
 

 

 

 

Case Study 

Comarch ERP Optima w Kartonat Sp z o.o. 



O firmie Kartonat Sp. z o.o. 

Firma Kartonat została założona w 1993 roku. 

Jesteśmy prężnie rozwijającym się polskim 

przedsiębiorstwem produkującym wszelkiego 

rodzaju opakowania z papieru i tektury. Do 

produkcji wykorzystujemy tekturę falistą 2, 3, 4, 

5 i 7-warstwową, mikrofalę oraz tekturę litą. 

Oferujemy opakowania szare oraz jedno i 

dwustronnie bielone. Produkujemy pudła 

klapowe, opakowania fasonowe, kartony 

kaszerowane oraz wyposażenie opakowań 

(przekładki, kratownice, obwoluty, narożniki, 

itp.). 

„Jako producent opakowań z tektury zapewniamy 

dowolność doboru techniki druku. Każdy produkt 

może być zadrukowany w dowolnej technice tzn. 

fleksograficznej, sitodrukowej czy offsetowej, wg 

wymagań klienta. Do druku wykorzystujemy 

trwałe farby na bazie wody, które nie powodują 

degradacji środowiska naturalnego. 

Zaopatrujemy w opakowania firmy m.in. z branży 

AGD, cukierniczej, spożywczej, farmaceutycznej, 

motoryzacyjnej, odzieżowej, obuwniczej, 

chemicznej, meblowej. Ponadto nasze 

opakowania trafiają do firm transportowych i 

logistycznych.” 

 

 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Firma Kartonat Sp. z o.o. od wielu lat korzystała 

z autorskiego programu do fakturowania oraz 

rozbudowanych arkuszy Excel do prowadzenia 

gospodarki magazynowej, co miało swoje 

ograniczenia funkcjonalne, integracyjne, 

przepływu danych. Innym aspektem była 

zgodność oprogramowania z obowiązującymi 

przepisami prawnymi a zarazem sprawna 

współpraca z biurem rachunkowym. Nie bez 

znaczenia była kwestia analizy danych 

pobieranych z różnych dziedzin zarządzania 

firmą. 

 

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 

systemu: 

▪ Utrudniony przepływ informacji, 

▪ Brak wymiany danych z biurem rachunkowym w 

formie elektronicznej, 

▪ Brak raportowania, 

▪ Brak spójności danych, 

 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Dynamiczny rozwój firmy oraz ograniczenia 

wymienione powyżej z końcem 2021 roku 

doprowadziły do podjęcia decyzji o wymianie 

oprogramowania na zintegrowany system 

Comarch ERP Optima. 



  

 

 

Proces wdrożenia oprogramowania rozpoczęto z 

początkiem 2022 roku. Przeniesienie danych, 

instalację\konfigurację systemu, szkolenie 

pracowników zleciliśmy firmie APKOM Paweł 

Szepietowski z Kobyłki. Dzięki zaangażowaniu 

obu stron udało się sprawnie przebrnąć przez 

poszczególne aspekty implementacji 

oprogramowania.  

Korzyści 

• Scentralizowanie informacji 
pochodzących z różnych działów firmy, 
co ułatwia ich weryfikację i analizę, 

• Łatwo dostępne informacje o 
dokumentach powiązanych począwszy 
od zamówienia klienta (RO) przez 
dokumenty magazynowe (PWP, RWS, 
WZ) po dokumenty handlowe, (FS), 

• Usprawnienie przepływu informacji w 
firmie dzięki pracy na jednej 
zintegrowanej bazie danych, 

• Sprawne rozliczenie surowców zużytych 
w procesie produkcji dzięki 
wykorzystaniu funkcji kompletacji oraz 
cech dostaw, 

• Skonsolidowana informacja o 
należnościach i zobowiązaniach 
wynikających z wystawionych 
dokumentów zakupu i sprzedaży oraz 
zaimportowanych wyciągów bankowych 
w module Kasa\Bank 

• Zgodność oprogramowania z aktualnymi 
przepisami (JPK) itp., 

• Sprawna wymiana danych z biurem 
rachunkowym dzięki wykorzystaniu 
usługi Internetowej Wymiany 
dokumentów (IWD) firmy Comarch 

 

Okiem Klienta 

„System Comarch ERP Optima jest świetnym 

narzędziem wspomagającym codzienną pracę 

naszej firmy, dzięki czemu możemy jeszcze 

szybciej się rozwijać, mając pewność że ciągły 

rozwój oprogramowania zapewni nam stabilność 

działania na wiele lat.”  

Marzena Markuszewska  

Członek zarządu 

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima 

• Kasa\Bank, 

• Handel Plus,  

• CRM,  

• Analizy Business Intelligence.  

 

 

  



 

Dane Klienta 

 

Kartonat Sp. z o.o. 

05-230 Kobyłka 

ul. Nadmeńska 17 

tel.: 782 411 555  

www.kartonat.com 

Dane osoby kontaktowej 

Marzena Markuszewska 

Członek Zarządu 

opakowania@kartonat.com 

tel.: 607 501 505 

Firma wdrażająca

 

APKOM Paweł Szepietowski 

05-230 kobyłka 

Dąbrowskiego 9 

tel.:725 400 304 

www.apkom.pl 
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