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Ostatnie badanie GUS na temat systemów 

ERPO w Polsce zostało przeprowadzone 

w 2015 r. Wykazało ono, że systemy ERP oraz CRM 

(niestety obie te grupy oprogramowania zostały po-

traktowane łącznie) wykorzystywane są w 24,9 proc. 

przedsiębiorstw małych, w 58 proc. – w średnich oraz 

w 88% – w dużych. Obecnie proporcje te mogły się 

nieco zmienić, gdyż wobec dużego nasycenia syste-

mami ERP dużych organizacji, producenci oferują 

swoje systemy mniejszym przedsiębiorstwom. 

System ERP można wdrożyć w każdym przedsię-

biorstwie, należy jednak zadać sobie pytanie, kiedy 

ma to sens ekonomiczny. Jak twierdzi Remigiusz 

Zagórki, Kierownik ds. Kluczowych Klientów Klien-

tów Softmaks, nawet firmy zatrudniające mniej 

niż 10 pracowników mogą wykorzystywać takie 

oprogramowanie. Wiąże się to z rozwojem ERP 

idącym w kierunku coraz pełniejszego zaspokajania 

potrzeb mniejszych klientów. Dzisiejsze systemy ERP 

oferują pełną obsługę przedsiębiorstw w zakresie, 

jaki do niedawna był domeną kilku niezależnych 

systemów takich jak ERP (obsługa głównie materia-

łowo-finansowa, WMS – obsługa magazynu, MES/

CMMS/EAM – obsługa maszyn, urządzeń i ogólnie 

– środków trwałych, PLM – zarządzanie produktem, 

APS – planowanie produkcji czy SFC – rejestracja 

produkcji). W dużych organizacjach systemy tego 

typu funkcjonują oddzielnie, natomiast zarządzanie 

na bazie danych z tych systemów odbywa się za po-

mocą nadrzędnego systemu ERP. Ogranicza się dzięki 

temu przepływ zbędnych danych szczegółowych 

z tych podsystemów na rzecz przesyłania wyłącznie 

Tomasz Kurzacz

Systemy ERP  
dla małych i średnich firm

Wobec nasycenia rynku dużych przedsiębiorstw 
przemysłowych systemami ERP ich producenci – jeśli chcą 
wciąż zarabiać – muszą oferować tego typu systemy coraz 
mniejszym firmom. Z drugiej strony – niższy koszt wdrożenia 
oraz większa uniwersalność w stosunku do systemów 
oferowanych jakiś czas temu powodują, że coraz więcej małych 
i średnich przedsiębiorstw decyduje się na zakup systemu ERP.

Źródło: proALPHA
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danych niezbędnych do zarządzania przedsiębior-

stwem przesyłanych do systemu ERP. W mniejszych 

organizacjach danych jest znacznie mniej, w związ-

ku z czym możliwe jest gromadzenie wszystkich da-

nych w jednym systemie zarządzającym, natomiast 

tylko część z nich (dane syntetyczne) są wykorzysty-

wane przez moduł zarządzania przedsiębiorstwem.

W mniejszych organizacjach możliwe jest wy-

korzystywanie systemu „z półki”, bowiem systemy 

ERP dotarły do takiego właśnie poziomu. W dużych 

systemach występowała specjalizacja poszczegól-

nych podsystemów (modułów), które przeznaczone 

były do obsługi poszczególnych obszarów przedsię-

biorstwa. Firma nie musiała kupować i instalować 

modułów, które uznała za zbędne w swojej działal-

ności. W przypadku mniejszych systemów nie ma 

precyzyjnego podziału na moduły, wdraża się system 

jako całość, można natomiast mówić o różnej 

funkcjonalności takich systemów. Może się zdarzyć, 

że część funkcji będzie nadmiarowa, ale wobec 

stosunkowo niewielkiego kosztu nie opłaci się two-

rzyć modułowego systemu ERP w miejscu jednego 

– uniwersalnego. Ma to też tę zaletę, że w przypadku 

zmiany profilu przedsiębiorstwa lub jego wzrostu 

możliwe jest natychmiastowe wykorzystanie „uśpio-

nych” dotąd funkcji.

ERP i Przemysł 4.0.
Przemysł 4.0 to pojęcie bardzo pojemne i nie 

doprecyzowane. Pod pojęciem tym kryje się pełna 

automatyzacja, także w sferze zarządzania, wyko-

rzystanie „inteligencji” maszyn oraz sieci do prze-

syłania danych. Wiąże się to nie tylko z tradycyjnie 

rozumianą automatyką, ale także z automatyzmem 

agregowania, przesyłania i wykorzystywania danych. 

Dzięki temu w przedsiębiorstwie działającym zgod-

nie z zasadami Przemysłu 4.0 można będzie istotnie 

(nawet do 50%) skrócić czas wdrożenia nowego 

produktu, tworzyć produkty zindywidualizowane 

(podobnie, jak ma to dziś miejsce w przemyśle 

motoryzacyjnym, gdzie samochód jest wytwarzany 

zgodnie z konkretnym zamówieniem klienta) oraz 

zmniejszyć koszt jego wytworzenia. Niejako przy 

okazji uzyska się efekt znacznie skróconego czasu 

przezbrojenia produkcji.

