
 

 

 

 

Case Study 
Comarch ERP Optima w Lumberg Polska Sp. z o.o. Sp. k. 



O firmie Lumberg Polska Sp. z o.o. Sp. k. 

Lumberg Sp. z o.o. Sp. k. jest spółką zależną 

wchodzącą w skład organizacji Lumberg Holding. 

Organizacja ta, z siedzibą w Niemczech, jest 

zarządzana przez rodzinę i istnieje na rynku od 89 lat. 

Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu produkty  

i rozwiązania systemowe firmy wykorzystywane są  

w przemyśle na całym świecie. Lumberg zarówno 

projektuje, jak i produkuje złącza, systemy styków, 

elementy elektromechaniczne i komponenty 

mechatroniczne, które wykorzystywane są w branży 

motoryzacyjnej, technologii budowlanej, AGD  

oraz telefonii komórkowej. Siedziba organizacji 

Lumberg Holding mieści się w Niemczech, natomiast 

spółki córki rozmieszczone są na całym świecie m.in. 

w Polsce, Chinach i Singapurze. 

Niezależna certyfikacja wszystkich zakładów 

produkcyjnych oraz siedziby głównej zgodnie  

z międzynarodową normą jakości EN ISO 9001/2008 

oraz spełnianie kryteriów normy IATF 16949:2016 

dowodzi wysokiej efektywności systemu zarządzania 

jakością firmy. Z licznych wyróżnień przedsiębiorstwa 

można wymienić również certyfikację systemu 

zarządzania środowiskiem i energią (DIN EN ISO 

14001:2009 i 50001:2008) oraz wprowadzenie 

systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy, spełniającego normę OHSAS 18001.  

 

 

W ofercie firmy znajdziemy m.in.: 

• projektowanie, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami klienta, i produkcja narzędzi do 

precyzyjnych wkrojników/wykrojników oraz 

narzędzi do formowania wtryskowego, 

• rozwój i produkcja wysokowydajnych linii 

montażowych do systemów złącz Lumberg 

(szybkość montażu do 3000 kontaktów na 

minutę), 

• projektowanie technologii kontroli kamer 

wraz z programowaniem wewnętrznym, 

• obróbka materiałów wysokiej jakości do 

zastosowań w przemyśle komponentów 

elektromechanicznych, 

• standardowe systemy styków, 

• systemy kontaktu dostosowane do potrzeb 

klienta, 

• moduły mechatroniczne, 

• technologia wykrawania i gięcia, 

• zintegrowane jednostki wykrawające, w tym 

precyzyjny niwelator i ultradźwiękowe 

odtłuszczacze, 

• szybkie procesy wykrawania na 

wysokowydajnych automatach Bruderer, 

• technologia formowania wtryskowego, 

• technologia montażu, 

• rozwój i produkcja linii montażowych, 

podzespołów elektromechanicznych m.in. 

zintegrowana obróbka elementów aktywnych 

i pasywnych, podzespołów elektronicznych, 

oprogramowania do flashowania, 



• oprócz kontroli mechanicznych  

i elektrycznych, silna integracja technologii 

kamer w celu sprawdzania i przechowywania 

parametrów, które są krytyczne dla 

komponentów, 

• złącza i układy połączeń od sygnału po 

wysokoprądowe, 

• złącza i systemy połączeń w technologii 

Insulation Displacement (IDT), technologii 

zaciskania śrubowego i zaciskania, 

• zespoły metalowo-plastikowe połączone  

z elementami elektronicznymi, 

• partner systemowy dla złożonych modułów 

mechatronicznych specyficznych dla klienta. 

Firma Lumberg sp. z o.o. sp.k. pozyskuje od 

pozostałych spółek, wchodzących w skład organizacji 

Lumberg Holding surowce, dokonuje ich obróbki oraz 

sprzedaje zarówno spółkom powiązanym, jak i 

klientom zewnętrznym. 

Misją firmy jest łączenie ludzi i technologii poprzez 

pasję do innowacyjnych rozwiązań. Przywiązywanie 

wagi do innowacyjności jest czynnikiem, który sprawia, 

iż firma postrzegana jest jako niezawodny partner na 

rynku, przyczyniający się do osiągnięć swoich klientów 

poprzez wysoką jakość oferowanych produktów. To 

sprawia, że z oferty organizacji korzystają firmy  

o ugruntowanej pozycji na rynku i silnej marce.  

Wyzwania – sytuacja wyj ściowa 

Lumberg Holding jest dużą organizacją, która z uwagi 

na swój międzynarodowy charakter musi sprostać 

wszelkim wymogom prawnym, jakie obowiązują w 

każdym kraju spółki podporządkowanej. Firma stawia 

na innowacyjność swoich rozwiązań, w związku  

z czym odpowiednie oprogramowanie jest istotną 

częścią jej infrastruktury informatycznej. Część 

związana z gospodarką magazynową jest 

obsługiwana w programie SAP. Z uwagi na 

skomplikowany charakter przepisów prawnych oraz 

wysoką dynamikę zmian legislacyjnych, polska spółka 

potrzebowała programu, którego funkcjonalności 

umożliwiają prawidłowe prowadzenie pełnej 

księgowości oraz szybką odpowiedź na nieustannie 

zmieniające się otoczenie prawne. Spółka 

poszukiwała programu, który pozwoli zoptymalizować 

organizację pracy poprzez zaoszczędzenie czasu 

przeznaczonego na monotonne i powtarzające się 

czynności oraz ograniczy ryzyko występowania 

błędów po stronie użytkownika. Lumberg sp. z o.o. 

