
staæ siê znacz¹cym graczem 

rynkowym we wszystkich 

dziedzinach swojej 

dzia³alnoœci w Europie Firma Walmark 
Œrodkowej.powsta³a w Polsce w styczniu 

1999 roku jako kolejny 
Podstaw¹ obecnego zagraniczny oddzia³ 

sukcesu firmy jest umiejêtny WALMARK S.A. W Trzyñcu, 
wybór takich obszarów która jest czo³owym 
dzia³ania, które przynosz¹ producentem preparatów 
d³ugoletni¹ perspektywê witaminowych, roœlinnych, 

oprogramowanie do rozwoju. Rosn¹cy popyt na œrodków higieny jamy ustnej 
zarz¹dzania produkty Walmark jest oraz kosmetyków do w³osów 
przedsiêbiorstwem oraz dowodem na to, i¿ obrana w Republice Czeskiej.
posiada du¿e doœwiadczenie strategia firmy jest s³uszna. 
we wdra¿aniu takich Kolejnym krokiem naszego Wczeœniej utworzone 
systemów. Firma SIMPLE rozwoju by³ wybór oddzia³y, zlokalizowane w 
spe³ni³a te kryteria. Szybko odpowiedniego i S³owacji i Rumunii, 
znaleŸliœmy wspólny jêzyk i w³aœciwego pozwalaj¹ na dostêp 
poprzez cykliczne spotkania oprogramowania do do naszych produktów 
organizacyjne razem sprawnego konsumentom z 
œledziliœmy postêp prac zarz¹dzania innych krajów Europy. 
wdro¿eniowych powo³anych przedsiêbiorstwem. WALMARK, dzia³aj¹c 
zespo³ów.Dlatego te¿ nasza uwaga od 13 lat zdoby³ 

skupi³a siê na rozwi¹zaniach bogate doœwiadczenie w 
W paŸdzierniku 2001 firmy SIMPLE.produkcji i sprzeda¿y 

zaczêliœmy wdro¿enie parafarmaceutyków.
systemu SIMPLE SYSTEM V, Od samego pocz¹tku 
który swoim zasiêgiem zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e W ci¹gu tych lat firma 
obejmowa³ obszar Obrotu wdro¿enie nowego systemu osi¹gnê³a znacz¹c¹ pozycjê 
Towarowego i Finansów-mo¿e okazaæ siê nie³atwym rynkow¹ w swojej dziedzinie 
Ksiêgowoœci; w póŸniejszym przedsiêwziêciem. Dlatego te¿ nie tylko w Czechach ale 
okresie zaplanowaliœmy zdecydowaliœmy siê na równie¿ w wielu innych 
wdro¿enie Maj¹tku Trwa³ego wspó³pracê z firm¹, która jest krajach Europy Œrodkowej i 
oraz grupy Zarz¹dzania liderem wœród firm oferuj¹cych Wschodniej. W niedalekiej 
Personelem.zintegrowane przysz³oœci firma zamierza 
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Na pocz¹tku praca podstawowym na nowym 
pomiêdzy oddzia³em a systemie, konsultanci SIMPLE 
central¹ odbywa³a siê poprzez sprawnie przeprowadzili prace 
po³¹czenia modem-modem, w polegaj¹ce na przygotowaniu 
póŸniejszym czasie szablonowych zestawieñ, 
zmieniliœmy je na ³¹cze SDI 

Telekomunikacji Polskiej.

Ze wzglêdu na nasz¹ Poniewa¿ struktura 
rozproszon¹ strukturê organizacyjna naszej filii jest 
organizacyjn¹ praca on-line podzielona na centralê i 
pozwala na szybki przep³yw oddzia³ (w centrali znajduje siê 
informacji, na bie¿¹co zarz¹d, marketing oraz dzia³ 
dysponujemy w³aœciw¹ finansowo ksiêgowy, w 
informacj¹ oraz w znacznym oddziale natomiast 

które potrzebowa³ zarz¹d 
stopniu oszczêdzamy czas prowadzimy rzeczywist¹ 

naszej firmy. Raporty te s¹ 
pracy.obs³ugê magazynu), 

budowane przede wszystkim 
szukaliœmy rozwi¹zania, które 

w oparciu o Bibliotekê Funkcji 
Jednym z g³ównych w prosty i 

do Excela firmy Simple, gdzie 
warunków powodzenia niekosztowny 

w prosty i ³atwy sposób mo¿na 
by³ termin uruchomienia sposób mog³oby 

budowaæ formu³y pobieraj¹ce 
systemu - styczeñ 2002. spe³niæ nasze 

dane wprost (on-line) z bazy 
Konsultanci Simple, oczekiwania do 

danych F-K. Czêœæ z tych 
oprócz ogromnej wiedzy, pracy on-line 

raportów jest przesy³ana do 
wykazali siê w tym pomiêdzy central¹ 

naszej centrali w Czechach.
miejscu du¿ym a oddzia³em. 
zaanga¿owaniem oraz Poniewa¿ SIMPLE 

Pragniemy zaznaczyæ 
sprawnoœci¹ dzia³ania. SYSTEM V pracuje 

i¿ jesteœmy bardzo zadowoleni 
Dlatego te¿ mogliœmy w na bazie Microsoft 

z trwaj¹cej blisko dwa lata 
styczniu bez wiêkszych SQL oraz mo¿e 

wspó³pracy z firm¹ SIMPLE. 
przeszkód rozpocz¹æ pracê na wykorzystywaæ inne narzêdzie 

Konsultanci tej firmy nigdy nas 
nowym systemie zarówno w Microsoft - Client Terminal 

nie zawiedli, reprezentuj¹ 
czêœci Obrotu Towarowego Services - do zdalnej pracy, 

wysko poziom wiedzy 
jak i Finansowo-Ksiêgowego. zdecydowaliœmy siê na 

merytorycznej, podpowiadaj¹ 
Podczas gdy nasi pracownicy implementacjê takiego 
pracowali w zakresie rozwi¹zania w naszej firmie.

nam ciekawe rozwi¹zania,
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szybko reaguj¹ na nasze potrzeby. Korzystamy równie¿ z ich pomocy w zakresie 

nadzoru i administracji sieci¹ i sprzêtem komputerowym. Dlatego zdecydowanie 

pragniemy poleciæ firmê SIMPLE, jako partnera w zakresie realizacji zagadnieñ 

biznesowych i informatycznych a co za tym idzie pomoc na drodze do rozwoju 

ka¿dej firmy.
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