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REFERENCJE

APATOR SERVICE
górnictwa produkcji APATOR
S.A.

Firma APATOR
SERVICE Sp. z o.o. z siedzib¹
w Katowicach zosta³a
za³o¿ona 7 grudnia 1995 roku
i wchodzi w sk³ad grupy
kapita³owej APATOR S.A.,
bêd¹cym najstarszym w
Polsce producentem aparatury
przeciwwybuchowej. Ponad
40-letnie doœwiadczenie w
produkcji tego typu urz¹dzeñ
jest gwarancj¹ wysokiej
jakoœci wytwarzanych
wyrobów oraz stosowanych
rozwi¹zañ technicznych.
Aktualnie zakres
dzia³alnoœci spó³ki obejmuje
produkcjê aparatury
³¹czeniowej w wykonaniu
przeciw wybuchowym, jako
opracowania w³asne oraz na
bazie podpisanej umowy
licencyjnej z APATOR S.A.
Ponadto od stycznia 2001
roku spó³ka objê³a pe³n¹
dystrybucjê wyrobów dla

z o.o. uzyska³a certyfikat na
System Zapewnienia Jakoœci
wed³ug norm ISO 9001:2000.

Silna pozycja rynkowa
spó³ki pozwoli³a rozszerzyæ
zakres dzia³alnoœci o
projektowanie i produkcjê
sprê¿arek œrubowych.
Zwi¹zane by³o to z
przejêciem w grudniu 2001
roku spó³ki PRUG AIR, lidera
na rynku polskim w produkcji
sprê¿arek w wykonaniu
przeciwwybuchowym.
W sierpniu 2002 roku
spó³ka zakupi³a Zak³ad
Elektroniki Przemys³owej
“ELWEX” w Pszowie,
umacniaj¹c pozycjê spó³ki w
segmencie produkcji urz¹dzeñ
“s³abopr¹dowych” w
wykonaniu
przeciwwybuchowym
(iskrobezpiecznym).
Inwestycja pozwoli³a na
rozszerzenie oferty spó³ki o
elementy systemów
automatyki przemys³owej w
szczególnoœci
przeznaczonych do pracy w
strefach zagro¿onych
wybuchem gazu.
W czerwcu 2003 roku
firma APATOR SERVICE Sp.

W zwi¹zku z prê¿nym
rozwojem, APATOR SERVICE
Sp. z o.o. potrzebowa³
nowoczesnego i sprawnego
systemu informatycznego. Po
szczegó³owej analizie rynku
informatycznego i firm
oferuj¹cych oprogramowanie
do zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem wybór pad³
na Simple, jednego z
czo³owych producentów
oprogramowania i dostawców
rozwi¹zañ wspieraj¹cych
zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem.
APATOR SERVICE
zakupi³ 10 licencji systemu o
handlowej nazwie SIMPLE
SYSTEM V w obszarach:
finanse i ksiêgowoœæ,
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sprzeda¿, obrót towarowy,
personel, maj¹tek trwa³y,
produkcja oraz zarz¹dzanie
kontaktów z
Klientami.
SIMPLE
SYSTEM V
to nowoczesny
system
informatyczny
wykorzystuj¹cy
œrodowisko
bazodanowe
Microsoft SQL
Serwer 2000, pozwalaj¹cy na
³atw¹ i wieloprzekrojow¹
analizê danych.
Wdro¿enie systemu
firma APATOR SERVICE Sp.
z o.o. rozpoczê³a we wrzeœniu
2002 i powierzy³a go

doœwiadczonej firmie, Simple
Sp. z o.o. z siedzib¹ w
D¹browie
Górniczej.
Ostatni
kwarta³
2002 roku by³
okresem
wytê¿onej pracy
dla ca³ego
zespo³u
APATOR SERVICE
Sp. z o.o.
W okresie tym zgodnie z
wczeœniejszymi za³o¿eniami i
wymaganiami APATOR
SERVICE Sp. z o.o.,
uruchomiono i dostosowano
do potrzeb przedsiêbiorstwa
modu³y: finanse i ksiêgowoœæ,
sprzeda¿, obrót towarowy,
personel, maj¹tek trwa³y.

potrzeb APATOR SERVICE
Sp. z o.o. wdro¿enie
zakoñczone w styczniu 2003
okaza³o siê sukcesem.
Niniejszym, na podstawie
dotychczasowych
doœwiadczeñ pragniemy
zarekomendowaæ program
SIMPLE SYSTEM V, jako
produkt odpowiadaj¹cy
naszym potrzebom
biznesowym, a tak¿e poleciæ
us³ugi œwiadczone przez
Simple Sp. z o.o.

PREZES ZARZ¥DU

mgr in¿.Tadeusz Sosgórnik

Decyzje dotycz¹ce
uruchomienia obszarów
zwi¹zanych z produkcj¹ i
zarz¹dzaniem kontaktami z
klientem zosta³y od³o¿one na
lata 2003-2004. To dziêki
sprawnej, rzetelnej pracy
sztabu konsultantów Simple
Sp. z o.o. oraz ich ogromnemu
zaanga¿owaniu i
doskona³emu rozpoznaniu
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