Zgodnie z tak określonym pojęciem Przemysłu 

4.0 może okazać się, że łatwiej taką organizację 

produkcji wprowadzić w przedsiębiorstwie małym 

i średnim niż dużym, choć – siłą rzeczy – osiągnięte 

zyski będą mniejsze. Ponieważ właśnie systemy 

ERP dla mniejszych firm obejmują więcej obszarów 

działalności przedsiębiorstwa łatwiej będzie tak 

zorganizować przepływy danych, aby w sposób 

automatyczny zarządzać produkcją i działaniem 

przedsiębiorstwa ukierunkowanego na maksyma-

lizację zysków przy pełnym zaspokojeniu potrzeb 

klientów. Co stoi na przeszkodzie, aby już dziś 

osiągnąć takie cele? Jest to przede wszystkim 

stosunek nakładów do efektów, sposoby agregacji 

danych oraz przełamanie bariery mentalnej kadry 

zarządzającej.

W dużych przedsiębiorstwach stosunkowo 

niewielkie nakłady na usprawnienie jakiegokolwiek 

obszaru działalności mogą przynieść niewielkie 

oszczędności wykazywane procentowo, ale bardzo 

duże, jeśli zapisze się je w liczbach bezwzględnych. 

W mniejszych firmach stosunek nakładów do zysków 

będzie mniejszy, choć z drugiej strony – łatwiej zarzą-

dzać mniejszą organizacją, gdyż w większej liczbie jej 

aspektów działania jest bardziej elastyczna. 

Realizacja idei Przemysłu 4.0 będzie możliwa 

wtedy, kiedy dane będą zbierane automatycznie. Już 

dziś maszyny produkcyjne mogą być wyposażone 

w wiele czujników, które przekazują informacje do 

systemu, ale nadal w większej części dane muszą 

być wprowadzane ręcznie. Dotyczy to np. przyję-

cia surowców do magazynu zarówno pod kątem 

ilościowym jak i wartościowym. Półśrodkiem jest 

stosowanie skanerów kodów kreskowych, bowiem 

te skanery ktoś musi obsługiwać, co nie gwarantuje 

100-procentowej pewności oraz natychmiastowej 

rejestracji. Pełną automatyzację gwarantuje dopiero 

technologia RFID lub rozwiązania bardziej zaawan-

sowane– IoT (Internet Rzeczy). 

Obsługa wartościowa (księgowa) pozostaje piętą 

achillesową wielu przedsiębiorstw – faktury wprowa-

dza się ręcznie, elektroniczna wymiana danych EDI 

(Electronic Data Interchange) jest stosowana spora-

dycznie, a stosowane procedury (systemy) utrud-

niają nawet uzyskanie tak ważnego współczynnika 

jakim jest dokładne wyliczenie źródeł powstawania 

kosztów.

Ostatnia kwestia to mentalność kadry zarządza-

jącej decydującej o wdrożeniu. Ich obawy mogą być 

uzasadnione, bowiem wdrożenie ERP w średnim czy 

małym przedsiębiorstwie z jednej strony jest łatwiej-

sze, a z drugiej – skoro system obejmuje praktycznie 

wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, 

więc wszelkie potknięcia przy takim wdrożeniu 

mogą grozić czasowym paraliżem firmy. Co ważne – 

wiele osób kojarzy systemy ERP z jakimś magicznym 

i bardzo drogim systemem, który warto wprowadzić 

w dużym przedsiębiorstwie, bo w małym nie ma to 

sensu ekonomicznego. ERP kojarzy się więc z SAP 

czy Microsoftem, a nie z niewielkim systemem 

„z półki”, który jest stosunkowo niedrogi a efekty 

jego wdrożenia są widoczne nawet już po roku. 

Jak zauważa Mariusz Siwek, Channel Director CEE 

North, Infor: – W dalszym ciągu panuje przekonanie, 

że systemy klasy ERP są niepotrzebne małym firmom, 

zbyt skomplikowane w obsłudze oraz zbyt drogie we 

wdrożeniu i użytkowaniu. Nie odpowiada to prawdzie, 

bowiem systemy takie są stosunkowo tanie, proste we 

wdrożeniu i obsłudze.

