tę samą 

funkcjonalność systemu.”   

Imię i Nazwisko 

Urszula Kalinowska, NOBLE HEALTH 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wdrożone moduły Comarch ERP XL 

▪ Sprzedaż  

▪ Import  

▪ Zamówienia  

▪ Kompletacja 

▪ Księgowość 

▪ Środki Trwałe 

▪ BI Point Start   

▪ ECOD – Mechanizm Wymiany Danych 

▪ ECOD – Współpraca z Dostawcami  

▪ Kadry i Płace 

▪ Interfejs Wielojęzyczny 

▪ Comarch e-Sprawozdania 

▪ Comarch WMS Zarządzanie 

▪ Comarch WMS Magazynier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Klienta 

NOBLE HEALTH SP. Z O.O. 

Franciszka Legackiego 7, 26-600 Radom 

 (+48) 48 670 28 87 

www.noblehealth.pl  

 

 

 

Firma wdrażająca 

PROSPEO SP. Z O.O. 

Graniczna 17, 26-600 Radom 

536 900 690 

www.prospeo.com.pl 
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