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Zarz¹dzanie procesami handlowymi i produkcyjnymi w firmie poligraficznej.
Wdro¿enie SIMPLE-SYSTEM V w firmie GRAFPOL B.M. Meszkes

INFORMACJE OGÓLNE

Dziennie w firmie uruchomiane jest oko³o
100 zleceñ produkcyjnych, a czas
produkcji jest bardzo krótki. Ka¿da
drukowana etykieta ró¿ni siê od innych,
co powoduje, ¿e ka¿de zlecenie jest
indywidualne i wykonywane raz, a iloœæ
produkowanego asortymentu siêga wielu
tysiêcy indeksów. Wszystko to stawia³o
GRAFPOL - informacje o firmie
przed systemem informatycznym
koniecznoœæ maksymalnego uproszczenia
„GRAFPOL” B.M. Meszkes to
procesów, przy zachowaniu mo¿liwoœci
nowoczesna drukarnia specjalizuj¹ca siê
sprawnego œledzenia dzia³añ handlowych
w produkcji etykiet samoprzylepnych
i produkcyjnych oraz zbierania informacji
w roli i arkuszu, dzia³aj¹ca na rynku
poligraficznym od 1985 r. Firma zatrudnia potrzebnych do analiz ekonomicznych.
Ostatecznie wybrany zosta³ system
oko³o 200 pracowników i dysponuje
najwy¿szej klasy maszynami drukarskimi. informatyczny SIMPLE-SYSTEM V wraz
Gwarancja wysokiej jakoœci potwierdzona z SIMPLE-CRM.
Wdro¿enie rozpoczê³o siê od dok³adnej
zosta³a uzyskanym przez firmê
analizy œciœle powi¹zanych ze sob¹
certyfikatem ISO 9001:2000.
procesów handlowego i produkcyjnego.
Nastêpnie analizie zosta³y poddane inne
Wybór i wdro¿enie systemu
procesy biznesowe zwi¹zane ze:
sprzeda¿¹, zakupami, gospodark¹
Analizuj¹c mo¿liwoœci dalszego
dynamicznego rozwoju firmy dostrze¿ono materia³ow¹ oraz ksiêgowoœci¹ i p³acami.
Wdro¿enie rozpoczê³o siê w maju 2004
potrzebê wdro¿enia nowoczesnego
roku i objê³o obszary systemu: Finanse
systemu informatycznego obejmuj¹cego
ca³y zakres dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, Ksiêgowoœæ V, Maj¹tek Trwa³y V, Obrót
Towarowy V, Proces Produkcji V, Personel
spe³niaj¹cego z³o¿one, specyficzne
V, Info V oraz CRM.
potrzeby firmy w zakresie obs³ugi
Próbny rozruch systemu nast¹pi³ w
podstawowych procesów biznesowych.
sierpniu, a rzeczywisty we wrzeœniu 2004
W firmie funkcjonowa³o kilka systemów
roku. By³ to bardzo trudny i pracowity
informatycznych obs³uguj¹cych:
okres. W zwi¹zku z uruchomieniem
sprzeda¿, magazyn, ksiêgowoœæ i p³ace.
systemu w trakcie roku obrachunkowego
Sytuacja taka powodowa³a wiele
konieczne by³o przeniesienie z dotychczas
utrudnieñ w pracy powoduj¹c
eksploatowanych programów nie tylko
koniecznoœæ wielokrotnego
danych s³ownikowych, ale tak¿e zapisów
wprowadzania dokumentów oraz brak
ksiêgowych. Dziêki sprawnej wspó³pracy
szybkiego dostêpu do informacji
pracowników wdra¿aj¹cych system
warunkuj¹cego sprawne zarz¹dzanie.
I pracowników GRAFPOLu sprawnie
Prace nad wyborem systemu rozpoczêto
eliminowane by³y wszystkie napotkane
w 2002 roku i prowadzono je przesz³o
problemy.
rok. W tym czasie zapoznano siê
z wieloma systemami informatycznymi
dostêpnymi na naszym rynku. Trudnoœæ
wyboru wynika³a z bardzo specyficznego
procesu produkcyjnego.

GRAFPOL B.M. Meszkes
RODZAJ DZIA£ALNOŒCI
us³ugi drukarskie

GEOGRAFIA DZIA£ALNOŒCI
rynek us³ug drukarskich w Polsce

WDRO¯ONE SYSTEMY
SIMPLE–SYSTEM V
modu³y: finanse – ksiêgowoœæ,
maj¹tek trwa³y,
obrót towarowy,
kadry i p³ace,
analizy
SIMPLE-CRM

KORZYŒCI
u³atwienie zarz¹dzania informacj¹ o klientach
poprawienie wydajnoœci pracy
przyspieszenie i uproszczenie procedur
ksiêgowych
uporz¹dkowanie organizacyjne wewn¹trz
przedsiêbiorstwa
oszczêdnoœæ czasu i redukcja kosztów

Region Pó³nocny
ul. Grudzi¹dzka 3
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tel.: (52) 348 79 80
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Zarz¹d przedsiêbiorstwa "Grafpol" B.M. Meszkes. zdecydowa³ o zakupie licencji
na oprogramowanie SIMPLE-SYSTEM V w obszarach: finanse – ksiêgowoœæ,
maj¹tek trwa³y, obrót towarowy, kadry i p³ace, analizy oraz SIMPLE-CRM.