Rynek
Na polskim rynku istnieje ponad 40 dostawców 

oprogramowania ERP. Największe modułowe syste-



26| Główny Mechanik 
Styczeń–Luty 2019

R
A
P
O
R
T

Producent (dostawca) Nazwa systemu ERP Strona www

abas Business Solutions Poland abas ERP www.abas-erp.com/pl

Asseco Business Solutions Asseco Softlab ERP, Xpertis ERP, merit ERP www.assecobs.pl

BerMar Multimedia ERP www.bermar.pl

BMS Berberis www.bms.krakow.pl

Bomark Systemy Informatyczne Millennium ERP www.bomark.com.pl 

BPSC Impuls EVO www.bpsc.com.pl

CFI Systemy Informatyczne VENDOR.ERP www.cfi.pl

Comarch Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum,  
Comarch ERP Optima www.comarch.pl

COMP Soft MAAT www.compsoft.pl

DSR QAD Enterprise Applications www.dsr.com.pl

eclsoft SI-ERP www.eclsoft.com

Epicor Software Poland Epicor ERP, iScala www.epicor.com 

eq system System ERP www.eqsystem.pl

ETOB-RES Komadres www.etobres.pl

evolpe Consulting Group Openbravo ERP www.evolpe.pl

Exact Software Poland Exact Globe www.exact.com/pl

Gardens-Software Gardens ERP www.gardens-software.com

Heuthes ISOF-ERP www.isof.pl

Humansoft HERMESSQL www.humansoft.pl

IDEA Commerce Solutions IDEAerp www.ideaerp.pl

IFS IFS APPLICATIONS www.ifsworld.com/pl

Infor INFOR LN 10.5 www.infor.com

Insert Navireo www.insert.com.pl

IT.integro Dynamics 365 Business Central www.it.integro.pl

Junisoftex PERFECT-EXPERT/ERP www.junisoftex.pl

LSI Software Bastion ERP www.lsisoftware.pl

Macrologic macrologic ERP www.macrologic.pl

Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej 
Microsoft Dynamics NAV) www.microsoft.com/pl-pl

Monitor ERP System Polska Monitor ERP System www.monitorerp.com

ODL ODL ERP www.odl.com.pl

Oracle Polska Oracle ERP Cloud www.oracle.com/pl

proALPLHA proALPHA ERP proalpha.com/pl, erp-dla-produkcji.pl

Prolan Prolan ERP www.prolan.com.pl

Rekord SI Rekord.ERP www.rekord.com.pl

RHO Software MODUS www.rho.pl

SAGE Sage Symfonia ERP www.sage.com.pl

SAP Polska SAP Business ByDesign, SAP Business One www.sap.pl

Sente Sente S4 www.sente.pl

Simple SIMPLE.ERP www.simple.com.pl

Softmaks MAKS ERP www.softmaks.pl

Soneta enova 365 www.enova.pl

Streamsoft Streamsoft Prestiż, Streamsoft Verto www.streamsoft.pl

SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS Quatra Max www.sygnitysbs.pl

Unifactor UniFirma AS www.unifactor.pl

Unit4 TETA ERP www.unit4.com/pl

Dostawcy systemów ERP w Polsce
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• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.dynamics365bc.pl, www.IT.integro.pl 
• Specjalizacja branżowa systemu: produkcja, WMS, 

finanse, handel i dystrybucja: sprzedaż, CRM, 

usługi, transport i logistyka, e-commerce, retail

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: małe/średnie

• Opis: Microsoft Dynamics 365 Business Central 

(dawniej Microsoft Dynamics NAV) to komplet-

ne rozwiązanie biznesowe (ERP) skierowane do 

firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

z różnych branż. Jest w pełni zintegrowany z roz-

wiązaniami biznesowymi i branżowymi, które 

dodatkowo rozbudowują możliwości systemu 

ERP. Dynamics 365 Business Central dostępny jest 

w modelu tradycyjnym (on-premises), chmuro-

wym (SaaS) i hybrydowym. System wykorzysty-

wany jest w codziennej pracy przez 3 000 000 

użytkowników, w 196 krajach na całym świecie. 

• Wyróżniki systemu: szeroki zakres rozwiązań 

i aplikacji branżowych rozbudowujących funkcjo-

nalności ERP, zintegrowany z Office 365, Power BI, 

Power Apps i Flow, obejmuje zestaw zaawansowa-

nych narzędzi do analityki biznesowej, dostępny 

w modelu tradycyjnym, hybrydowym i chmu-

rowym (SaaS), dostępny także w abonamencie, 

3 000 000 użytkowników systemu w 196 krajach

enova365
• Producent: Soneta
• Dystrybutor/oferent: Soneta 

my oferują firmy SAP, Oracle oraz IFS. Systemy dla 

średnich firm oferują (poza wymienionymi dostaw-

cami, których systemy mogą być praktycznie dowol-

nie skalowane) Infor, DSR, Sage, Asseco czy BPSC, 

natomiast dostawcy lokalni proponują systemy dla 

małych i średnich firm, które często są specjalizowa-

ne dla konkretnych branż. 

Istnieje także kategoria integratorów – firm, 

które wdrażają rozwiązania innych producentów 

(nie własne). Siłą rzeczy to producenci największych 

systemów korzystają z usług integratorów (np. SAP, 

Microsoft, Infor, IFS).

W załączonej tabeli zestawiono systemy ERP 

dostępne w Polsce wraz z ich dostawcami/producen-

tami. W tabeli tej z zasady nie ujęto integratorów 

innych systemów (za wyjątkiem IT.integro, która 

oferuje system Microsoftu). 

