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Hydro-Insta| jest firmą o ogó|nopolsklm zasięgu, oferująca komp|eksowe

rozwiązania z Zakresu szeroko pojętej techniki sanitarnej, grzewczej, Wenty|acji i

k|imatyzacji, a także jest przedsiębiorstwem Zajmującym się kompletną obs,ługą

W zakresie projektowania i Wykonawstwa maszyn i urządzeń dla przemys,łu

spożywczo - chemicznego oraz farmacji. DeWizą przedsiębiorstwa jest szczegoIna

dbałość o jakość Wykonywanych prac oraz dotrzymanle wymogów

tech noIogicznych. Te same Wyma9ania staWiają sWoim kooperantom'

ofeńa Hydro - InstaI obejmuje m.in.:
'"

. dostawę i komp|eksowe Wykonawstwo nowoczesnych systemóW

grzewczych wraz ze źródłam| ciepła, instalacji sanitarnych, instaIacjl

Wentylacji mechanicznej, k|imatyzacji i chłodnictwa,

. dostawę i kompleksowy montaż systemóW automatyki instalacji

grzewczych, Wentylacji i k|imatyzacji, instalacji chłodniczych,

. optymaIizację i monitorln9 istniejących systemóW automatyki,

. prowadzenie bieżących przegtądów serwisowych i pogwarancyjnych

urządzeń technicznych i !nstalacji.

. kompleksową obsługę prac; od projektu, specyfikacji materiałowej,

poprzez Wykonanie urządzeń, dostawę niezbędnych materiałóW

montażowych i armatury oraz Wykonanie montażu |inii technologicznych,

konstrukcji i automatyki.

od 8lat spó,łka Hydro - Instal zajmuje się reaIizacją przedsięWzięĆ ku

zadoWoIenlu klientom co potwierdzają liczne referencje.

Hydro-Instal Współpracuje z SIN4PLE s.A. od 2008 roku użytkując rozwiązanie

SIMPLE.ERP W obszarach Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Persone|, obrót

Towarowy, Proces Produkcji, Proces Budowlany oraz INFO

Wdrożenie kompteksoWe9o zintegroWane9o Systemu Informatycznego

SIMPLE.ERP zapewniło spójną i pełną obsługę procesów gospodarczych W całym

przedsiębiorstwie. Łatwy dostęp do aktuaInych i historycznych danych
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anaIltycznych pozwaIa kadrze menedżerskiej na bieżącą kontrolę kosztów

budow|anych i innych parametróW działalności przedsiębiorstwa. UłatWia

haTmon09ramowanie dostaW od dostaWcóW, a także usprawnia reaIizację

zamówień od dostawców. lstotnym elementem Wdrożenla jest zintegrowanie

Wszystkich dzlałów, co W dużym stopniu poprawia komunikację między nimi

popŻez obieg dokumentów.

Wdrożenie rozwiązania S]MPLE.ERP pozwo|iło na reaIizację określonych przez

Hydro Instal ce|óW biznesowych, do których można między innymi zaliczyc:

. obniżenij kosztóW działaInoścl administracyjnej poprzez automatyzację

procesóW i Wsparcie czynnoścl administracyjnych,

. zmniejszenie kosztóW utrzymania zapasów magazynowych poprzez dostęp

do aktua|nej informacji o dostępnych stanach magazynowych l moż|iwość

racjonaInego nimi zarządzania,
. zwiększenie efektywności pracy poprzez poprawę jej organizacji, redukcję

nadmiarowych działań oraz oszczędność czasu pracownikóW - dzięki

moŹ|iWości uzyskiwania z systemu 9otoWych dokumentów do użytku

Wewnętrznego i zewnętrznego.

szczegó|nie poIecamy obszar funkcjonaIny Proces Budowlany (s]MPLE'ERP BUD),

dzięki któremu możemy na bieżąco ś|edzić koszty prowadzonych inwestycjl,

monitorować etapy ich rea|izacji oraz Zapewnia współprace z systemem Norma

Pro, który s.łuży do projektu iwyceny inwestycji.

oprogramowanie sIMPLE s'A' jest zgodne z Ustawą o Rachunkowości,

przepisaml prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przepisami prawa

podatkowego. spełnia Wszystkie Wymogi nowoczesnej księ9owości oraz Wym09i

staWiane Współczesnym apIikacjom kadrowo-płacowym.

Polecamy rozwiązania informatyczne sIMPLE

rozwoju I efektywniejszym funkcjonowaniu.

s.A. Wszystkim firmom myś|ącym o
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