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O firmie
Spółdzielcza Agrofirma Witkowo jest jednym z największych
gospodarstw w woj. zachodniopomorskim. Spółdzielnia powstała
23 lutego 1950 r. Działalnośd Agrofirmy prowadzona jest na terenie
15 gmin i obejmuje 42 wsie. Agrofirma Witkowo prowadzi szeroko
rozwiniętą działalnośd w zakresie produkcji rolnej, przetwórstwa
rolno - spożywczego, handlu i usług gospodarczych. W skład Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo
wchodzi 8 zakładów produkcji rolnej oraz przetwórnia mięsa i drobiu, zakład handlu, baza transportu,
suszarnia i mieszalnia pasz, tartak gospodarczy, zakład utylizacyjny. Łącznie spółdzielnia składa się
z 14 jednostek gospodarczych. Każda jednostka posiada swoją bazę produkcyjną, niezbędny sprzęt
oraz określona ilośd członków świadczących pracę.
Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego CDN XL
Przed wdrożeniem systemu ERP Comarch CDN XL,
Spółdzielcza Agrofirma Witkowo korzystała z kilku
różnych programów opartych o technologię DOS.
Niejednokrotnie biznes oparty był na ręcznych
wyliczeniach w programach kalkulacyjnych Microsoft
Excel, sporządzanych przez różne osoby w firmie. Firma
działając w różnych lokalizacjach miała duże problemy
z przepływem danych, które to spływały do firmy
z długim opóźnieniem. Dotychczasowe rozwiązania
informatyczne nie były wystarczające, a Spółdzielcza
Agrofirma Witkowo bardzo prężnie nie rozwijała. Problemem tak działającego przedsiębiorstwa
to również nieodpowiednia komunikacja między oddziałami firmy oraz brak możliwości analitycznych
dla podejmowania strategicznych decyzji w firmie.
Rozwiązanie
W roku 2008 Zarząd zaczął się rozglądad za systemem
informatycznym, który zintegrowałby ze sobą poszczególne
działy firmy i pozwoliłby sprawniej zarządzad spółdzielnią.
Po sprawdzeniu kilkunastu systemów na rynku, firma
zdecydowała się, pod koniec 2008 roku, na zakup
oprogramowania Comarch CDN XL od Złotego Partnera
Comarch, firmy Primaco z Polic.
Specyfikacja
Spółdzielni
wymagała
dostosowania
oprogramowania Comarch CDN XL do potrzeb firmy. Dla spółdzielni szczególnie ważna było, aby
współpraca z Rolnikami odbywała się płynnie.
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Wdrożenie nowej aplikacji przeprowadzone przez firmę Primaco obejmowało kilka etapów.
Pierwszym z nich było usystematyzowanie pracy magazynów, gospodarki magazynowej, sprzedaży,
zamówieo oraz prowadzenie Środków Trwałych i ich ewidencji w oprogramowaniu Comarch CDN XL.
Kolejnymi etapami implementacji było wdrożenie systemu do Wydawania Towarów z Magazynu
poprzez wprowadzenie czytników kodów kreskowych i identyfikacje towarów. Kolejnymi etapami
zaplanowanymi na najbliższy czas jest wdrożenie modułów księgowości oraz kadr i płac, które
zastąpią użytkowany do dnia dzisiejszego program FK na technologii DOSowej.
Uzyskane korzyści
Wdrożenie systemu Comarch CDN XL ułatwiło
i usprawniło wiele procesów w naszej firmie. Należy
przede
wszystkim
wymienid
integralnośd
oprogramowania Comarch CDN XL, dzięki której wielu
użytkownik na bieżąco ma możliwośd śledzenia
istotnych informacji i danych dotyczących firmy.
Obniżono
również
koszty
działalności
przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu jednolitego
systemu informatycznego na wszystkich lokalizacjach,
w których działa firma. Poprzez wdrożenie
oprogramowania Comarch CDN XL wyeliminowano częśd błędów ludzkich poprzez użycie
oprogramowania oraz zmniejszono czas wydawanie towaru z magazynu o 20%, co jednocześnie
spowodowało spadek ubytków pojemników na wydawce o 90%.
Dlaczego CDN
„Jak dotąd nasza współpraca z Primaco układa się bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni z pracy
i wiedzy konsultantów oraz z usług serwisowych. System został dopasowany do naszych potrzeb
i oczekiwao. Polecamy Paostwu system CDN XL oraz firmę Primaco Sp. z o.o.” – Tadeusz Żabski, Z-ca
Prezesa Zarządu.
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