W dalszej części prezentujemy opisy ok. 25 syste-

mów ERP dostępnych dla mniejszych i średnich firm. 

Ponieważ podstawowe funkcje takich systemów są 

podobne poprosiliśmy ankietowanych o szczególne 

podkreślenie cech wyróżniających dany system. Stąd 

pozycja „Wyróżniki”, w której firmy opisały cechy 

wyróżniające ich system na tle innych.

Comarch ERP XL
• Producent: Comarch
• Dystrybutor/oferent: Comarch
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.comarch.pl/erp
• Specjalizacja branżowa systemu: firmy produk-

cyjne 

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: małe/średnie

• Opis: Comarch ERP oferuje narzędzie dostosowa-

ne do potrzeb – Comarch ERP XL. Comarch ERP 

XL jest systemem, dzięki któremu możliwe jest 

także usprawnienie procesów okołoprodukcyj-

nych, istotnych dla samej produkcji, jak choćby 

zapewnienie na czas dostępności surowców czy 

półproduktów lub też, w odpowiednim momencie, 

informacja o ich braku.

• Wyróżniki systemu: modułowa, elastyczna bu-

dowa, dająca możliwość dopasowania systemu 

do potrzeb klienta, polski, renomowany dostaw-

ca o stabilnej pozycji rynkowej, system zawsze 

zgodny z aktualnymi przepisami prawno-podat-

kowymi dzięki bieżącym aktualizacjom, szerokie 

portfolio referencji firm, które po wdrożeniu 

wzmocniły swoją pozycję rynkową, ponad 5500 

zadowolonych klientów, unikalny wśród pro-

ducentów ERP portal społecznościowy, służący 

wymianie poglądów na temat systemów ERP 

i pokrewnych: spolecznosc.comarch.pl

Dynamics 365 Business Central (dawniej 
Microsoft Dynamics NAV)

• Producent: Microsoft
• Dystrybutor/oferent: IT.integro Źródło: Comarch
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• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.enova.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: b.d.

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia

• Opis: System enova365 to najnowszej generacji 

oprogramowanie ERP przeznaczone do komplek-

sowego zarządzania firmami. System obejmu-

je ponad 53 rozwiązania funkcjonalne, które 

usprawniają codzienną pracę. Korzysta z niego 

ponad 12 000 podmiotów i aż 88% użytkowników 

poleca enova365. Oprogramowanie dostępne jest 

w wersji klasycznej, webowej i na urządzenia 

mobilne z dedykowaną aplikacją dla systemu 

Android.

• Wyróżniki systemu: enova365 to niezwykle 

elastyczny system. Można go dowolnie konfigu-

rować, personalizować i integrować z używanymi 

przez firmę aplikacjami biznesowymi i progra-

mami. enova365 jest aktualizowana do zmienia-

jących się przepisów prawa, tak aby przed ich 

wprowadzeniem w życie system był już na nie 

przygotowany. Klienci na bieżąco otrzymują od 

producenta nowe, zaktualizowane wersje syste-

mu. Każdego roku udostępniane są 4 wersje pro-

gramu oraz w razie potrzeby bieżące poprawki.

Gardens ERP
• Producent: Gardens-Software
• Dystrybutor/oferent: Gardens-Software
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.gardens-software.com
• Specjalizacja branżowa systemu: przemysł

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: średnie/duże

• Opis: moduły funkcjonalne systemu Gardens 

ERP są dostosowane do indywidualnych potrzeb 

klientów (Sprzedaż i Dystrybucja, CRM, Zarzą-

dzanie siecią biznesową, Project Management, 

Kadry i Płace, Finanse i Księgowość, Produkcja, 

Serwis i utrzymanie ruchu, Magazyn wysokiego 

składowania, WEB & Mobile Solutions, Raporto-

wanie i konsolidacja finansowa, Analizy BI, DMS 

i Workflow + OCR

• Wyróżniki systemu: Gardens ERP zawiera wbu-

dowane środowisko rozwoju aplikacji, dzięki 

czemu wszystkie rozwiązania wraz ze swoją 

logiką są wbudowane w środowisku Gardens, co 

zapewnia pełną elastyczność i szybki ich rozwój. 

Wszystkie obszary mogą ulegać dowolnym prze-

kształceniom nawet w trakcie działania systemu. 

Największą zaletą systemu są niewyobrażalne 

zdolności adaptacyjne i możliwość ciągłego 

rozwoju funkcjonalności bez ponoszenia kosztów 

dodatkowych modyfikacji.

