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O firmie
Ennstone Sp. z o.o. w Polsce jest jednym z największych producentów
kruszywa i betonu towarowego w Polsce północno-zachodniej. Firma jest
w posiadaniu trzech żwirowni w pobliżu głównych rynków lokalnych oraz
łącznie 15 oddziałów w całym regionie, dzięki czemu została zbudowana
mocna, niezależna i stabilna pozycja na rynku. Firma Ennstone ciągle
inwestuje w efektywną wydajnośd produkcji oraz flotę nowoczesnych
pojazdów wielofunkcyjnych. Nowoczesne zarządzanie firmą połączone z
ciężką pracą i zaangażowaniem pracowników Ennstone zapewniają
ciągłośd sukcesów i świetlaną przyszłośd w tym szybko rozwijającym się regionie Polski.
Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch
OPT!MA
Firma powstała w 2002 roku i od tego czasu prężnie się rozwija. W 2004 roku zdecydowano się na
zakup oprogramowania, które wspomogłoby zarządzanie przedsiębiorstwem oraz w łatwy sposób
pomogło analizowad bieżąca sytuację w firmie. Zdecydowano się na zakup oprogramowania Comarch
OPT!MA firmy Comarch S.A. oraz wdrożenie tegoż oprogramowania przez firmę Primaco z Polic –
Złotego Partnera firmy Comarch.
Rozwiązanie
Ze względu na specyfikę działalności firmy Ennstone wdrożenie oprogramowania i dostosowanie
systemu do specyficznej działalności firmy było skomplikowane. Sama specyfika działalności firmy
jest trudna, ponieważ wiąże się z wydobyciem pisaku i żwiru oraz produkcją betonu i kruszywa
wysokiej jakości. Firma posiada własne zakłady przeróbcze i swoje własne pojazdy wielofunkcyjne
wraz z flotą samochodową. Ennstone działa
zarówno z małymi jaki i dużymi odbiorcami
oraz dostarcza zamówione produkty do
klientów.
Zdecydowano się wdrożyd następujące
moduły wspomagające zarządzanie firmą:
 Analizy
 CRM
 Kadry i Płace
 Handel
 Środki Trwałe
 Księgowośd
W związku ze specyficzną działalnością firmy zostało stworzone przez firmę Primaco specjalne
oprogramowanie OptWaga wspomagające sprzedaż produktów firmy. Program umożliwia
wystawianie dokumentów magazynowych w programie Comarch OPT!MA na podstawie danych
uzyskanych z wagi spiętej z komputerem. Możliwe do obsłużenia są następujące scenariusze:
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Program korzysta z bazy klientów i towarów zdefiniowanych w Comarch OPT!MA i tam też
składowane są wszystkie informacje dodatkowe takie jak: kierowca, waga czy opis. Oprogramowanie
jest używane w każdej lokalizacji firmy Ennstone.
Uzyskane korzyści
Firma Ennstone posiada najlepszy
program do zarządzania dla małych i
średnich firm Comarch OPT!MA oraz
oprogramowanie
dedykowane
specjalnie pod potrzeby firmy, które jest
całkowicie zintegrowane. Dzięki takiemu
rozwiązaniu firma jest w stanie
prowadzid działalnośd gospodarczą i na
bieżąco kontrolowad sytuacje firmy.
Dzięki
oprogramowaniu
Comarch
OPT!MA dwukrotnie zmniejszyliśmy
ilośd błędów popełnianych przez pracowników. Usprawnione zostały procesy biznesowe i obieg
dokumentów w firmie. Przedsiębiorstwo może również kontrolowad stan należności i zobowiązao
wobec swoich kontrahentów, zarówno dostawców jak i odbiorców. Dodatkowym atutem jest to, że
dane firmy są bezpieczne dzięki niezawodnej bazie danych Microsoft SQL. System funkcjonuje bez
zastrzeżeo, co zgodnie potwierdzają użytkownicy systemu.
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Agnieszka Galus
Główna Księgowa
Ennstone Sp. z o.o.
„System doskonale
funkcjonuje pod
względem finansowo-księgowym, jest
systemem bezpiecznym i dlatego
zdecydowaliśmy się na jego zakup”.
Dane Klienta:
Ennstone Sp. z o.o.
ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin
tel. (091) 48 38 900
www.ennstone.pl
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Dane Partnera Comarch:
Primaco Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 7
72-010 Police
tel. (091) 46 94 260
fax. (091) 46 47 847
www.primaco.pl

