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POLLENA- AROMA to najstarsza i największa w I00% polska firma produkująca
kompozycje zapachowe, aromaty spoŻywcze otaz pierwsza w kraju spółka, która
wprowadziła na rynek olejki eteryczne i wyroby kosmetyczne oparte o zasady aromaterapii.

Fabryka Substancji Zapachovłych ,,POLLENA-AROMA'' Sp. z o.o. to Lider Polskiego
Biznesu' wielokrotnie nagradzany medalami, certyfikatami, odznaczeniami oraz członek
organizacji międzynarodowych' który od ponad 50 lat systematycznie rozw4a zasięg
prowadzonej działalności.Ekspansja na rynki zagtaniczne oraz współpraca z partnerami
międzynarodowymi, jak również specyfika produkcji kosmetyków oraz aromatów wymaga
od przedsiębiorstwa stosowania wysokich standardów realizowanych procesów. Efektem
częgo są liczne inwestycje mające na cęlu dostarczenie klientom produktów o najv,yŻszej
jakości. Budowa nowoczesnego zaŁ<ładu produkcyjnego oraz wdroŻenie Zintęgrowanego
Systemu Informatycznęgo były krokami w kierunku sprawnej rcaltzacji procesów
produkcyjnych. Cele jakie producent postawił przed wdtłŻanym systemem to przede
wszystkim wsparcie najważniejszego obszaru dla firmy czyli produkcji kompozycji
zapachovłych i aromatów spożyw czy ch.
Firma POLLENA- AROMA potrzebowała systemu, który nie będzie ograruczał możliwoŚci
rozwoju firmy, usystematyzuje obieg informacji w firmie, będziercalizował funkcje związane
z planowaniem, harmonogramowaniem, wspomaganiem orazrozliczaniem produkcji.

Wnikliwa analiza rynku IT pod względem dostępnych rozwiązan dedykowanych branŻy
produkcyjnej, wyłoniłafirmę SIMPLE jako dostawcę systemu oferującego kompleksową
funkcjonalnośó popartą ogronrnym doświadczeniem spółki w realizacji projektów w dużych i
znanych oryanizacjach.
Implementacj a systemu
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SIMPLE.ERP objęła następuj ące obszary:

Produkcję
obrót Towarowy
Majątek Trwały
Finanse i Księgowość

INFO
Analizator Biznesowy
Zatządzanie Personelem

WdroŻenie systemu SIMPLE.ERP tozpoczęło się

od

szczegółowej analtzy

przedwdrożeniowej, która pozwoliła na dostosowanie aplikacji do ścisłychpotrzeb i norm
panujących w branży chemicznej. SIMPLE S.A. jako producent ma możliwośótworzenia i
wprowadzania modyfikacji oraz nowych funkcjonalności do systemu' dopasowując go do
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specyfiki procesu produkcyjnego danego przedsiębiorstwa.
SIMPLE.ERP został wzbogacony o f,mkcjonalnoŚÓ spełniającą standardy IFRA
(Międrynarodowego Stowarryszenia Substancji Zapachowych) wykorzystywane w
przemyśle chemicznym. Zaprojektowany i wdrożony System zapewnia, iż projektowane
wyroby są zgodne z założeniami klientów i aktualne przepisy prawa.

wszelkich oczekiwań, potrzeb

nam potrzebnq
,,Wybraliśmy ronłiqzanie właśnieod SIMPLE' poniewaz ich system zapewnia
i kompletnq funkcjonalność poza tym spółka dysponuje bardzo dobrze wyhłalifikowanym
personelem, który współpracuje z nami i sprawnie wprowadza wszelkie zmiany dqżqce do
do sto s ow ania r onłiqzania do nasz ej specyfiki'' .

Zastosowanie w naszej spółce oprogramowania SIMPLE.ERP umożliwiło nam:
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Sprawniejszy przebieg procesu realizacji zamówień,
optymalizację procesu planowania produkcji,

skuteczne sterowanie gospodarkq materiałowq, zakupami i bilansowaniem potrzeb
produkcyjnych,
wyliczenie kosztu rzec4nuistego produkcji GKII/) i porównanie z kosztem
planowanym,
uproszczenie i automaĘzację wielu czynności nłiqzanych z generacjq dokumentów
wdrożenie systemu idenĘfikowalności.

Dotychczasowa współpraca pozl,Ą)ala nam wystawić pozytywnq opinię na temat świadczonych
przez SIMPLE usług w zakresie opieki Serwisowej, zapewniajqcej utrzymonie systemu
SIMPLE.ERP w ciqgłej sprawnościoraz zachowujqc jego zgodnośćz obowiqzujqcymi
przepisami prawa dzięki dostarczaniu nowych wersji aptikacji. Wykorzystywany pakiet opieki
Powdrożeniowej, zapewnia nam doradztwo, szkolenia, audyĘ oraz konsultacje.

Korzystanie Ze wsparcia SIMPLE w ramach wykupionych opiek zapewnia nam większq
operatywność(Izytkowników oraz wydajniejsze eksploatowanie systemu SIMPLE w
codziennej pracy. Nasza wieloletnia współpraca utwierdza nas w przekonaniu, że usługi
świadczone prze firmę SIMPLE sq realizowane terminowo i z należytq starannościq. Dlatego
udzielamy referencji firmie SIMPLE S.A', która sprawnie przeprowadziła wdrozenie Systemu
orąz do chwili obecnej zapewnia nam pełen support serwisowo-techniczny.

Dlatego polecamy SIMPLE S.A. jako Znanq
kompl e ks ow e r o nł iqz ani a infor maĘl c zne. "
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sprawdzonq firmę, oferujqcq sprawdzone i
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''Pollena-Aroma"
tel.: +48 22 50 41 740,{ax: +48 22 50 4l 712. www.pollenaarona.com
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