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"System Comarch ERP XL to unikalne rozwiązanie pozwalające na zrealizowanie
procesu monitorowania projektów budowlanych w oparciu o porównawcze
kontrolowanie założeń budżetowych projektu, księgową realizację finansową
projektu i faktycznie zrealizowaną wartość projektu w procesie budowlanym”.
– mówi Grzegorz Bortnowski,
Kierownik Działu IT
O firmie

Spółka ERBUD powstała w 1990 roku w Toruniu jako podmiot wyspecjalizowany w wykonywaniu
robót budowlanych pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznych “ERBUD”.
W 1996 roku powstał pierwszy zagraniczny oddział spółki w Krefeld na terenie Republiki Federalnej
Niemiec. Decyzja ta pozwoliła na opanowanie nowoczesnych technologii w budownictwie
kubaturowym, jak również poznanie specyfiki i wymogów rynku zachodnio – europejskiego.
Począwszy od 2000 roku spółka zaczęła
rozszerzać sukcesywnie swoją działalność
na terenie Polski. Efektem dynamicznego
rozwoju było powstanie kolejnych
oddziałów w Warszawie, Rzeszowie,
Szczecinie i Wrocławiu. Dynamiczny
rozwój rynku niemieckiego przyczynił się
do dalszego rozwoju nowych struktur
organizacyjnych na terenie UE. W 2004
roku powstała zależna spółka w Irlandii
operująca na rynku Wysp Brytyjskich –
ERBUD Ireland Ltd. Ponadto powołano do życia biura spółki we Francji i Szwecji. W 2006 roku
ERBUD Sp. z o. o. została przekształcona w spółkę akcyjną. Od 2007 roku Spółka ERBUD S.A.
jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W chwili obecnej do grupy ERBUD SA należą następujące spółki:
ERBUD International Sp. z o.o. , eksportująca usługi budowlane, a także prowadząca działalność
wytwórczą, innowacyjno – wdrożeniową, handlową oraz zajmująca się pośrednictwem, komisem,
w tym w obrocie z zagranicą w formie importu-eksportu, w zakresie branż budowlanej,
transportowej i maszynowej;
GWI Bauunternehmung GmbH, wykonująca roboty ogólnobudowlane, murarskie oraz pozostałe
roboty budowlane wykończeniowe, a także handlująca materiałami budowlanymi;
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ERSTEEL Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, spółka działająca w segmencie konstrukcji stalowych:
zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i montażem na placu budowy konstrukcji stalowych;
BUDLEX S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca czołowym deweloperem działającym od 25 lat,
głównie na rynku toruńskim i bydgoskim;
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu, spółka
budownictwa drogowego – inżynieryjnego, której główną działalnością jest wykonywanie prac
związanych z budową, modernizacją oraz remontami dróg i autostrad, a także prace związane
z szeroko pojętą inżynierią lądową i wodną;
ERBUD ENERGETYKA Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, spółka specjalizująca się w budownictwie
obiektów dla energetyki.
Sytuacja biznesowa – wyzwania
Intensywny rozwój Spółki zmusił zarząd
do poszukiwań oprogramowania, które pozwoliłby
skutecznie i dynamicznie zarządzać projektami
budowlanymi, a także wszystkimi procesami
zachodzącymi w samej firmie. W 2001 roku
zdecydowano się na zakup systemu Comarch ERP
XL. Z czasem oprogramowanie – dzięki swojej
modułowej budowie – zaczęło się rozrastać.
Obecnie wykorzystujemy ponad 10 różnych
modułów, przeszło na 30 stanowiskach pracy – mówi Pan Grzegorz.
Implementacja systemu w tak dużej firmie okazała się sporym wyzwaniem dla firmy wdrażającej,
która ze względu na ogrom przedsięwzięcia nie była w stanie sprostać temu zadaniu. Erbud nie mógł
wykorzystywać wszystkich możliwości oferowanych przez zakupiony program, pojawiały się coraz
większe problemy, które nawarstwiając się przez dłuższy okres czasu, stawały się poważnym
problemem w funkcjonowaniu samego przedsiębiorstwa. Nie chcieliśmy rezygnować z Comarch ERP
XL, dlatego też postanowiono poszukać innej firmy serwisującej, która sprostałaby wyzwaniom
stawianym nie tylko przez program, ale także przez nas samych – dodaje Pan Grzegorz.
Rozwiązanie
Zmiana firmy serwisującej okazała się bardzo dobrą decyzją. W roku 2012 rozpoczęliśmy współpracę
ze Złotym Partnerem firmy Comarch – firmą Primaco Sp. z o.o. ze Szczecina – mówi Pan Grzegorz.
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Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z tą firmą
– system był mocno zaniedbany, skumulowało się zbyt
wiele błędów, powodujących, że korzystanie z samego
programu stawało się coraz trudniejsze. W tej chwili
wychodzimy już mocno na prostą. Zarówno
merytoryczne jak i techniczne kompetencje
pracowników Primaco Sp. z o.o. spowodowały,
że praca na systemie Comarch ERP XL jest
nieskomplikowana i szybka – dodaje Pan Grzegorz.
Korzyści
Od momentu przejęcia serwisu nad systemem przez firmę Primaco Sp. z o.o. ERBUD odczuwa
znaczną poprawę komfortu pracy z programem. Główne korzyści jakie wynikają z korzystania
z oprogramowania Comarch ERP XL są następujące:







kompleksowe wsparcie wszystkich procesów zachodzących w różnych obszarach działalności
spółek,
przepływ informacji pomiędzy spółkami został kilkakrotnie przyspieszony,
skrócono o połowę czas dotyczący wypełniania dokumentów firmowych,
przyspieszono analizę rozliczeń,
wyeliminowano powielanie jednakowych czynności w procesach,
wprowadzono nowe metody analiz.

Dodatkowo na potrzeby Spółki jest tworzona przez wyspecjalizowany zespół Primaco Sp. z o.o.
dedykowana platforma B2B, której wdrożenie umożliwi przeprowadzanie bezpiecznych transakcji
internetowych, zarządzanie obiegiem dokumentów i towarami, tworzenie profilowanych ofert,
śledzenie historii transakcji, kontrolę nad rozliczeniami, budowanie długofalowych relacji z klientami
i partnerami biznesowymi, możliwość wymiany dokumentów elektronicznych i wykorzystanie EDI.
Ponadto dzięki wielojęzyczności z systemu będą mogli korzystać również partnerzy handlowi
z UE oraz z krajów pozaunijnych.
„System Comarch ERP XL jest bardzo elastyczny, a w razie potrzeby zawsze może zostać
rozbudowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Współpraca z firmą Primaco Sp. z o.o.
jest dla nas bardzo satysfakcjonująca. Polecam ją jako solidnego i profesjonalnego partnera
biznesowego”.
Grzegorz Bortnowski,
Kierownik Działu IT
Dane klienta
Firma serwisująca:
ERBUD SA
ul. Puławska 300A
02-819 Warszawa
tel. +48 22 548 70 00, +48 22 548 70 01
fax +48 22 548 70 20
www.erbud.pl

Primaco Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 7
72-010 Police
tel. 91 464 78 45
www.primaco.pl