IDEAerp
• Producent: IDEA Commerce Solutions
• Dystrybutor/oferent: IDEA Commerce Solutions
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.ideaerp.pl/
• Specjalizacja branżowa systemu: produkcja, e-

-commerce

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia

• Opis: system IDEAerp jest przeznaczony dla firm 

produkcyjnych specjalizujących się w sprzeda-

ży detalicznej i hurtowej. W module Produkcji 

tworząc marszruty, centra robocze oraz wielo-

poziomowe zestawienia materiałowe w pełni 

kontrolujemy zamówienia produkcji. System na 

bieżąco sprawdza dostępność półproduktów oraz 

pozwala tworzyć automatycznie zamówienia 

w module Zakupy.

• Wyróżniki systemu: IDEAerp jest nowoczesnym 

webowym systemem ERP, ma aplikacje mobilną 

Źródło: IT.integro
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na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Uła-

twia firmom produkcyjnym bezpośrednią sprze-

daż do klienta końcowego wykorzystując m.in. 

kanały e-commerce tj Allegro, Amazon, eBay czy 

sklepy internetowe. System ma zautomatyzowa-

ny web serwis do obsługi zwrotów i reklamacji, 

który ułatwia firmie produkcyjnej m. in. proces 

demontażu.

Impuls EVO
• Producent: BPSC (Biuro Projektowania Systemów 

Cyfrowych)
• Dystrybutor/oferent: BPSC
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.bpsc.com.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: firmy produk-

cyjne

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: średnie/duże

• Opis: Impuls EVO to zintegrowany system klasy 

MRPII/ERP. Zawiera zaawansowane rozwiązania 

do zarządzania finansami, personelem, produk-

cją, sprzedażą i logistyką. Obszary funkcjonal-

ne systemu połączone są procesowo, zgodnie 

z logiką i praktyką prowadzenia biznesu. Wiernie 

odzwierciedlają i usprawniają realizację proce-

sów biznesowych przedsiębiorstwa. Impuls EVO 

uwzględnia specyfikę działania kluczowych branż 

i sprawdza się zarówno w średnim jak i dużym 

przedsiębiorstwie.

• Wyróżniki systemu: od 30 lat tworzony w Polsce, 

rozwijany wspólnie z klientami przez progra-

mistów i konsultantów dostępnych na miejscu, 

wdrażany przez ekspertów, pomagających jedno-

cześnie optymalizować biznes, dostosowany do 

specyficznych warunków biznesowych polskich 

przedsiębiorstw, wdrażany zwinną metodyką, 

wspierany przez programy rozwojowe dedykowa-

ne klientom, zgodny z ideą Przemysłu 4.0. Impuls 

EVO jest jednocześnie systemem ERP, aplikacją 

MRP II, systemem MES.

Infor CloudSuite Industrial
• Producent: Infor
• Dystrybutor/oferent: Infor
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.infor.com
• Specjalizacja branżowa systemu: przemysł 

maszynowy, odlewnie, samochodowy (automo-

tive), lotniczy, elektroniczny, high-tech, drzewny 

i papierniczy, obróbka metali i wielu innych, 

w których stosowana jest produkcja dyskretna

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia, duża

• Opis: Infor CloudSuite Industrial to niezawodny 

system klasy ERP, zaprojektowany z myślą o fir-

mach produkcyjnych, które chcą poprawić swoją 

produktywność przy użyciu najlepszych praktyk 

zarządzania i wysokowydajnych procesów obiegu 

informacji. Rozwiązanie dostępne jest zarówno 

stacjonarnie, jak i w chmurze (poprzez Amazon 

Web Services). Wdrożenie systemu umożliwia 

dokładniejsze monitorowanie popytu, planowanie 

i realizowanie terminów dostaw czy śledzenie 

zmian w poziomie zasobów firmy. Niezależnie 

od tego, jak bardzo są skomplikowane firmowe 

Główną barierą we wdrożeniu rozwiązań ERP przez 
firmy z sektor MŚP jest bark świadomości z korzyści, 
jakie niosą współczesne systemy informatyczne w ob-
słudze klientów, w kontroli nad biznesem i w podnosze-
niu efektywności organizacji. W dalszym ciągu panuje 
przekonanie, że systemy klasy ERP są niepotrzebne 
małym firmom, zbyt skomplikowane w obsłudze oraz 
zbyt drogie we wdrożeniu i użytkowaniu. Małe i śred-
nie przedsiębiorstwa nie powinny bać się rozwiązań 
ERP i na równi z dużymi organizacjami korzystać z ich 
zalet. Dzisiejsze dynamicznie zmieniające się otoczenie 
biznesowe, pęd technologiczny, rosnąca konkurencja 
wpływa na każdą firmę – niezależnie od jej wielkości. 

Nowoczesne rozwiązania ERP, takie jak te znajdu-
jące się w ofercie Infor, koncentrują się nie tylko na 
kluczowych procesach, które zależą od efektywnego 
i wydajnego spełniania oczekiwań klientów, ale mogą 
także łączyć różne inne aplikacje w celu zapewnienia 
automatyzacji procesów i ich zróżnicowania. W prakty-
ce może to obejmować integrację procesów przetwarza-
nia transakcyjnego i analizy biznesowej firmy z liniami 

produkcyjnymi, maszynami, magazynami, kontrolą ja-
kości itp., pozwalając firmom produkcyjnym z sektora 
MŚP lepiej sprostać rosnącym wymaganiom klientów, 
którzy oczekują większej szybkości, wydajności, nowe-
go poziomu doświadczeń zakupowym i czasami wysoce 
spersonalizowanych produktów.

