
 

 

 

 

Case Study 
Comarch ERP Optima w MADO S.C.                  28.03.2022 



O firmie MADO S.C 

Firma MADO została założona w 1996 roku.             
Od początku naszej działalności oferujemy klientom 
najwyższej jakości systemy higieny oraz maszyny         
i środki czystości. Staramy stale się rozwijać i być na 
bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami (między innymi 
biorąc udział w branżowych wydarzeniach) oraz 
trendami tak, aby klienci zawsze mieli  gwarancję 
najwyższej jakości rozwiązań. Jesteśmy zaangażowani 
w to, co robimy, co jest podstawą naszego 
profesjonalizmu. Bardzo ważnymi wartościami są dla 
nas terminowość, rzetelność oraz przyjazne relacje      
z klientami. To powoduje, że grono naszych stałych 
odbiorców stale się powiększa, z czego jesteśmy 
bardzo zadowoleni. Nie osiadamy na laurach i 
rozwijamy się dalej, by oferować  jeszcze lepszą 
obsługę. 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Przed wdrożeniem systemu Comarch ERP Optima 

firma pracowała na jej poprzedniku programie CDN 

KLASYKA. Wszystkim dobrze wiadomo, że programy 

klasyczne „DOSOWE” lata świetności mają dawno za 

sobą. Funkcjonalność programu przestała zaspokajać 

potrzeby naszej  dynamicznie rozwijającej się firmy. 

Każda operacja handlowa jak i udostępnianie danych 

do biura rachunkowego stawało się coraz bardziej 

problematyczne. Brak możliwości modyfikacji                      

i dostosowywania wyglądu wydruków dokumentów 

spowodował, że zaczęliśmy wyglądać na tle 

konkurencji na firmę korzystającą z przestarzałych 

rozwiązań i nie podążającą z duchem czasu. Brak 

spójności w ewidencjach  magazynowo-handlowych, 

oraz brak możliwości konstruowania skomplikowanych 

analiz sprzedażowych stawał się coraz bardziej 

uciążliwy. Firma posiadała również oddalony magazyn 

w którym nie było dostępu do programu 

magazynowego. 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Po dokładnym zbadaniu oferty rynkowej w zakresie 

oprogramowania zdecydowano się na Comarch ERP 

Optima, program który w naturalny sposób był jednym 

z faworytów ze względu na stabilność, przejrzystość, 

prosty i przyjazny interface. Mieliśmy także duże 

zaufanie do produktów Comarch ponieważ przez wiele 

lat  pracowaliśmy na CDN KLASYKA. Pracę na systemie 

Comarch ERP Optima, rozpoczęto w oparciu o migrację 

danych z CDN KLASYKA na modułach Kasa\Bank             

i Handel  później  pojawiła się potrzeba uruchomienia 

modułu Analiz BI. Gromadzone w oprogramowaniu 

dane możemy w łatwy sposób przetwarzać                           

i analizować co przekłada się na oszczędność czasu          

i wzrost efektywności firmy.  

Proces przesyłania danych do biura rachunkowego 

poprzez pracę rozproszoną stał się prosty i pozwala w 

przyjazny sposób wymienić potrzebne dokumenty           

z naszym księgowym. 

Wdrożenie całego systemu wraz z infrastrukturą 

techniczną trwało około 1 tygodnia. Realizował je 

partner firmy Comarch S.A. firma AKRON Systemy 

Informatyczne z Tarnowa. 



Cały proces przebiegł bardzo sprawnie i mogliśmy 

liczyć na merytoryczne wsparcie a wszystkie cele 

założone przed wdrożeniem zostały osiągnięte. 

Okiem Klienta 

 „Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów wdrożenia 
oprogramowania Comarch ERP Optima oraz jego 

funkcjonalności, spełnia nasze oczekiwania pod 
względem technicznym, wyeliminowano pomyłki                  
i usprawniono operacje handlowe.” 

 

 

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima 

▪ Kasa\Bank 
▪ Handel 
▪ Analizy BI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane Klienta 

MADO S.C. Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała 

ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów 
 
NIP: 8731138059 

poczta@mado.tarnow.pl 

 

 

 

 

 

Firma wdrażająca 

AKRON Systemy Informatyczne Sp. z o. o. 

Al. Piaskowa 9, 33-100 Tarnów 

NIP: 8733282429 

biuro@akron.com.pl 

 

 

 

 

 

 
 


