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INFORMACJE OGÓLNE

Konsultanci SIMPLE Sp. z o.o. wykazali siê wymaganymi
kompetencjami
Z A S £ A W

nasza wystarczy³y 33 licencje dostêpowe

dzia³aj¹c na

to dobrze œwiadczy o elastycznoœci i

r

skalowalnoœci systemu.

y

n
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u

nieprzerwanie

Proces wdro¿enia zintegrowanego

od 1953 roku, projektuje i produkuje

systemu informatycznego to z³o¿ony

przyczepy, naczepy, podwozia, zabudowy

projekt. Pierwszym celem wdro¿enia

oraz kontenery dbaj¹c o sta³y wzrost

zintegrowanego

poziomu technicznego, a tak¿e o jakoœæ

informatycznego by³o zgromadzenie

oferowanych wyrobów. Od pocz¹tku

rozproszonej dot¹d informacji w jednym

dzia³alnoœci firma dostarczy³a Klientom

miejscu,

ponad 500 000 rozwi¹zañ logistycznych.

udostêpnieniem

Pojazdy posiadaj¹ce homologacje

upowa¿nionym osobom. Drugim celem,

Ministerstwa Infrastruktury RP

jaki nam przyœwieca³ przy wdro¿eniu, by³a

produkowane s¹ wy³¹cznie z materia³ów i z

automatyzacja

wykorzystaniem

podzespo³ów

administracyjnych, po to aby nasi

pochodz¹cych od renomowanych

pracownicy mniej czasu poœwiêcali na

dostawców. ZAS£AW to przede wszystkim

czynnoœci wprowadzania czy uzgadniania

innowacyjna kadra, wspierana przez

danych, a wiêcej czasu mogli poœwiêciæ

doœwiadczone zaplecze techniczno-

na zadania kreatywne. Trzecim celem

in¿ynieryjne, stosuj¹ca w oferowanych

naszego projektu by³o podniesienie

œrodkach

procesów kontroli kosztów naszej

transportowych

najnowoczeœniejsze

procesy

wraz

z

systemu

jej

³atwym

wszystkim

czynnoœci

dzia³alnoœci, analizy rentownoœci
poszczególnych asortymentów, zleceñ

technologiczne.
Oprócz szerokiej gamy pojazdów
u¿ytkowych ZAS£AW oferuje równie¿

zaopatrzenia na nowy poziom.
Zakup licencji oprogramowania, choæby

st an da rd ow yc h i sp ec ja li st yc zn yc h

najlepszego, to jeszcze nie wszystko. Bez

wszystkich dostêpnych na rynku podwozi.

wyso kich umie jêtn oœci kons ulta ntów

Produkcja r ealizowana jest na ryne k

wdro¿eniowych trudno zrealizowaæ taki

krajowy oraz eksport. Wyrazem licznych

projekt, jak wdro¿enie w naszej firmie.

dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia

Konsultanci SIMPLE Sp. z o.o. Wykazali

wysokiej jakoœci wytwarzanych pojazdów,

siê wyma gany mi komp eten cjam i, w

j e s t s t o s o w a n i e p r z e z Z A S £ AW

rezultacie projekt wdro¿eniowy zosta³

certyfikowanych systemów zarz¹dzania

zrealizowany w zaplanowanym zakresie.

jakoœci¹ w zakresie projektowania,

Polecamy firmê SIMPLE Sp. z o.o. i

pr od uk cj i i se rw is ow an ia œr od kó w

zatrudnianych przez ni¹ konsultantów

tr an sp or to wy ch

ty m d o c el ów

organizacjom, które podobnie jak nasza

Firma ZAS£AW wspiera swoj¹

Wdro¿enie zosta³o zrealizowane z

militarnych).
dzia³alnoœæ

firma, specjalizuj¹ siê w produkcji.
oprogramowaniem

OFERTA ZAS£AW
Podstaw¹ dzia³alnoœci Firmy jest
projektowanie i produkcja przyczep,
naczep, podwozi, kontenerów. Oprócz
szerokiej gamy pojazdów u¿ytkowych
naszym kontrahentom oferujemy równie¿
wykonanie profesjonalnych zabudów
standardowych i specjalistycznych
wszystkich dostêpnych na rynku podwozi.

WDRO¯ONE SYSTEMY:
SIMPLE.ERP
modu³y:

Finanse i Ksiêgowoœæ
Maj¹tek Trwa³y
Obrót Towarowy
Zarz¹dzanie Personelem
Produkcja
Analizy

KORZYŒCI:
- zgromadzenie rozproszonej informacji w
jednym miejscu wraz z udostêpnieniem jej
wszystkim upowa¿nionym osobom,
- automatyzacja czynnoœci administracyjnych,
- wspomaganie procesów kontroli kosztów,
analizy rentownoœci zleceñ czy klientów,
zarz¹dzanie procesami zaopatrzenia.

nale¿yt¹ starannoœci¹ a system spe³nia

SIMPLE.ERP we wszystkich obszarach

wy ma ga ni a ob ow i¹ zu j¹ ce go

dzia³alnoœci, poczynaj¹c od zarz¹dzania

porz¹dku prawnego.

finansami i maj¹tkiem trwa³ym i

.

na s

personelem, poprzez obrót towarowy
magazynowa) do zarz¹dzania procesem

ZAS£AW Zak³ad Przyczep
i Naczep Sp. z.o.o.

produkcji. Do obs³ugi tak du¿ej firmy jak

U l. Bieszczadzka 5 , 38-540 Zagórz

(zakupy, sprzeda¿, gospodarka

ZAS£AW dzia³aj¹c na rynku nieprzerwanie
od 1953 roku, projektuje i produkuje
przyczepy, naczepy, podwozia, zabudowy
oraz kontenery dbaj¹c o sta³y wzrost
poziomu technicznego, a tak¿e o jakoœæ
oferowanych wyrobów. Od pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci dostarczyliœmy naszym
Klientom ponad 500 000 rozwi¹zañ
l o g i s t y c z n y c h .

czy klientów, zarz¹dzania procesami

wyk ona nie pro fes jon aln ych zab udó w

(w
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SIMPLE Sp. z o.o.
Ul. Cieplaka 19
41-300 D¹browa Górnicza
Tel/fax: 32 262 60 22
Email: info@simplesoftware.pl
www.simplesoftware.pl

