SUCCESS STORY – KEJ
Dzięki Comarch OPT!MA mamy dużo
większą kontrolę nad naszą firmą

O firmie:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
KEJ
S.C.
rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2001 roku. Firma zajmuje się
produkcją wyrobów medycznych z tworzyw sztucznych i gumy oraz
konfekcjonowaniem olejków eterycznych, wykorzystywanych w
aromaterapii. Wyroby PPHU KEJ S.C. znajdują odbiorców na terenie
całego kraju i poza jego granicami. W okresie dotychczasowej
działalności firma zdobyła sobie uznanie i miejsce na polskim rynku
wyrobów medycznych.
PPHU KEJ S.C. od
momentu powstania jest
członkiem
Izby
Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie.

Wyzwania
Poprzedni
wykorzystywany przez
nas
program
był
autorskim,
dedykowanym
pod
nasze potrzeby. Niestety
nie miał on dalszych
perspektyw rozwoju –
pracował
tylko
i
wyłącznie w środowisku
DOS, nie było również
możliwości zamawiania
dodatkowych
funkcji.
Szukaliśmy
więc
systemu, który nie tylko
zastąpi
poprzedni
system, ale także będzie
bardziej nowoczesny i otwarty na rozbudowę.
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Chciałem, by w systemie mogło pracować równocześnie wiele osób.
Istotna była dla mnie także możliwość szybkiego dostępu do informacji
oraz mechanizm analiz i raportów.
Dużym wyzwaniem dla nowego oprogramowania było także to, że
jesteśmy firmą działającą w branży medycznej i w związku z tym
obowiązują nas skomplikowane procedury.

Rozwiązanie
Zdecydowaliśmy się na system Comarch OPT!MA, ponieważ już po
prezentacji jego możliwości wiedzieliśmy, że posiada właśnie takie
funkcje, jakich nam potrzeba, a przy tym – jest programem dużo
bardziej nowoczesnym, działającym w środowisku Windows.
Program dostarczyła nam i wdrożyła firma ALPOL – rozwiązania IT,
Złoty Partner Comarch. Wszystkie prace, związane z wdrożeniem,
przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Specjaliści ALPOL –
rozwiązania IT dopasowali system do naszych wymagań, a także
zaprojektowali dla nas dodatkowe opcje, dostosowane do specyfiki
naszej pracy.
Obecnie wykorzystujemy siedem modułów Comarch OPT!MA na sześciu
stanowiskach komputerowych:
•
•
•
•
•
•
•

Analizy
CRM
Handel
Kasa/Bank
Księga podatkowa
Płace i Kadry
Środki trwałe

Efekty
Pracujemy z Comarch OPT!MA już 5 lat. W tym czasie zdążyłem się
przekonać, że był to dobry wybór. Najważniejsze jest dla mnie to, że
system daje mi dużo większą kontrolę nad tym, co dzieje się w mojej
firmie. Program jest w pełni zintegrowany, dzięki czemu wszystkie dane
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są w jednym miejscu i łatwo do nich dotrzeć, nie ma też potrzeby
wielokrotnego wprowadzania do systemu tych samych informacji. Na
bieżąco korzystam z możliwości tworzenia analiz i raportów, ponieważ
są one dla mnie świetnym źródłem informacji o firmie.
System ułatwia też wszelkiego rodzaju sprawozdawczość – nie musimy
już np. drukować danych i ponownie ręcznie wprowadzać ich do
arkusza kalkulacyjnego, by stworzyć zestawienie. To naprawdę duża
oszczędność czasu. Dzięki mechanizmowi, który wykonuje to
automatycznie, tworzenie zestawień danych zajmuje moim
pracownikom pięciokrotnie mniejszą ilość czasu. Dużą zaletą programu
jest też możliwość zdalnego dostępu do danych.
Polecam Comarch OPT!MA jako doskonały program do prowadzenia
małej firmy.
Kazimierz Stolarzewicz, Właściciel firmy KEJ