Na prze³omie listopada i grudnia 2004
roku wdro¿enie zosta³o uzupe³nione
o dodatkowe elementy produkcyjne
i analityczne, które da³y pe³n¹
funkcjonalnoœæ, zapewniaj¹c¹ sprawne
œledzenie procesów handlowych
i produkcyjnych oraz sporz¹dzanie analiz
ekonomicznych, wspieraj¹cych system
zarz¹dzania jakoœci¹.
Obs³uga procesu handlowego
i produkcyjnego
Dzia³alnoœæ GRAFPOL wymaga
od systemu informatycznego specyficznej
obs³ugi procesu handlowego i
produkcyjnego. Handlowiec przyjmuj¹c
zamówienie od odbiorcy uruchamia
zlecenie produkcyjne opatrzone
wszelkimi cechami etykiety oraz dat¹
wykonania. W zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹
zamówieñ i zleceñ obs³ugiwanych
jednego dnia konieczne jest maksymalne
zautomatyzowanie czynnoœci zwi¹zanych
z tworzeniem w systemie nowej wersji
etykiety (indeksu towarowego),
z wykorzystaniem cech etykiety podobnej
oraz technologii produkcyjnej koniecznej
do uruchomienia druku. Po wdro¿eniu
systemu czas potrzebny do
zarejestrowania w systemie zamówienia,
stworzenia nowej wersji etykiety
i technologii produkcyjnej oraz
uruchomienia zlecenia produkcyjnego
uda³o skróciæ siê do kilku minut.
Kolejnym wa¿nym elementem jest
œledzenie przez handlowca przebiegu
procesu produkcyjnego zarówno
na etapie przygotowania (obróbka
graficzna),
jak i druku etykiety. Kluczowe informacje
dostarczane s¹ z produkcji i
przekazywane do zamówienia, dziêki

czemu handlowiec mo¿e, ze swojego
miejsca pracy, udzieliæ klientowi
informacji o przebiegu zlecenia
i czasie wykonania bez koniecznoœci
kontaktowania siê z pracownikami
produkcji. Jest to nowa jakoœæ, doskonale
poprawiaj¹ca obs³ugê klienta i wizerunek
firmy.
Po zakoñczeniu procesu produkcyjnego
zlecenia automatycznie pobierane s¹ do
faktur zamykaj¹c proces handlowo
produkcyjny. Po wystawieniu faktury
odpowiednie informacje równie¿
kierowane s¹ do zamówienia.
Jednoczeœnie rozliczne s¹ materia³y
zu¿yte do produkcji danej etykiety,
co pozwala na okreœlenie rentownoœci
ka¿dego zlecenia. Osoby zarz¹dzaj¹ce
przedsiêbiorstwem maj¹ do dyspozycji
szereg zestawieñ przygotowanych
zgodnie z ich wymaganiami,
pozwalaj¹cych na bie¿¹co œledziæ
wszystkie podstawowe procesy w firmie
od strony finansowej oraz czasowe
i wydajnoœciowej.
Dopasowanie do potrzeb
Jednym z najwa¿niejszych elementów
decyduj¹cych o wyborze systemu by³a
mo¿liwoœæ dostosowania do
specyficznych potrzeb firmy GRAFPOL.
W trakcie wdro¿enia przygotowane
zosta³o wiele indywidualnych rozwi¹zañ
funkcjonalnych. Do najwa¿niejszych
z nich nale¿¹:
- automatyczne tworzenie kolejnej wersji
etykiety (indeksu towarowego) oraz
technologii produkcyjnej na etapie
rejestracji zamówienia od odbiorcy
- zamkniêcie pêtli informacyjnej, w której
podstawowym elementem jest
zamówienie od odbiorcy zbieraj¹ce

„D³ugo wybieraliœmy nowy system
informatyczny dla naszego
przedsiêbiorstwa, ale dokonaliœmy
trafnego wyboru stawiaj¹c na
SIMPLE-SYSTEM V i SIMPLE-CRM.
Wdro¿enie nowoczesnego,
zintegrowanego systemu
informatycznego obejmuj¹cego
wszystkie sfery dzia³alnoœci firmy
daje du¿e korzyœci i jest wsparciem
dla rozwoju firmy. Dziêki zastosowaniu
systemu wyeliminowaliœmy szereg
niekorzystnych elementów, w tym:
kilkukrotne wprowadzanie
dokumentów do ró¿nych systemu,
brak dok³adnej informacji o przebiegu
procesów, b³êdy i pomy³ki
w przekazywaniu informacji.”
– Ryszard Wierzchowski,
Dyrektor Finansowy, GRAFPOL.
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Zarz¹d przedsiêbiorstwa "Grafpol" B.M. Meszkes. zdecydowa³ o zakupie licencji
na oprogramowanie SIMPLE-SYSTEM V w obszarach: finanse – ksiêgowoœæ,
maj¹tek trwa³y, obrót towarowy, kadry i p³ace, analizy oraz SIMPLE-CRM.

