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Przedsiębiorstwo

Firma GASSTECH

Produkcyjne Sp. Z

0.0.

w

Suwałkach powstała

w 1997r. na

terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
s ię

Firma zajmuje

produkcj ą

drewnopochodnych. Poprzez

regeneracją

i

stałe

narzędzi

Misją

stałej obsługi

Firmy jest

odejście

obróbki

materiałów

drewna i

myślą

doskonalenie swego funkcjonowania dostarcza, z

satysfakcji swoich klientów, wyroby nowoczesne,
zapewnieniem

do

najwyższej jakości,

o

wykonane w terminie z

serwisowo- szkoleniowej

od

pojęcia

wyrobu standardowego, zmiana filozofii

sprzedaży

i

obsługi

klienta polegaj ące na indywidualnym doborze narzęd zi u klienta uwzględniając parametry obrabiarek,
gatunku drewna rodzaju cięcia często tylko do jednej maszyny i do jednego rodzaju operacji.
Przedsiębiorstwo

Firma GASSTECH

SIMPLE S.A. od 2007 roku
Obrót Towarowy,
Wdrożenie

szybszą

i

użytkując

Majątek Trwały,

Produkcyjne Sp. Z

0.0.

w

Suwałkach ws półpracuje

system SIMPLE.ERP w obszarach Finanse i

Personel, Proces Produkcji, INFO.

analizę

na

każdym

poziomie

organizacyjnym

w

firmie.

harmonogramowanie dostaw do odbiorców i od dostawców, a także usprawnia realizację
Poza tym,

księgowość,

kompleksowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego SIMPLE.ERP
łatwiej szą

z

wdrożenie rozwiązania

SIMPLE.ERP

pozwoliło

na

realizację określonych

zapewniło

U łatwia

zamówień.

przez

Firmę

GASSTECH Przedsiębiorstwo Produkcyjne Sp. Z 0.0 . w Suwałkach celów biznesowych, do których
można między

innymi

zaliczyć :

,/ tworzenie zlecenia produkcyjnego z zamówienia
.,( sprawdzanie stopnia realizacji
,/

z leceń

analizę wydajności

,/ wyznaczenie
,/ bardzo dobre

kolejności

real izaCji

rozwiązanie

z leceń

na wybrane stanowiska

inwentaryzacji

,/ rozliczenie do Pl kosztów transportu
,/

kontrolę

stanów min-max

,/

kontrolę

zapasów
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./

przyjęc ie półfabrykatów

bez faktury

(późniejsze

rozliczenie faktury )

./ nadzór nad cenami
./

analizę

czasu pracy mechaników

./ analizę wydanych części i koszt wykonywanych napraw
./ zamówienia w dowolnej walucie

Oprogramowanie SIMPLE S.A. jest zgodne z
ubezpieczeI1
Polecamy

społecznych

rozwiązania

Ustawą

o

Rachunkowości,

przepisami prawa pracy i

oraz przepisami prawa podatkowego.

informatyczne SIMPLE S.A. wszystkim firmom

myślącym

o rozwoju

efektywniejszym funkcjonowaniu.

" GASSrEC H"
Pn:edslębiorstwo

Produkcyjne Spółka z 0.0.
CZŁONEK ZARZĄDU

~r .
mgr ini;. Stanisław Styszkowski

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bialymstoku, Xl! Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
III' KRS 0000132949, Kapital Zakladowy wynosi 250.000 zl /dwieście pięćdziesiąt tysię<y złotych!