Jako producent rozwiązań stacjonarnych oraz 
w chmurze, widzimy wśród polskich firm średniej 
wielkości coraz większą gotowość przejścia w aplikacje 
chmurowe. Nie jest to nadal skala porównywalna do 
innych krajów Unii Europejskiej, (co potwierdzają 
także najnowsze dane Eurostat), jednak tendencja jest 
wzrostowa. Świadczy to o rosnącej otwartości polskich 
przedsiębiorstw na chmurowe aplikacje ERP, które za-
pewniają większą elastyczność w gromadzeniu dużych 
ilości danych z różnych źródeł, co może prowadzić do 
lepszego podejmowania decyzji, jak również większej 
wydajności, szybszej reakcji na zmiany i krótszych 
terminów realizacji. Infor zapewnia elastyczną ścieżkę 
przejścia z rozwiązania on – premise w chmurę, w mo-
mencie pełnej gotowości firmy.

Mariusz Siwek
Channel Director CEE 
North, Infor

Czy systemy ERP nadają się dla z firm sektora MŚP?
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Industrial pozwala szybciej reagować na zacho-

dzące w otoczeniu firmy zmiany, (np. popytu, 

cen u dostawców), czy efektywniej zarządzać 

zapasami, przychodami i kosztami we wszystkich 

obszarach działalności firmy.

• Wyróżniki systemu: dzięki elastycznemu mo-

delowi dostarczania oprogramowania poprzez 

subskrypcję klienci mogą obniżyć wydatki na IT, 

czerpiąc przy tym korzyści związane z wglądem 

w pełny globalny łańcuch dostaw, uzyskując 

przejrzysty obraz całego systemu dostępny dla 

wszystkich kluczowych decydentów – od dostaw-

ców aż do odbiorców.

Infor LN 10.5
• Producent: Infor
• Dystrybutor/oferent: Infor
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.infor.com
• Specjalizacja branżowa systemu: przemysł 

maszynowy, obronny, motoryzacyjny, lotniczy, 

high-tech

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia/duża

• Opis: Infor LN 10.5 zawiera funkcje dedykowane 

dla przemysłu. Rozwiązanie wyposażone zostało 

w łatwy w obsłudze i funkcjonalny interfejs 

użytkownika. System oferuje również dostęp do 

najnowszych zdobyczy analityki dostosowanej do 

potrzeb branż przemysłowych. Pakiet wykorzy-

stuje Infor ION i Infor Ming.le, specjalnie zapro-

jektowane middleware oraz silnik wspierający 

narzędzia społecznościowe, ułatwiający komu-

nikację między wewnętrznymi i zewnętrznymi 

klientami oraz dostawcami.

• Wyróżniki systemu: system zawiera udoskona-

lenia, które wspierają funkcjonowanie przed-

siębiorstw na rynku globalnym pozwalając 

użytkownikom na dostęp do danych w czasie 

rzeczywistym w dowolnym czasie i z dowolnego 

miejsca. Dzięki hostowaniu rozwiązania w chmu-

rze, na platformie Amazon Web Services Infor 

LN pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania 

systemu (TCO) w modelu płatności opartym na 

miesięcznej subskrypcji, bez konieczności zakupu 

dodatkowych serwerów i sprzętu.

Infor M3
• Producent: Infor
• Dystrybutor/oferent: Infor
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.infor.com
• Specjalizacja branżowa systemu: branża spożyw-

cza (mleczarstwo, przetwórstwo warzyw i owo-

ców, przetwórstwo mięsa), modowa, przemysł 

chemiczny, dystrybucja oraz wynajem i serwis 

maszyn i urządzeń

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia/duża

• Opis: Infor M3 to nowoczesny, zintegrowany 

system ERP z branżowymi rozwiązaniami dla 

firm z wielu sektorów produkcyjnych i dystrybu-

cyjnych. Infor M3 może pomóc w podniesieniu 

poziomu obsługi klienta, obniżeniu kosztów, 

zwiększeniu wydajności operacyjnej i usprawnie-

niu procesu decyzyjnego.

• Wyróżniki systemu: Infor M3 zapewnia narzędzia 

do zarządzania podstawowymi procesami bizne-

sowymi firmy produkcyjnej lub dystrybucyjnej. 

Przedsiębiorstwa mogą monitorować transakcje 

obejmujące całą działalność, w tym operacje 

produkcyjne, łańcuch dostaw, relacje z klientami 

i dostawcami, procesy magazynowe i dystrybu-

cyjne oraz zarządzanie finansami.

ISOF-ERP
• Producent: HEUTHES
• Dystrybutor/oferent: HEUTHES
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.isof.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: produkcja, 

handel, usługi.

