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SIMPLE spe³ni³o nasze oczekiwania

Jest przedsiêbiorstwem
zlokalizowanym w Radomiu,
dzia³aj¹cym w ramach Tarnobrzeskiej
Strefy Ekonomicznej. HartMet
specjalizuje siê w produkcji wyrobów z
metalu wykorzystuj¹c w tym celu
nowoczesny park maszynowy, w jaki
wyposa¿ono wydzia³y t³oczenia,
obróbki cieplnej i narzêdziowni. Firma
zosta³a wielokrotnie wyró¿niona,
miêdzy innymi w tym dwoma
Medalami Europejskimi, wyró¿nieniem
„Panteon Polskiej Ekologii” Ministra
Œrodowiska i Prezesa PCBC,
rekomendacj¹ Business Centre Club.
W³odzimierz Chojnacki,Prezes
HartMet: Nasza dzia³alnoœæ obejmuje
realizacjê zleceñ wykonania,
z materia³u w³asnego b¹dŸ
powierzonego, zarówno serii
pojedynczych elementów,
wymagaj¹cych precyzyjnej obróbki,
jak i kompletnych mechanizmów,
wraz z monta¿em. Nasze wyroby
produkujemy zgodnie z wdro¿onym i
certyfikowanym systemem
zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000.
Dbamy szczególnie o œrodowisko
naturalne, czego potwierdzeniem jest
posiadany przez nas certyfikat
ISO:14001:2004. To co wyró¿nia
nasze przedsiêbiorstwo, co stanowi
szczególn¹ rekomendacjê dla naszych
kooperantów, to spe³nienie norm
produkcji wyrobów specjalnego
przeznaczenia. Nasz system
zarz¹dzania jakoœci¹ spe³nia normy
AQAP-21.20 przyjête w NATO.
Posiadamy tak¿e koncesjê Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji
na wytwarzanie i obrót elementami
i podzespo³ami okreœlonych rodzajów
broni, amunicji czy elementami
wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym. Jesteœmy
spadkobierc¹ wieloletnich, chlubnych
tradycji przemys³u zbrojeniowego

zlokalizowanego w Radomiu.
Wiêkszoœæ naszych pracowników to
specjaliœci o wieloletnim
doœwiadczeniu, niezbêdnym w
wymagaj¹cej szczególnej precyzji
produkcji wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym.
Dariusz Kacperczyk, Wiceprezes
SIMPLE S.A.: HartMet to szczególna
firma, wiêc i wymagania wobec
oprogramowania by³y specyficzne.
SIMPLE.ERP to rozwi¹zanie, które
pozwala na uwzglêdnienie
indywidualnych potrzeb
przedsiêbiorstw. Budowa
dedykowanych, profilowanych
rozwi¹zañ w oparciu o SIMPLE.ERP
realizowana jest przy utrzymaniu
powtarzalnoœci g³ównego rdzenia
oprogramowania, co jest kluczowe w
uzyskaniu niskich kosztów eksploatacji
i utrzymania oprogramowania.
W³odzimierz Chojnacki,Prezes
HartMet: Rozwój naszej firmy
zmotywowa³ nas do podjêcia decyzji o
modernizacji posiadanego
oprogramowania. Istotne dla nas by³o,
aby nowe oprogramowanie spe³nia³o
kilka istotnych dla nas kryteriów:
wsparcie procesów planowania i
rozliczania procesu produkcji i
zaopatrzenia, w tym tak¿e zleceñ
kooperacyjnych, czy realizowanych w
oparciu o powierzony materia³.
System powinien wspieraæ
obowi¹zuj¹ce nas œciœle procedury
norm jakoœci. Du¿y nacisk po³o¿yliœmy
na obszar zwi¹zany z rachunkiem
kosztów. Chcieliœmy, aby
oprogramowanie wspiera³o precyzyjne
rozliczanie kosztów produkcji.
Jednoczeœnie zale¿a³o nam na tym,
aby oprogramowanie by³o na tyle
ergonomiczne, aby nawet ci
u¿ytkownicy, którzy niewiele mieli do
czynienia dotychczas z komputerami,
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INFORMACJE OGÓLNE
HartMet specjalizuje siê w produkcji
wyrobów z metalu wykorzystuj¹c w tym
celu nowoczesny park maszynowy, w jaki
wyposa¿ono wydzia³y t³oczenia, obróbki
cieplnej i narzêdziowni. HartMet posiada
wdro¿ony system jakoœci ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004 oraz AQAP - 21.20 dla
wyrobów wykorzystywanych w NATO.

