
 

     

 

Case Study 

Comarch ERP Optima w Ja-Wo Plast 



O firmie PPH Ja-Wo Plast S.C. 

Początki działalności firmy sięgają lat ’90. Firma 

zajmuje się produkcją donic kwiatowych wykonanych 

z tworzywa sztucznego, ceramiki oraz wyrobów z 

metaloplastyki. Sprzedaż ukierunkowuje zarówno na 

rynek polski jak i rynki zagraniczne. Ceramika 

dekoracyjna i ozdobna produkowana jest z 

zastosowaniem nowoczesnych technik zdobienia - 

druku transferowego oraz malowania ręcznego. 

Podmiotem powiązanym jest firma ANTA. 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Firma nie posiadała zintegrowanego systemu klasy 

ERP. Wystawianie oraz ewidencja dokumentów 

odbywały się w programie DOS oraz w arkuszach 

kalkulacyjnych. Przekładało się to na brak kontroli nad 

procesem produkcji oraz sprzedaży, nie było 

możliwości pełnej analizy stanów magazynowych. 

Brak narzędzia CRM utrudniał przepływ zamówień i 

informacji z kontrahentami. Brak automatyzacji w 

systemie wydłużał procesy handlowe i księgowe. W 

obliczu ciągle zmieniających się przepisów 

podatkowych, na pracowników firmy nakładane były 

kolejne obowiązki związane z weryfikacją transakcji.  

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Oprogramowanie Comarch ERP Optima, jest 

idealnym rozwiązaniem dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw z wielu branż. Kontrakt, który mogło 

podjąć przedsiębiorstwo, wymagał możliwości 

przesyłania w formie elektronicznej, zarówno 

zamówień, jak i faktur sprzedaży. Narzędzie EDI 

umożliwiało klientowi sprostanie tym oczekiwaniom, 

co miało kluczowe znaczenie w wyborze 

oprogramowania.  

 

Wdrożenie poprzedziła analiza przedwdrożeniowa, 

podczas której ustalone zostały kluczowe potrzeby 

firmy. Przetestowana została wymiana dokumentów z 

potencjalnym dostawcą, za pomocą EDI, która 

przebiegła pomyślnie. 

Karty produktów zostały zmigrowane do systemu, co 

wyeliminowało pracochłonne uzupełnianie danych 

ręcznie. 

Przeprowadziliśmy szkolenie z obsługiwanych 

obszarów. Wdrożenie podstawowych modułów odbyło 

się w siedzibie klienta w ciągu dwóch spotkań 

wdrożeniowych. Na II kwartał 2022r planowane są 

dalsze prace wdrożeniowe moduł Comarch ERP 

Optima CRM+. 

Firma rozpoczęła pracę w systemie Comarch ERP 

Optima od stycznia 2022r. Pracownicy samodzielnie 

pracują w systemie od lutego 2022r. 

http://www.anta.com.pl/


Głównymi zaletami systemu dla przedsiębiorstwa są: 

• prowadzenia gospodarki magazynowej 

materiałów i towarów 

• rozliczanie produkcji za pomocą kompletacji 

• obsługa w jednym systemie gospodarki 

magazynowej, dokumentów handlowych 

oraz księgowości 

• zapewnienie zgodności systemu z ciągle 

zmieniającymi się przepisami prawnymi i 

podatkowymi 

Okiem Klienta 

„System Comarch ERP Optima zapewnia 

profesjonalną obsługę Klienta, umożliwia nam 

automatyczne dodawanie i weryfikację naszych 

Klientów. Optima pozwala na elastyczne zarzadzanie 

rabatami dla Klientów oraz zapewnia prawidłową i 

sprawną realizację nawet bardzo zaawansowanych 

procesów logistycznych.” 

Imię i Nazwisko 

Andrzej Jagoda 

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima 

▪ Comarch ERP Optima Handel 

▪ Comarch ERP Optima Kasa/Bank 

▪ Comarch ERP Optima Księga Podatkowa 

▪ Comarch ERP Optima Środki trwałe 

▪ Comarch ERP Optima CRM+ 

 

Dane Klienta  

PPH Ja-Wo Plast S.C. 

Ul. Koralowa 1, 42-256 Olsztyn 

Tel. 34 328 52 79 

Dane osoby kontaktowej 

Andrzej Jagoda 

Właściciel 

antajagoda@interia.pl 

Tel. 34 328 52 79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma wdrażająca 

 
 
 

 

Neosmart Optima Sp. z o.o. 

ul. Morsztyna 10, 42-209 Częstochowa 

Tel. 34 340 11 08 

www.neosmart.pl 
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