CASE STUDY

Firma BORIMEX, producent części zamiennych do
samochodów ciężarowych i autobusów wdrożyła
zintegrowany system do zarządzania CDN XL.
„Jesteśmy producentem części zamiennych do samochodów
ciężowych i autobusów. Na rynek pierwotny dostarczamy
produkty pneumatyki hamulcowej (traktory, przyczepy i inny
sprzęt rolniczy) . Nasi Klienci kojarzą nas z produktami
wysokiej jakości. Pragnąc sprostać wymaganiom rynku i
klientów pracujemy w oparciu o normy ISO. Dzisiejszy rynek
wymaga od nas stosowania skutecznych systemów
informatycznych, które pozwolą nam lepiej planować nasze
procesy produkcyjne, szybciej reagować na zapotrzebowania
naszych klientów, optymalizować stany magazynowe i
zarządzać kosztami. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o
wdrożeniu kompleksowego rozwiązania opartego o system
CDN XL.
Wdrożenie realizowali specjaliści z firmy IT Vision z Krakowa.
Konsultanci IT Vision wykazali się dużym zaangażowaniem i
skutecznie przeprowadzili nas przez ten proces wspierając
nas także swoją wiedzą z zakresu produkcji, logistyki,
zarządzania
i
finansów,
podpowiadając
nam
wiele
pożytecznych rozwiązań.
Zespół firmy wdrożeniowej wspierał nas także w zakresie
organizacji
finansowania
projektu
ze
środków
Unii
Europejskiej. Doradcy IT Vision skutecznie pozyskali dla nas
dotacje zarówno na zakup licencji jak i na sfinansowanie
usług doradczych, pomagając nam także w rozliczeniu
dotacji.
Dzięki wsparciu IT Vision oraz systemowi CDN XL możemy
lepiej planować procesy produkcyjne i zarządzać kosztami
firmy. Mogę rekomendować IT Vision jako partnera, który
zrealizował nasze potrzeby kompleksowo, możemy liczyć na
ich szeroką wiedzę merytoryczną i techniczną”.
Zygmunt Krupa
Właściciel

Profil Klienta
Firma BORIMEX specjalizuje
się w produkcji części
samochodowych. Dostarcza
produkty wysokiej jakości dla
takich marek jak Mercedes,
MAN, Scania, Volvo. Firma
dynamicznie rozwija się i
wciąż poszerza swój
asortyment oraz zasięg
działania.

Rozwiązanie
Chcąc zastąpić dotychczasowy
niezintegrowany system
informatyczny rozwiązaniem
dającym nowe możliwości,
firma BORIMEX zdecydowała
się na wdrożenie przez IT
Vision systemu do zarządzania
CDN XL.
Korzyści
Lepszy dostęp do aktualnych
informacji;
Kontrola i analiza kosztów
firmy;
Lepsze planowanie działań i
zarządzanie procesami;
Optymalne stany
magazynowe;
Precyzyjne planowanie zleceń
produkcyjnych;
Łatwa, intuicyjna obsługa
systemu;
Graficzne zobrazowanie
obciążenia maszyn
produkcyjnych (wykres
Gantta)
Nowe możliwości rozwoju.
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Informacje o Firmie
Tradycje produkcyjne firmy BORIMEX sięgają 1974 roku.
Firma pracując w oparciu o normy ISO produkuje części zamienne do
autobusów i samochodów ciężarowych renomowanych marek zachodnich
takich jak MAN, Mercedes, Neoplan, Volvo, Scania jak również polskich
Autosan, Ikarus, Jelcz, Lublin.
Firma, pracując w oparciu o normy ISO, korzysta z najnowszych
technologii produkcyjnych i wyposażona jest w nowoczesny i wciąż
rozbudowywany park maszynowy złożony z nowoczesnych obrabiarek i
odlewni.
Wyzwanie
Firma BORIMEX intensywnie rozwija się, poszerzając asortyment i
zdobywając nowe rynki. Produkty firmy cenione są przez odbiorców i
doceniane nagrodami targów Poznań Motor Show. Zwiększający się
portfel produktów i coraz większa skala zamówień i produkcji stawia przed
producentem coraz większe wyzwania.
„Firmy produkcyjne stoją dziś w obliczu wysokich wymagań Klientów,
którzy oczekują produktów wysokiej jakości, dostarczonych na czas ale
także po konkurencyjnej cenie. Dlatego też tak istotne staje się
planowanie i optymalizacja produkcji przy zachowaniu jak najwyższej
jakości, zarządzanie zamówieniami i zleceniami produkcyjnymi, dogłębna
analiza kosztów i zarządzanie nimi. Nowoczesne narzędzia informatyczne
mają za zadanie ułatwić te działania i pozwolić planować rozwój, na
zmiany zaś reagować z dużym wyprzedzeniem.” – Paweł Zemła, Dyrektor
Handlowy IT Vision.
Rozwiązanie
Napotykając na wiele barier stawianych przez dotychczasowe
oprogramowanie (osobne, niezintegrowane aplikacje), postanowiono
zastąpić je nowoczesnym i przede wszystkim elastycznym w dostosowaniu
do potrzeb rozwiązaniem klasy ERP.
Istotnym kryterium wyboru rozwiązania były także doświadczenia firmy
wdrożeniowej, która powinna wykazać się wiedzą w zakresie produkcji,
logistyki, księgowości, kadr i płac oraz sprawnie zrealizować proces
wdrożenia i szkoleń. Szansą na realizację projektu stały się również
zaproponowane przez IT Vision możliwości finansowania projektu z
funduszy UE.
Wdrożenie systemu CDN XL poprzedzone zostało dogłębną analizą potrzeb
Klienta z uwzględnieniem specyfiki branży produkcyjnej. Projekt objął
wszystkie kluczowe obszary działalności firmy takie jak: produkcja,
zarządzanie finansami i księgowość, logistyka, sprzedaż, kadry i płace
oraz analizy. Podczas realizacji prac zastosowano wiele praktycznych
usprawnień dla procesów wewnętrznych firmy.
W celu wzbogacenia możliwości analitycznych, zrealizowane zostały przez
IT Vision rozwiązania raportujące do systemu CDN XL zgodne z
indywidualnymi potrzebami klienta.
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Korzyści
Dostęp do zawsze aktualnych informacji
Wynikający z zastosowania zintegrowanego systemu o rozbudowanych
mechanizmach praw dostępu oraz z możliwościami zdalnego korzystania z
aplikacji.
Kontrola i analiza kosztów
Wykorzystanie szerokich możliwości jakie dają opisy analityczne operacji
oraz kategorie, pozwala na dogłębną analizę wszelkich zdarzeń
zachodzących w przedsiębiorstwie.
Lepsze planowanie
Możliwość pełnej kontroli i zarządzania każdym obszarem
przedsiębiorstwa,
Ewidencja zapytań ofertowych i ofert wysłanych do klientów,
Zarządzanie zamówieniami od klientów,
Zarządzanie zamówieniami do dostawców,
Optymalizacja stanów magazynowych,
Planowanie realizacji zamówień i zleceń produkcyjnych,
Planowanie produkcji (wykres Gantta),
Analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne ich składniki.
Łatwa obsługa
Intuicyjny interface i profesjonalnie zrealizowane szkolenia dla
użytkowników pozwoliły szybko rozpocząć samodzielną pracę na nowym
systemie.
Możliwości rozwoju
Technologia systemu pozwala rosnąć mu wraz z rozwojem klienta. Już
dziś firma planuje kolejne możliwości wykorzystania nowych funkcji
programu w przyszłości.
„Dzięki bliskiej współpracy podczas całego procesu wdrażania systemu
CDN XL w firmie BORIMEX zaproponowane rozwiązania zaspakajają
potrzeby pracowników na różnych szczeblach. Użytkownicy podkreślają
spójność systemu, łatwość obsługi operacyjnej oraz rozbudowaną
funkcjonalność.”- Marcin Nasternak, Kierownik Działu Wdrożeń IT Vision.

