
Pocz¹tki dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa

Rapid Sp. z o.o. siêgaj¹ 1991 roku.

„Nasza firma specjalizuje siê w

remontach i zabezpieczeniach

antykorozyjnych wszelkich konstrukcji

stalowych, takich jak wie¿e, zbiorniki,

ruroci¹gi, mosty, wiadukty” – mówi

Prezes Zarz¹du Adam Knapik. – „Znaczn¹

czêœæ naszych us³ug stanowi¹ prace

zwi¹zane z antykorozyjnym

zabezpieczeniem i remontami konstrukcji

¿elbetowych”.

Wszystkie dzia³ania firmy Rapid

skierowane s¹ na wykonywanie us³ug

najwy¿szej jakoœci. Pracownikami

przedsiêbiorstwa s¹ ludzie z wieloletnim

sta¿em i bogatym doœwiadczeniem

zawodowym, firma posiada tak¿e

rozbudowany, specjalistyczny park

maszynowy.

„Nasza praca, to sta³e doskonalenie

umiejêtnoœci, zdobywanie doœwiadczeñ

i dba³oœæ o najwy¿sz¹ jakoœæ us³ug” –

kontynuuje Prezes przedsiêbiorstwa.

„W roku 2000, czyli po dziewiêciu latach

istnienia firmy uzyskaliœmy certyfikat

systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9002

w zakresie antykorozji konstrukcji

stalowych, termoizolacji instalacji

i obiektów przemys³owych, reprofilacji

oraz antykorozji betonu.”

„Aby firma mog³a prawid³owo dzia³aæ

na zewn¹trz, musi byæ w taki sam sposób

zarz¹dzana od wewn¹trz” – takie motto

przyœwieca³o Zarz¹dowi firmy w trakcie

budowania jej pozycji na rynku. Bardzo

szybko okaza³o siê, ¿e wysoka jakoœæ

us³ug i profesjonalizm zatrudnionych

w niej ludzi, zaowocowa³y bardzo

dynamicznym rozwojem, który trwa

nieprzerwanie od 14 lat.

„Obecnie zatrudniamy 80 osób,

prowadzimy budowy w ca³ej Polsce,

a nawet za granic¹. Poci¹ga to za sob¹

koniecznoœæ sta³ej kontroli nad wieloma

z³o¿onymi procesami biznesowymi.

SIMPLE-SYSTEM V INFORMACJE OGÓLNE
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Rapid Sp z o.o.Konieczne zatem sta³o siê wprowadzenie

systemu informatycznego, który

pozwoli³by to wszystko ogarn¹æ” – mówi

Prezes Zarz¹du Rapid Sp. z o.o.

Wspó³praca Simple Sp. z o.o. i Rapid Sp.

z o.o. zosta³a nawi¹zana w 1993 roku

i zaowocowa³a wdro¿eniem systemu

SIMPLE–BUSINESS, niewielkiego,

prostego w obs³udze, ale elastycznego

i daj¹cego ogromne mo¿liwoœci

programu, u³atwiaj¹cego zarz¹dzanie

przedsiêbiorstwem. Z czasem jednak

okaza³o siê, ¿e nie jest on ju¿

wystarczaj¹cy dla potrzeb dynamicznie

rozwijaj¹cej siê firmy.

Zwróciliœmy siê wiêc o pomoc do firmy

Simple. Zaprezentowano nam mo¿liwoœci

oprogramowania SIMPLE-SYSTEM V, a my

stwierdziliœmy, ¿e jest to program którego

poszukujemy” – mówi Adam Knapik.

Dziêki wsparciu funduszy pomocowych

Unii Europejskiej przedsiêbiorstwo Rapid

zdecydowa³o siê na wdro¿enie nowego,

bardziej rozbudowanego i daj¹cego

znacznie wiêksze mo¿liwoœci programu

SIMPLE-SYSTEM V.

„Wykorzystuj¹c mo¿liwoœci programu

SIMPLE– SYSTEM V przekonaliœmy siê

jak wa¿ny w zarz¹dzaniu

przedsiêbiorstwem jest proces

kontrolingu i analizy zachodz¹cych

procesów.

Zakup i wdro¿enie oprogramowania                                                         to kolejna
udana inwestycja firmy RAPID.

RODZAJ DZIA£ALNOŒCI
remonty i zabezpieczenia antykorozyjne
wszelkich konstrukcji stalowych,
takich jak wie¿e, zbiorniki, ruroci¹gi, mosty,
wiadukty
prace zwi¹zane z antykorozyjnym
zabezpieczeniem i remontami konstrukcji
¿elbetowych
prace polegaj¹ce na termoizolacji instalacji
i obiektów przemys³owych, reprofilacji
oraz antykorozji betonu

GEOGRAFIA DZIA£ALNOŒCI
rynek us³ug remontowych w Polsce
rynek europejski

WDRO¯ONE SYSTEMY

SIMPLE–SYSTEM V
modu³y: finanse – ksiêgowoœæ,

maj¹tek trwa³y,
obrót towarowy,
kadry i p³ace,
analizy

SIMPLE-CRM

KORZYŒCI
sta³a kontrola i analiza wielu z³o¿onych
procesów biznesowych
u³atwione zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem
oszczêdnoœæ czasu i redukcja kosztów
przyspieszenie i uproszczenie procedur
ksiêgowych
uporz¹dkowanie organizacyjne wewn¹trz
przedsiêbiorstwa
uporz¹dkowanie kontaktów z klientami
dostawcami i podwykonawcami
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SIMPLE-SYSTEM V

Zarz¹d przedsiêbiorstwa Rapid Sp. z o.o. zdecydowa³ o zakupie licencji na oprogra-
mowanie                                                            w obszarach: finanse – ksiêgowoœæ,
maj¹tek trwa³y, obrót towarowy, kadry i p³ace, analizy oraz SIMPLE-CRM.