sp.k., będąc podmiotem zależnym, posiada dość 

skomplikowaną specyfikę w postaci, np. 

rozbudowanego planu kont, czy też niestandardowych 

zdarzeń gospodarczych. Firma potrzebowała 

programu, który w sposób jak najbardziej efektywny 

rozlicza zagraniczne transakcje, których w takim 

przypadku jest bardzo dużo. Z takimi operacjami wiąże 

się konieczność odpowiedniego rozliczania różnic 

kursowych zarówno na rozliczanych dokumentach, jak 

i na środkach pieniężnych. Różnorodność 

występujących transakcji wymagała od potencjalnego 

programu elastyczności w zakresie działania 

schematów księgowych, które w skuteczny sposób 

radzą sobie z rozbudowanym planem kont. Jednostki 

zależne w organizacjach holdingowych podlegają 

licznego rodzaju audytom, co sprawia, że podczas 

wyboru odpowiedniego oprogramowania firma 

również skupia swoją uwagę na możliwościach 

raportowania w programie.  

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 

systemu: 

 złożone schematy księgowe, zawierające różne 

warunki, 

 brak oprogramowania dostosowanego do 

polskich przepisów prawnych,  

 brak oprogramowania odpowiedniego do 

współpracy z dotychczas stosowanym 

programem SAP, 

 różnorodność występujących transakcji. 

Przebieg wdro żenia i korzy ści 

Wdrożenie Comarch ERP Optima zostało 

przeprowadzone przez Ewę Radomską. Proces 

rozpoczął się na początku czerwca 2021 i trwał do 

października tego samego roku. Z uwagi na sytuację 

pandemiczną wdrożenie zostało przeprowadzone  

w trybie zdalnym przy pomocy programu TeamViewer. 

Całe środowisko zostało przygotowane pod instalację 



programu Comarch ERP Optima przez dział IT spółki 

nadrzędnej, m. in. serwer SQL. Na początku 

wdrożenia występowały pewne trudności, związane  

z ograniczeniami środowiskowymi, które blokowały 

działanie programu Comarch ERP Optima. Po 

dokonaniu szczegółowej analizy i naprawy problemu, 

Optima zaczęła działać prawidłowo. Z uwagi na 

odmienną lokalizację serwera oraz stanowisk, na 

których została zainstalowana Optima, utworzono 

zdalny dostęp znacznie przyspieszający działanie 

programu. W Comarch ERP Optima zostały stworzone 

elastyczne, automatyczne schematy księgowe, które 

ułatwiają proces księgowania różnego rodzaju 

zdarzeń. Zostały one skonstruowane tak, aby  

w sprawny sposób uwzględniać rozbudowany plan 

kont klienta. Program bardzo dobrze obsługuje 

kwestie związane z rozliczaniem transakcji 

zagranicznych, których w spółce będącej częścią 

zagranicznej organizacji jest bardzo dużo. Duże 

znaczenie w optymalizacji czasu pracy miała 

funkcjonalność obsługująca różnice kursowe od 

rozliczanych dokumentów oraz rozchodowanych 

środków pieniężnych. Kolejnym, istotnym atutem, jaki 

dostrzega klient jest moduł środki trwałe. Sposób,  

w jaki program radzi sobie z generowaniem 

dokumentów amortyzacji, przyjęć oraz likwidacji 

środków trwałych pozwala zaoszczędzić czas  

i ogranicza ryzyko wystąpienia błędu po stronie 

użytkownika. Bardzo duża liczba przygotowanych 

przez producenta Comarch wydruków oraz możliwość 

ich personalizacji znacznie ułatwiła proces 

raportowania firmy.  Możliwość personalizacji 

widoków, konstruowania filtrów oraz dodatkowych 

kolumn zwiększa komfort pracy na programie. Z uwagi 

na pozytywną ocenę produktu, jakim jest Comarch 

ERP Optima, spółka Lumberg sp. zo.o. sp. k. rozważa 

rozszerzenie swojej pracy na programie o moduł Kadry 

i Płace. 

 

Okiem Klienta 

„Profesjonalny i kompleksowy proces wdrożenia 

produktu Comarch ERP Optima.” 

Imię i Nazwisko 

Członek zarządu Aneta Garbowska 

Wdro żone moduły Comarch ERP Optima 

 Optima Księga Handlowa Plus, 

 Optima Środki Trwałe,  

 Optima Faktury, 

 Optima Kasa Bank Plus, 

 Optima Analizy BI.  

 

 
  



 

Dane Klienta 

 

 

Lumberg Polska Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Sobieskiego 20b 

66-200 Świebodzin 

tel. +48 68 4207 424 

www.lumberg.com 

Dane osoby kontaktowej 

Dorota Spychała - Ptak 

Finanz- und Rechnungswesen 

spychala-ptak.dorota@lumberg.com 

tel. +48 68 4207 424 

Firma wdra żająca 

 

 

Integramax.pl sp. z o.o. sp. k. 

ul. Nowina 9 

60 – 589 Poznań 

tel. +48 61 822 66 62  

www.integramax.pl 
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