informacje o przebiegu procesu
produkcyjnego i fakturowaniu
- automatyczne obliczanie zu¿ycia
materia³ów na podstawie informacji
podanych przez handlowca: technika
druku, rodzaj papieru, wykrojnik, iloœæ
i rodzaj kolorów, sposób nawijania,
sposób wykoñczenia etykiety, zamawiana
iloœæ
- automatyczne dobierania najczêœciej
u¿ywanego w danej grupie papieru, na
podstawie nazwy zwyczajowej u¿ywanej
przez handlowców (handlowcy pos³uguj¹
siê kilkunastoma nazwami, a w procesie
produkcji u¿ywanych jest kilkaset
rodzajów papieru), z mo¿liwoœci¹ zmiany
na etapie uruchomienia produkcji
- specyficzny dla bran¿y drukarskiej
wydruk zlecenia produkcyjnego
z poziomu zamówienia od odbiorcy
- zestaw funkcji kontroluj¹cych
i eliminuj¹cych b³êdy operatora np.
kontrola czy dana etykieta „nale¿y” do
danego odbiorcy na postawie numeru
etykiety i odbiorcy
- zestaw funkcji umo¿liwiaj¹cych
specyficzne wyszukiwanie informacji
- obs³uga reklamacji zgodna z procedur¹
systemu zarz¹dzania jakoœci¹
- zestaw raportów analitycznych
I windykacyjnych oraz raportów
wymaganych przez system zarz¹dzania
jakoœci¹.

Opracowanie tych indywidualnych
rozwi¹zañ pozwoli³o stworzyæ przyjazne
narzêdzie informatyczne, dok³adnie
dopasowane do potrzeb
przedsiêbiorstwa.

Korzyœci firmy GRAFPOL z wdro¿enia
SIMPLE-SYSTEM V i SIMPLE-CRM

Ponadto uzyskaliœmy znaczne
„D³ugo wybieraliœmy nowy system
informatyczny dla naszego
przedsiêbiorstwa, ale dokonaliœmy
trafnego wyboru stawiaj¹c na SIMPLESYSTEM V i SIMPLE-CRM. Wdro¿enie
nowoczesnego, zintegrowanego systemu
informatycznego obejmuj¹cego wszystkie
sfery dzia³alnoœci firmy daje du¿e korzyœci
i jest wsparciem dla rozwoju firmy.
Dziêki zastosowaniu systemu
wyeliminowaliœmy szereg niekorzystnych
elementów, w tym: kilkukrotne
wprowadzanie dokumentów do ró¿nych
systemu, brak dok³adnej informacji
o przebiegu procesów, b³êdy
i pomy³ki w przekazywaniu informacji.
Ponadto uzyskaliœmy znaczne skrócenie
czasu potrzebnego na obs³ugê
podstawowych procesów
w przedsiêbiorstwie. Wszystkie te
elementy w sposób oczywisty przek³adaj¹
siê na obni¿enie kosztów prowadzonej
dzia³alnoœci. Obecnie mamy pe³n¹
kontrolê nad wszystkimi procesami
w firmie, a mo¿liwoœæ uzyskiwania
dynamicznych zestawieñ na podstawie
rzeczywistych danych pozwala reagowaæ
na bie¿¹co na zjawiska niekorzystne. Nie
bez znaczenia jest równie¿ pe³na kontrola
nale¿noœci, któr¹ mog¹ prowadziæ
handlowcy opiekuj¹cy siê klientem
bez anga¿owania dzia³u ksiêgowoœci.
Rozwi¹zanie takie pozwala skutecznie
skracaæ czas sp³ywu nale¿noœci.
To wszystko pozwoli³o na znaczne
zwiêkszenie bezpieczeñstwa oraz
poprawê wizerunku firmy na rynku”
- podsumowuje wdro¿enie Ryszard
Wierzchowski - Dyrektor Finansowy
GRAFPOL.

skrócenie czasu potrzebnego na
obs³ugê podstawowych procesów
w przedsiêbiorstwie. Wszystkie
te elementy w sposób oczywisty
przek³adaj¹ siê na obni¿enie kosztów
prowadzonej dzia³alnoœci.
Obecnie mamy pe³n¹ kontrolê nad
wszystkimi procesami w firmie,
a mo¿liwoœæ uzyskiwania
dynamicznych zestawieñ na podstawie
rzeczywistych danych pozwala
reagowaæ na bie¿¹co na zjawiska
niekorzystne. Nie bez znaczenia jest
równie¿ pe³na kontrola nale¿noœci,
któr¹ mog¹ prowadziæ handlowcy
opiekuj¹cy siê klientem,
bez anga¿owania dzia³u ksiêgowoœci.
Rozwi¹zanie takie pozwala skutecznie
skracaæ czas sp³ywu nale¿noœci.
To wszystko pozwoli³o na znaczne
zwiêkszenie bezpieczeñstwa oraz
poprawê wizerunku firmy na rynku
– Ryszard Wierzchowski,
Dyrektor Finansowy, GRAFPOL.
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