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia/duża

• Opis: ISOF-ERP jest zaawansowanym systemem 

obejmującym wszystkie standardowe obszary 

funkcjonowania dowolnych firm, takie jak: Zamó-

wienia, Produkcja, Sprzedaż i Zakupy, Magazyny, 

Rachunkowość. Zawiera jednocześnie obsługę 

szeregu najnowszych technologii biznesowych 

stosowanych w oprogramowaniu dla przedsię-

biorstw: CRM, DMS, Logistykę oraz Internetowy 

Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumen-

towy. Moduł Produkcja jest ściśle zintegrowany 

z innymi modułami systemu ISOF-ERP. Należą do 

nich: DMS, Magazyn, Rachunkowość, Zamówienia 

do dostawców, CRM Zadaniowy i CRM Serwisowy, 

Portal Serwisowy, Zamówienia od klientów, a tak-

Źródło: Comarch
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że Portal Zamówieniowy. W wyniku tego, w ra-

mach procesu produkcyjnego moduł umożliwia 

zarządzanie m.in.: czasem, zasobami (z wykrywa-

niem konfliktów), zamówieniami, dokumentacją, 

jakością i personelem.

• Wyróżniki systemu: ISOF-ERP jest dostępny w try-

bie SaaS (wynajmu) i licencji. Praca z systemem 

odbywa się poprzez przeglądarkę internetową na 

tablecie, smartfonie, laptopie lub komputerze sta-

cjonarnym. System jest dojrzały, rozwijany i ofe-

rowany na rynku od 2000 roku. System otrzymał 

nagrodą Główną Hit Roku 2018 w kategorii Prze-

mysł 4.0. Prestiżowy konkurs jest organizowany 

corocznie przez Miesięcznik Gazeta Bankowa. 

Moduł Produkcja w systemie ISOF-ERP wspiera 

i realizuje wiele postulatów koncepcji Przemysł 

4.0. W ISOF-ERP jest ona wspierana także przez 

własną technologię HEUTHES – BIFILAR CLIENT-

-WEB-SERVER. Wszystko to przy zapewnieniu 

obsługi różnych urządzeń (w tym IoT) i udziale 

wielu stron uczestniczących i niezbędnych w pro-

cesie produkcji.

MAAT 
• Producent: COMP Soft
• Dystrybutor/oferent: COMP SOFT
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.compsoft.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: meblarska, 

spożywcza, metalowa, maszynowa, budowlana, 

lotnicza, automotive, przetwórstwo tworzyw 

sztucznych, hutnictwo, energetyka.

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia

• Opis: system działa w oparciu o technologię 

Microsoft .NET i Oracle. Swoim zakresem MAAT 

obejmuje wszystkie obszary działalności przed-

siębiorstwa: od finansów i księgowości, poprzez 

logistykę i produkcję, po kadry i płace. 

• Wyróżniki systemu: dostosowanie systemu 

pod zróżnicowane wymagania kontroli jakości, 

system radzi sobie zarówno z obsługą produkcji 

seryjnej, jak i jednostkowej

MAKS ERP
• Producent: Softmaks.pl 
• Dystrybutor/oferent: Softmaks.pl
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.softmaks.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: energetyka, 

ciepłownictwo, wodociągi i kanalizacja, prze-

mysł (hutnictwo, zbrojeniowy, lotnictwo), usługi 

i remonty

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: małe/średnie

• Opis: MAKS ERP – całkowicie polski, uwzględnia-

jący polskie realia gospodarcze i standardy Unii 

Europejskiej. MAKS ERP jest zgodny z krajowymi 

przepisami i na bieżąco uaktualniany. Wdrożenie 

systemu MAKS ERP wpływa znacząco na wzrost 

wydajności zasobów przedsiębiorstwa, jedno-

cześnie usprawniając zachodzące w nim procesy 

biznesowe.

• Wyróżniki systemu: oprogramowanie przyjazne 

osobom 50+, polskie autorskie oprogramowanie, 

polskie wsparcie technicznie, polscy konsultanci, 

polscy programiści, oprogramowanie przyjazne 

wzrokowi, wnikliwa analiza przedwdrożeniowa, 

szybki czas reakcji konsultantów, elastyczne 

formy płatności

Millennium ERP
• Producent: Bomark Systemy Informatyczne
• Dystrybutor/oferent: Bomark Systemy Informa-

tyczne
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.bomark.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: b.d.

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia

• Opis: Zintegrowany System Zarządzania Millen-

nium pracuje w oparciu o bazę danych SAP SQL 

Anywhere. Składa się m.in. z modułów: Kadry-

-Płace, Zarządzanie Czasem z Rejestracją Czasu 

Pracy, Finanse-Księgowość, Księgowość Budże-

towa, Fakturowanie, Środki Trwałe, Gospodarka 

Magazynowa, Portal HR, mobilny Portal HR, 

Rezerwy, Czynsze.

