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O firmie MAKTRONIK S.A. 

Maktronik S.A. to przedsiębiorstwo, które od 1990 roku 

zajmuje się sprzedażą i serwisem pojazdów 

ciężarowych. Uzupełnieniem oferty są usługi 

transportowe świadczone własnym taborem i 

doświadczonymi kierowcami w oparciu o jakość 

potwierdzoną certyfikatem ISO 9001:2008. Jesteśmy 

jednym z najstarszych serwisów w Polsce pojazdów 

IVECO w całej ich gamie: Daily, Euro Cargo, Stralis, 

Trakker.  Maktronik S.A jest przedsiębiorstwem z 

polskim kapitałem zatrudniającym ponad 60 osób w 

działach serwisu, spedycji, sprzedaży i administracji, 

którzy dbają o ciągły rozwój firmy i zadowolenie 

Klientów. Wychodząc na przeciw potrzebom rynku 

poszerzyliśmy naszą ofertę o sprzedaż używanych 

pojazdów ciężarowych. Codziennie analizujemy, w jaki 

sposób jeszcze lepiej możemy zapewnić naszym 

Klientom satysfakcję z użytkowania pojazdów IVECO. 

Mamy nadzieję, iż jako rozpoznawalna na rynku 

kujawsko-pomorskim marka będziemy jeszcze wiele 

lat pomagać wszystkim tym, dla których istotna jest 

rzetelność, dokładność i dobry produkt – jakim 

niewątpliwe są pojazdy marki IVECO. 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

 Wdrożenie systemu informatycznego jest zawsze 

wyzwaniem w wielu wymiarach. Należy brać pod 

uwagę szereg elementów takich jak migracja danych, 

specyfika działania spedycji i transportu i oczywiście 

przyzwyczajenia ludzkie. Wszystkie te elementy 

ustaliliśmy na etapie analizy przedwdrożeniowej, 

analizując zagrożenia i starając się je 

zmarginalizować. Wyzwaniem było dla nas połączenie 

całego systemu Comarch ERP XL z dedykowanymi 

aplikacjami spedycyjnymi i odzwierciedleniem po 

stronie nowego systemu transakcji tam powstających. 

Nowy system miał docelowo również przejąć na swoje 

barki całość rozliczeń księgowych, odpowiadać za 

zgodność z przepisami i pozwolić na wykonywanie 

analiz. Specyfika naszej branży to również praca na 

branżowych aplikacjach IVECO, z których dane 

również musieliśmy przenosić do księgowości. Ogrom 

zadań do wykonania dopełniało zagadnienie kadrowo-

płacowe, ze specyfiką rozliczeń kierowców, 

wypłacania im zaliczek a następnie odpowiednim ich 

rozliczaniu w kasie.  

Niestety stare systemy informatyczne nie były w stanie 

sprostać potrzebom i trzeba było zmierzyć się z 

wyzwaniem.  

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 

systemu: 

▪ Stare, nieaktualizowane oprogramowanie, 

▪ Rozproszone funkcjonalnie aplikacje, 

▪ Uwzględnienie specyfiki 

transportowo/spedycyjnej, 

Konieczność optymalizacji kosztów to element, z 

którym boryka się każde przedsiębiorstwo. Mocno 

liczyliśmy chociażby na optymalizację w zakresie 

pracowniczym i skrócenie czasu wykonywania 

żmudnych czynności przez operatorów 

dotychczasowego systemu. 



Przebieg wdrożenia i korzyści 

Comarch ERP XL wybrany został z powodu 

zapewnienia przez producenta spełnienia wymagań 

funkcjonalnych i zabezpieczenia naszego 

przedsiębiorstwa pod kątem otrzymywania aktualnych 

wersji przy każdej zmianie przepisów.  

Rozpoczęliśmy od analizy przedwdrożeniowej 

przeprowadzonej przez Partnera Comarch firmę 

Kantata, która sprawnie zaplanowała cały proces. 

Rozpisanie przez Kantata Sp. z o.o. prac w 

powyższym dokumencie wpłynęło na sprawne 

wykonanie implementacji i przeprowadzenie takich 

elementów jak migracja, przeszkolenie pracowników i 

start produkcyjny. Rozpoczynając pracę od początku 

roku obrachunkowego wystartowaliśmy z 

Księgowością Comarch ERP XL, a do dnia  

dzisiejszego sukcesywnie rozszerzamy pulę 

posiadanych przez nas modułów. 

Korzyści z wdrożenia systemu: 

Wprowadzenie Comarch ERP XL spowodowało 

rewolucję w wielu działach. Okazało się, że pewne 

procesy mogą odbywać się szybciej, sprawniej a co 

najważniejsze z mniejszą ilością popełnianych przez 

użytkowników błędów.  W szczegółach mówimy o: 

▪ Dwukrotnie szybszym czasie ewidencjonowania 

dokumentów 

▪ Zaoszczędzeniu 30% czasu związanego z 

rozliczaniem kierowców 

▪ Zmniejszeniu o 10 % pomyłek we wprowadzaniu 

danych. 

Czas to kluczowy element kosztochłonności 

przedsiębiorstwa, co za tym idzie zmiana systemu 

pozwoliła nam na sprawne konkurowanie na trudnym 

rynku transportowo/spedycyjnym z dużymi graczami 

tego sektora. 

Okiem Klienta 

„Czas jak nasze pojazdy nie stoi w miejscu. Kto nie 

wyruszy w podróż, zostanie z tyłu. My podróżujemy z 

Comarch ERP XL” 

Arkadiusz Firlej - Prezes Zarządu 

Wdrożone moduły Comarch ERP XL 

▪ Sprzedaż 

▪ Księgowość 

▪ Środki Trwałe 

▪ HR Płace i Kadry 

▪ Comarch PPK 

▪ Comarch e-Sprawozdania 

 

 

  



 

Dane Klienta 

MAKTRONIK S.A. 

ul. Deszczowa 61 

85-647 Bydgoszcz 

52 370-68-36 

www.maktronik.com.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Katarzyna Hetzig 

Główna Księgowa 

k.hetzig@maktronik.com.pl 

52 370-68-36 

Firma wdrażająca 

Kantata Sp. z o.o. 

Ul. Nasypowa 25a 

85-342 Bydgoszcz 

52 340-70-88 

www.kantata.pl 
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