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O firmie AVIONIC sp. jawna 

Firma Avionic sp. jawna została założona w 1997 roku 

przez dwóch pasjonatów lotnictwa Bolesława Kawika i 

Leszka Matuszka. 

W 2016 roku firma Avionic wykupiła prawa do 

produkcji jednego z najlepszych na świecie 

szybowców w klasie 15 metrowej DIANA 2, który stał 

się czołowym produktem firmy. 

Firma AVIONIC produkuje też przyczepy do transportu 

szybowców i samolotów. 

Wyprodukowano blisko 1150 różnego rodzaju 

przyczep. Począwszy od przyczep do transportu 

niewielkich samolotów ultralight do mogących 

pomieścić motoszybowiec typu Stemme S-10. 

W 2003 roku działalność firmy rozszerzyła się o 

produkcję części kompozytowych, podzespołów i 

zespołów do samolotu EXTRA 300, jednego z 

najnowocześniejszych i najpopularniejszych wysoko 

wyczynowych samolotów akrobacyjnych na świecie. 

Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-

techniczną oraz produkcyjną, która zapewnia wysoką 

jakość wykonanych wyrobów. 

 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Firma Avionic pracowała na systemie Symfonia 

Handel, księgowość w programie Symfonia FK 

natomiast obsługa kadrowo-płacowa prowadzona była 

w programie Aga. Taki system pracy skutkował 

brakiem skonsolidowanej informacji na temat stanu 

przedsiębiorstwa i był odbierany negatywnie przez 

zarząd. 

Infrastruktura informatyczna była rozproszona - nie 

było wdrożone centralne zarządzanie zasobami firmy. 

Polityka bezpieczeństwa danych również 

pozostawiała wiele do życzenia – brak bezpiecznych 

połączeń zdalnych i kontroli dostępu do danych 

poszczególnych danych w lokalnej sieci 

informatycznej.  

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 

systemu: 

• Archaiczny system Symfonia  i Aga. 

• Infrastruktura informatyczna rozproszona. 

• Brak bezpiecznych połączeń zdalnych i 

kontroli dostępu. 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Na przełomie roku firma Avionic podjęła decyzję o 

wyborze oprogramowania Comarch ERP Optima do 

obsługi przedsiębiorstwa. Głównym argumentem za 

tym wyborem była konieczność uporządkowania 

przepływu informacji w firmie. 

Baza towarowa została uporządkowana ze 

znakowaniem cechami konkretnych dostaw, 

certyfikatów i dostawców. 

Została również wdrożona technologia Active 

Directory, która umożliwiła centralne zarządzanie 

 



zasobami sieci oraz personalizowanym dostępem do 

informacji.  

 

 

 

 

 

 

Dzięki wdrożeniu szyfrowanych połączeń VPN 

możliwy stał się bezpieczny zdalny dostęp do lokalnej 

sieci informatycznej.  

W gospodarce magazynowej, przy tak 

wyspecjalizowanej produkcji, jaką jest lotnictwo, 

bardzo ważne jest monitorowanie łańcuchów dostaw 

ze znakowanie partii materiałów, atestów i 

certyfikatów. Moduł Handel Plus zapewnia taką 

funkcjonalność. 

Moduł CRM Plus umożliwia tworzenie urozmaiconych 

ofert, które płynnie dają początek procesom 

sprzedaży. Automatyczna windykacja usprawnia 

zarządzanie finansami. 

Księgowość w ramach jednej bazy danych jest w 

stanie podać na bieżąco spójne informacje na temat 

kondycji firmy oraz na temat aktualnych rozliczeń z 

kontrahentami, pracownikami oraz podmiotami 

publiczno-prawnymi. 

Korzyści to zmniejszona kwota zaległych płatności 

klientów (o 35%) czyli terminowość oraz skrócenie 

czasu przygotowania raportów z 7 dni do 15 minut. 

Dzięki wdrożonej technologii Active Directory, VPN 

oraz użytkowaniu programu Comarch ERP Optima 

możliwa była bezpieczna i efektywna praca zdalna 

podczas lockdownu w 2021 roku. 

Okiem Klienta 

„Oferujemy nasze produkty na wszystkich 

kontynentach. Potrzebowaliśmy systemu do obsługi 

międzynarodowej wymiany handlowej – Optima nam 

to umożliwia. Rewolucja informatyczna na przełomie 

roku pozwoliła nam  z sukcesem przejść przez trudny 

okres pandemii Covid-19 oraz płynnie pracować w 

okresie lockdownu. Wybór programu Comarch ERP 

Optima to była doskonała decyzja, która pozwoliła nam 

zapanować nad przepływem informacji i dostępem do 

kluczowych danych do zarządzania firmą!,” 

Bolesław Kawik i Leszek Matuszek 

Współwłaściciele firmy AVIONIC sp. jawna 

 

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima 

▪ Księga Handlowa Plus  

▪ Płace i Kadry Plus 

▪ Środki Trwałe 

▪ CRM Plus 

▪ Handel Plus 

▪ Kasa/Bank Plus 

 

 

  

 



 

Dane Klienta 

AVIONIC sp. jawna 

Stary Dwór 9 

43-436 Górki Wielkie 

+48 33 853 90 89 

www.avionic.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Bolesław Kawik   Leszek Matuszek 

współwłaściciele 

biuro@avionic.pl 

+48 33 853 90 89 

Firma wdrażająca 

Pracownia Komputeryzacji Przedsiębiorstw 

BILANS Bogdan Pakosz 

ul. Elfów 30 

43-100 Tychy 

695 197 816 

www.bilans.com.pl 
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