Wdro¿enie systemu rozpoczê³o siê w

2004 roku.

„Mogê powiedzieæ, ¿e SIMPLE-SYSTEM V

jest programem, do którego bêdziemy

mogli dorastaæ, a tym samym bardzo

d³ugo bêdzie on spe³nia³ nasze wymogi

i oczekiwania” – mówi Wanda Janda,

Kierownik Dzia³u Finansowego Rapid Sp.

z o.o. „Nasza wspó³praca z zespo³em

wdro¿eniowym uk³ada³a siê bardzo

pomyœlnie. Ca³y proces wdro¿enia oraz

wszystkie szkolenia, mimo intensywnoœci

i ogromu pracy, przebieg³ bardzo

sprawnie. Konsultanci firmy Simple byli

i s¹ nadal do naszej dyspozycji w ka¿dej

chwili. Wielokrotnie s³u¿yli nam rad¹

i doœwiadczeniem w rozwi¹zywaniu

problemów zwi¹zanych ze specyfik¹

naszego przedsiêbiorstwa”.

SIMPLE-SYSTEM V jest programem

daj¹cym ogromne mo¿liwoœci,

ale jednoczeœnie nie jest to program

skomplikowany w obs³udze. Proces

wprowadzania wszystkich dokumentów

do systemu mo¿e obs³ugiwaæ osoba,

która nie posiada g³êbokiej wiedzy

z zakresu ksiêgowoœci, to samo dotyczy

obs³ugi kasy i bankowoœci „Dziêki

mo¿liwoœci tak zwanego próbnego

ksiêgowania, udaje nam siê unikaæ wielu

pomy³ek. Mo¿emy tak¿e w ka¿dej chwili

uzyskaæ bardzo aktualn¹ informacjê,

któr¹ mo¿emy wydrukowaæ w formie

raportu, a nastêpnie przeanalizowaæ” –

mówi Wanda Janda.

„Chcê powiedzieæ o chyba najwiêkszej

zalecie SIMPLE-SYSTEM V – o analizach.

Dziêki wdro¿onemu systemowi mo¿emy

bardzo dok³adnie analizowaæ koszty

ka¿dej budowy w rozbiciu na

poszczególne elementy. Dos³ownie w

ci¹gu kilku minut jestem w stanie

przedstawiæ Zarz¹dowi dok³adn¹ analizê

zagadnienia. Mogê z ca³¹

odpowiedzialnoœci¹ powiedzieæ, ¿e jest

to narzêdzie dziêki któremu oszczêdzamy

czas, poœwiêcaj¹c go na inne zadania, a

tak¿e pieni¹dze, maj¹c mo¿noœæ bardzo

dok³adnego rozliczenia ka¿dej budowy.

Równie pochlebne opinie mogê

powiedzieæ o module rozliczaj¹cym

œrodki trwa³e. Dziêki SIMPLE-SYSTEM V

dzia³ania te przeprowadza siê w³aœciwie

za wciœniêciem jednego klawisza”.

Zupe³nie odrêbnym tematem jest

wdro¿enie systemu SIMPLE-CRM.

„Okaza³o siê, ¿e jesteœmy w stanie

zapanowaæ nad t¹ ogromn¹ iloœci¹

wszystkich kontaktów z klientami,

dostawcami, podwykonawcami...

Integracja systemu SIMPLE-CRM z

SIMPLE-SYSTEM V da³o Zarz¹dowi

doskona³e narzêdzie pozwalaj¹ce bardzo

planowo i systematycznie pracowaæ nad

strategi¹ naszej firmy” – mówi Adam

Knapik.

Moim zdaniem system transakcyjny

(SIMPLE-SYSTEM V) i powi¹zany z nim

system do zarz¹dzania kontaktami

z klientem (SIMPLE-CRM) jest dla naszej

firmy bardzo trafion¹ inwestycj¹.Muszê

podkreœliæ, ¿e zakup oprogramowania w

firmie Simple traktujemy w³aœnie jako

inwestycjê. Zdaniem Zarz¹du produkty i

us³ugi firmy Simple Sp. z o.o. s¹ godne

polecenia innym firmom poszukuj¹cym

prostych i nowoczesnych rozwi¹zañ

wspieraj¹cych zarz¹dzanie organizacj¹ –

podsumowuje Prezes Zarz¹du Adam

Knapik.

ul. Cieplaka 19

41-300 D¹browa Górnicza

tel./fax: +48 32 262 60 22

www.simpledg.com.pl2

„Integracja systemu

SIMPLE-CRM z SIMPLE-SYSTEM V

da³a Zarz¹dowi

doskona³e narzêdzie pozwalaj¹ce

bardzo planowo i systematycznie

pracowaæ nad strategi¹

naszej firmy”

– Adam Knapik,
Prezes Zarz¹du Rapid Sp. z o.o.

„Nasza wspó³praca z zespo³em

wdro¿eniowym uk³ada³a siê bardzo

pomyœlnie. Ca³y proces wdro¿enia

oraz wszystkie szkolenia,

mimo intensywnoœci i ogromu pracy,

przebieg³ bardzo sprawnie.

Konsultanci firmy Simple byli

i s¹ nadal do naszej dyspozycji

w ka¿dej chwili. Wielokrotnie

s³u¿yli nam rad¹ i doœwiadczeniem

w rozwi¹zywaniu problemów

zwi¹zanych ze specyfik¹ naszego

przedsiêbiorstwa”

– Wanda Janda,
Kierownik Dzia³u Finansowego
Rapid Sp. z o.o.
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