OFERTA HARTMET OBEJMUJE:
Realizacjê zleceñ wykonania, z materia³u
w³asnego b¹dŸ powierzonego, zarówno
s e r i i p o j e d y n c z y c h e l e m e n t ó w,
wymagaj¹cych precyzyjnej obróbki, jak i
kompletnych mechanizmów, wraz z
monta¿em. Firma posiada koncesjê na
produkcjê i obrót wyrobami specjalnego
przeznaczenia dla wojska i policji.

GEOGRAFIA DZIA£ALNOŒCI:
HartMet jest przedsiêbiorstwem
zlokalizowanym w Radomiu, dzia³aj¹cym
w r a m a c h Ta r n o b r z e s k i e j S t re f y
Ekonomicznej.

WDRO¯ONE SYSTEMY:
SIMPLE.ERP
modu³y:
P finanse i ksiêgowoœæ
P maj¹tek trwa³y
P obrót towarowy
P zarz¹dzanie personelem
P proces produkcji
P analizy
P INFO

KORZYŒCI:
P wsparcie procesów planowania i
rozliczania procesu produkcji i
zaopatrzenia
P precyzyjne wsparcie rozliczania kosztów
produkcji
Pg³êboka integracja z oprogramowaniem
Microsoft Office - Excel
Poprogramowanie posiada funkcje
u³atwiaj¹ce pracê ka¿dej ksiêgowej
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byli je w stanie obs³ugiwaæ. Po
rozpoznaniu potencjalnych
dostawców oprogramowania
zdecydowaliœmy siê wybraæ system
SIMPLE.ERP.
Robert Komorek, Kierownik
Projektu Wdro¿eniowego
HartMet: Zdecydowaliœmy siê zakupiæ
kompletny system SIMPLE.ERP,
obejmuj¹cy wszystkie dostêpne
obszary: Produkcjê, Obrót towarowy,
Personel, Maj¹tek Trwa³y, Finanse i
Ksiêgowoœæ, Analizy. Poniewa¿
wczeœniejsze rozwi¹zanie nie
wspiera³o naszych mened¿erów
w zakresie podejmowania decyzji,
szczególny nacisk po³o¿yliœmy na
rozbudowê analiz. Wykorzystaliœmy
funkcjonalnoœæ SIMPLE.ERP g³êbokiej
integracji z oprogramowaniem
Microsoft Office - Excel. Mo¿na by
rzec, ¿e Excel sta³ siê w naszym
przypadku czymœ w rodzaju
dodatkowego interfejsu do systemu.
To bardzo dobre po³¹czenie. Excel to
oprogramowanie, które praktycznie
znaj¹ wszyscy,
a integracja z SIMPLE.ERP pozwala
nam za pomoc¹ Excela budowaæ
z³o¿one zestawienia, które s¹ zawsze
aktualne.
W³odzimierz Chojnacki,Prezes
HartMet: Kiedyœ musia³em czekaæ na
koniec okresu rozliczeniowego, ¿eby
przeanalizowaæ wyniki firmy
i op³acalnoœæ poszczególnych zleceñ
w produkcji. Dziœ te dane mam
dostêpne na bie¿¹co, w dodatku w
prostej formie tabel Excel.
Teresa Furmañska, G³ówna
Ksiêgowa: Oprogramowanie
SIMPLE.ERP umo¿liwi³o nam
wprowadzenie usprawnieñ
w organizacji pracy mojego dzia³u,
co przek³ada siê na wy¿sz¹ jakoœæ
obs³ugi ksiêgowej zarówno naszej
firmy, jak i naszych kontrahentów.
Jako ksiêgowa wysoko oceniam
funkcjonalnoœæ oprogramowania
SIMPLE.ERP, które jest zgodne
z obowi¹zuj¹cym nas porz¹dkiem
prawnym, a jednoczeœnie posiada
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funkcje u³atwiaj¹ce pracê ka¿dej
ksiêgowej.
Robert Komorek, Kierownik
Projektu Wdro¿eniowego
HartMet: Wdro¿enie zosta³o
poprzedzone analiz¹
przedwdro¿eniow¹. Prace
rozpoczêliœmy jesieni¹ 2007 roku.
Start produktywny mia³ miejsce w
marcu 2008 roku. Ju¿ w trakcie
eksploatacji mia³y miejsce ostatnie
prace wdro¿eniowe i testy, które
zakoñczy³y siê w paŸdzierniku 2008
roku. Konsultanci SIMPLE wykazali siê
wysokimi kompetencjami i wiedz¹
zarówno informatyczn¹ jak
i merytoryczn¹ z obszarów:
rachunkowoœci, sprzeda¿y, zakupów,
gospodarki magazynowej czy
produkcji.
Dariusz Kacperczyk, Wiceprezes
SIMPLE S.A.: Z uznaniem wyra¿amy
siê o uczestnikach projektu ze strony
HartMet i mened¿erach firmy, którzy
wykazali du¿e zaanga¿owanie.
HartMet jest dowodem na to, ¿e
bêd¹c polsk¹ firm¹ mo¿na odnieœæ
sukces na miêdzynarodowych
rynkach, w tym rynkach tak
wymagaj¹cych jak producenci
wyrobów dla potrzeb wojskowych.
W³odzimierz Chojnacki,Prezes
HartMet: Mo¿emy poleciæ SIMPLE
S.A. jako profesjonalnego partnera
w biznesie, a oprogramowanie
SIMPLE.ERP jako nowoczesne
narzêdzie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie,
szczególnie w firmach produkcyjnych,
specjalizuj¹cych siê w produkcji
wyrobów metalowych.
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„(…)Du¿y nacisk po³o¿yliœmy na obszar
zwi¹zany z rachunkiem kosztów.
Chcieliœmy, aby oprogramowanie wspiera³o
precyzyjne rozliczanie kosztów produkcji.
Jednoczeœnie zale¿a³o nam na tym,
aby oprogramowanie by³o na tyle
ergonomiczne, aby nawet ci u¿ytkownicy,
którzy niewiele mieli do czynienia
dotychczas z komputerami, byli je w stanie
obs³ugiwaæ.(…)”

