
 

 

 

 

Case Study 

Comarch ERP Optima w SYLAMET SYLWIA ZIEMBA 



O firmie SYLAMET SYLWIA ZIEMBA 

SYLAMET to miejsce, w którym wybierzesz 

niepowtarzalne dodatki metalowe do domu i ogrodu. 

Firma stawia na nieszablonowość i elegancję. Tworzą 

niestandardowe ozdoby ścienne, stojaki, kwietniki 

oraz meble. Wszystko to z miłości do metalu oraz stylu 

industrialnego. W ofercie, poza dekoracją wnętrz, 

znajdują się również panele ogrodzeniowe oraz 

balustrady. Niepowtarzalne wzory oraz precyzja to z 

pewnością cechy, które charakteryzują firmę 

SYLAMET. Firma powstała w 2020 roku, ale mimo 

młodego stażu cieszy się dobrą opinią i ogromną 

ilością zadowolonych Klientów. Głównym 

przekonaniem firmy jest to, że dom staje się 

odzwierciedleniem ludzi, którzy w nim mieszkają.   

Wszystkie projekty są unikalne i zaprojektowane z 

dbałością o każdy szczegół. Pozwalają spełnić 

marzenia o idealnych wnętrzach. Wnętrzach w, 

których każdy poczuje się komfortowo. Bo „DOM jest 

tam dokąd chcesz wracać”.  

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Firma zdecydowała się na zakup nowoczesnego 

systemu do zarządzania, którego celem było 

ujednolicenie struktury odpowiadającej za cyfryzację 

przedsiębiorstwa oraz podniesienie efektywności 

zarządzania. W procesie wyboru dogodnego 

rozwiązania położono nacisk na kompleksowość  

 

proponowanej oferty. Głównymi argumentami 

przemawiającymi za systemem Comarch ERP Optima 

były funkcjonalność oraz możliwość rozbudowy 

systemu pod każdym kątem. Głównym problemem, z 

jakim zmagała się firma przed wdrożeniem systemu 

Comarch ERP Optima był przede wszystkim brak 

systemu pozwalającego na zautomatyzowanie prac z 

dokumentami kosztowymi w dziale finansowym – ich 

kontrola merytoryczna w poszczególnych działach 

firmy, zatwierdzanie do realizacji oraz brak 

ewidencjonowania. Kolejną bolączką firmy był brak 

magazynu, który pozwoliłby na prowadzenie szybkiej  

sprzedaży oraz pełną kontrolę nad stanami 

magazynowymi 

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 

systemu: 

▪ Ręczne naliczanie wypłat, 

▪ Brak ewidencji pracowników, 

▪ Brak systemu do prowadzenia gospodarki 

magazynowej, 

▪ Brak kontroli nad stanami magazynowymi, 

▪ Brak automatyzacji procesów w dziale 

finansowym. 

 

 



Przebieg wdrożenia i korzyści 

Firma SYLAMET wybrała oprogramowanie Comarch 

ERP Optima stawiając  na niezawodność  oraz 

doświadczenie polskiego producenta systemów ERP. 

Korzyści jakie za sobą niesie wdrożenie 

oprogramowania to: 

▪ wygodne i szybkie wystawienie faktur, 

▪ zaksięgowanie wszystkich niezbędnych       

dokumentów, 

▪ szybsza realizacja zamówień o około 30%, 

▪ sprawne naliczenie wypłat, 

▪ zmniejszenie ilości pomyłek, 

▪ zmniejszona ilość zaległych płatności od 

klientów o około 20%, 

▪ bezpieczna i szybsza obsługa magazynu. 

 

Comarch ERP Optima, to kilkadziesiąt tysięcy 

zadowolonych przedsiębiorstw! Firma Sylamet 

dołączyła do tego grona. 

Poprzez wdrożenie systemu Comarch ERP Optima 

dane będące do tej pory w formie papierowej czy w  

Excelu zunifikowały się do jednej bazy danych. 

Wszystkie zamówienia przyjmowane mailowo czy 

telefonicznie są wprowadzane do systemu Comarch 

ERP Optima, dzięki czemu żadne nie umknie. Wydruki 

ofertowe/zamówień oraz dokumentów magazynowo -

handlowych mają jednolitą formę, dzięki standardom w 

programie. Wszystkie czynności, które wykonują 

operatorzy zapisywane są w historii, co jest przydatne 

w analizie procesów przez zarząd.  

Zewnętrzny księgowy, który do tej pory musiał 

utrzymywać bazę u siebie, dzięki pulpitowi zdalnemu 

ma bezpośredni wgląd do dokumentów pierwotnych 

oraz możliwość pracy na bazie klienta bez potrzeby 

utrzymywania własnej infrastruktury, a wszystkie 

czynności księgowe są od razu widoczne dla 

właścicieli. 

Okiem Klienta 

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z podjętej decyzji o 

wdrożeniu systemu Comarch ERP Optima przez firmę 

Computer Center. Zyskaliśmy system pozwalający na 

automatyzację wielu czynności naszych pracowników. 

Obecnie nasza praca przebiega zdecydowanie 

efektywniej. Serdecznie dziękujemy za profesjonalne 

podejście podczas wdrożenia.” 

Właściciel Firmy Sylwia Ziemba 

 

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima 

▪ Comarch ERP Optima Kasa/Bank  

▪ Comarch ERP Optima Handel 

▪ Comarch ERP Optima Księga podatkowa  

▪ Comarch ERP Optima Płace i Kadry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dane Klienta 

Sylamet Sylwia Ziemba 

Jaźwiny 42-244 

Jaźwiny 14 

663 051 910 

https://sklep24.sylamet.com/ 

Dane osoby kontaktowej 

Sylwia Ziemba 

Właściciel Firmy 

biuro@sylamet.com 663529200 

Firma wdrażająca 

Przedsiębiorstwo Informatyczne Computer Center 

Częstochowa 42-217 

Ul. 1 Maja 40C 

+ (48) 34 365 51 32, 730 790 880 

https://www.center.pl 

kontakt@center.pl 
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