PRODUKTY:
-

COMARCH CDN XL 6.0
Microsoft SQL Serwer 2000
Microsoft Windows Serwer 2003
Microsoft Office 2003
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CDN XL

CDN XL to wielomodułowy, w pełni zintegrowany system informatyczny
klasy ERP dedykowany średnim i dużym firmom handlowym,
produkcyjnym oraz usługowym. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności
zapewnia pełne wsparcie i automatyzację procesów biznesowych w
przedsiębiorstwie. System umożliwia pracę on-line/off-line firmom
wielooddziałowym, posiadającym skomplikowany obieg dokumentów.
Oprogramowanie doskonale wspiera pracę przedstawicieli handlowych,
akwizytorów oraz oddziałów przedsiębiorstwa. CDN XL pozwala na
wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego poprzez
współpracę z systemami EDI (Electronic Data Interchange).
CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i
międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów Unii
Europejskiej.
Szeroko rozwinięta funkcjonalność w połączeniu z możliwościami
parametryzacji i konfiguracji pozwalają na dostosowanie produktu do
indywidualnych potrzeb Klienta. Elastyczność systemu umożliwia
integrację z zewnętrznymi aplikacjami.
IT VISION
IT Vision dostarcza
rozwiązania
pomagające w
prowadzeniu
nowoczesnego biznesu. Dzięki zaawansowanym technologiom nasi Klienci
mogą uzyskiwać bieżące informacje, które umożliwiają elastyczne
reagowanie na zmieniającą się sytuację oraz planowanie przyszłych
działań.
Naszą specjalnością są rozwiązania informatyczne:
- oprogramowanie dla firm,
- systemy zarządzania klasy ERP
- oprogramowanie CRM
- systemy controllingowe i business intelligence
Naszymi Klientami są średnie przedsiębiorstwa - polskie i zagraniczne.
Współpracujemy z najlepszymi
Od początku swojej działalności staramy się dostarczać rozwiązania
łączące nowoczesność z wysoką jakością. Dlatego blisko współpracujemy
z liderami rynku IT takimi jak COMARCH i MICROSOFT – wykorzystując
tworzone przez nich nowoczesne technologie oraz sprawdzone
metodologie ich wdrażania.
Kompetencje
Nasze kompetencje potwierdzają otrzymane certyfikaty i najwyższe
statusy przyznane przez naszych Partnerów:
- Microsoft GOLD Certified Partner
- Srebrny Partner COMARCH

Więcej informacji
Więcej informacji o
produktach i usługach
oferowanych przez IT
Vision można znaleźć
pod adresem:
IT Vision Sp. z o.o.
31-348 Kraków
Ul. Chełmońskiego 166
www.itvision.pl
tel. (12) 378-78-50
fax (12) 378-78-51
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