- W³odzimierz Chojnacki ,
Prezes HartMet

„(…) Oprogramowanie SIMPLE.ERP
umo¿liwi³o nam wprowadzenie
usprawnieñ w organizacji pracy mojego
dzia³u, co przek³ada siê na wy¿sz¹ jakoœæ
obs³ugi ksiêgowej zarówno naszej firmy,
jak i naszych kontrahentów. Jako ksiêgowa
wysoko oceniam funkcjonalnoœæ
oprogramowania SIMPLE.ERP, które jest
zgodne z obowi¹zuj¹cym nas porz¹dkiem
prawnym, a jednoczeœnie posiada funkcje
u³atwiaj¹ce pracê ka¿dej ksiêgowej.…)”
-Teresa Furmañska,
G³ówna Ksiêgowa

„(…)Kiedyœ musia³em czekaæ na koniec
okresu rozliczeniowego, ¿eby
przeanalizowaæ wyniki firmy i op³acalnoœæ
poszczególnych zleceñ w produkcji. Dziœ te
dane mam dostêpne na bie¿¹co,
w dodatku w prostej formie tabel Excel. To
bardzo pomocne w procesie
podejmowania decyzji.(…)”
„(…)Mo¿emy poleciæ SIMPLE S.A. jako
profesjonalnego partnera w biznesie,
a oprogramowanie SIMPLE.ERP jako
nowoczesne narzêdzie wspomagaj¹ce
zarz¹dzanie, szczególnie w firmach
produkcyjnych, specjalizuj¹cych siê
w produkcji wyrobów metalowych.(…)”

- W³odzimierz Chojnacki ,

ul. Kozienicka 97
26-600 Radom

Prezes HartMet

SIMPLE S.A.
ul. Bronis³awa Czecha 49/51
04-555 Warszawa
tel. +48 22 812 58 98
fax +48 22 815 49 83
e-mail: simple@simple.com.pl
www.simple.com.pl