• Wyróżniki systemu: system wyróżnia się elastycz-

nością, niską ceną wdrożeń, utrzymania systemu 

oraz nadzoru autorskiego.

Monitor ERP System
• Producent: Monitor ERP System AB (Szwecja)
• Dystrybutor/oferent: Monitor ERP System Polska

Uniwersalne systemy ERP tzw. z półki czy pudełkowe 
spełniają swoje zadanie głównie w firmach zatrudnia-
jących do 10 pracowników, choć i to nie jest reguła, 
wiele zależy od procesów biznesowych zachodzących 
w przedsiębiorstwie. Już małe firmy same zauważają, 
że „pudełko” nie spełnia ich branżowych oczekiwań. 
Dlatego sięgają po rozwiązania, które zarówno dosto-
sowane są do ich specyfiki działania jak i zapewniają 
wsparcie powdrożeniowe, także na poziomie dorad-
czym. Natomiast wzrost zatrudnienia, najczęściej 
powodowany rozwojem przedsiębiorstwa, niejako 
wymusza zmianę systemu na dedykowany. Zaletą 
takiego systemu jest elastyczna konfiguracja i parame-
tryzacja, która pozwala na dostosowanie systemu ERP 
zgodnego z oczekiwaniami zaawansowanych użytkow-
ników. Warto zaznaczyć, że kluczowa jest tutaj głęboka 
analiza przedwdrożeniowa, to ona jest wyznacznikiem 
powodzenia wdrożenia.

Remigiusz Zagórski
Kierownik ds. 
Kluczowych Klientów 
Softmaks.pl

System „z półki” czy wdrażany?
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• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.monitorerp.com
• Specjalizacja branżowa systemu: firmy z branż: 

maszyny i urządzenia, wyroby metalowe, 

elektrotechnika, elektronika, wyroby z tworzyw 

sztucznych, dostawcy podzespołów do motoryza-

cji, producenci środków transportu i podzespołów, 

wyroby z drewna, meble, inne firmy produkcyjne 

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia

• Opis: Monitor ERP System jest liderem dostaw-

ców ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw 

produkcyjnych na rynku skandynawskim. Jest 

używany przez ponad 3800 firm. Zajmuje pierw-

szą pozycja w segmencie produkcyjnym na rynku 

szwedzkim. Produkt jest aktywnie rozwijany 

w oparciu o prace własnego zespołu projektantów 

i programistów. Wielokrotnie wyróżniany certy-

fikatem za wysoką jakość rozwiązania („UsersA-

ward AB" i inne).

• Wyróżniki systemu: funkcjonalność dostosowana 

do potrzeb małych i średnich firm produkcyjnych, 

sprawdzona w wielu wdrożeniach oraz innowa-

cyjna dla rynku polskiego, umożliwia uzyskanie 

wysokiej sprawności operacyjnej – skuteczne-

go i elastycznego planowania, monitorowania 

produkcji i dostaw, wsparcia całego procesu 

zamówień, zarządzania sprzedażą oraz bieżącego 

monitorowania obciążenia gniazd, stanu maga-

zynu i dostaw, również kontrolę on-line czasu 

dostawy dla oferty/zlecenia, analiz przepływów 

(sprzedaż, zakupy, produkcja), monitorowania 

realizacji zleceń i projektów, raportowania czasu 

operacji oraz integracji z maszynami.

Oracle ERP Cloud
• Producent: Oracle Corporation
• Dystrybutor/oferent: Oracle Polska

• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.oracle.com/pl
• Specjalizacja branżowa systemu: dowolna

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia (system chmurowy 

Oracle ERP Cloud może być używany przez firmy 

dowolnej wielkości)

• Opis: Oracle ERP Cloud obsługuje procesy go-

spodarcze przedsiębiorstwa przy zastosowaniu 

nowoczesnych i atrakcyjnych dla użytkownika 

technologii. Pakiet oferowany jest w modelu 

usługowym, dzięki temu po stronie klienta nie 

ma potrzeby budowania centrum przetwarzania 

danych, serwerowni i obsługi informatycznej. 

Wszystkie działania związane z bezpiecznym 

działaniem systemu pozostają po stronie do-

stawcy. Klient ma zawsze dostęp do najnowszej 

wersji oprogramowania, gdyż Oracle na bieżąco 

przeprowadza aktualizacje i wzbogaca system 

o nowe funkcjonalności.

• Wyróżniki systemu: jednym z wyróżników sys-

temu są wbudowane wielowymiarowe narzędzia 

analityczne. Efektem są analityki operujące na 

danych rzeczywistych, predykcjach i planach: 

analizy wskaźnikowe, porównania budżetów z wy-

konaniem, prognozy finansowe, księgi kontrolin-

gowe. Na uwagę zasługuje zaawansowanie rapor-

towanie i szeroki zakres funkcjonalny rozwiązania 

(zarządzanie projektami, ryzykiem, przychodami, 

zaopatrzeniem). Pakiet został po raz drugi z rzędu 

liderem raportu „Gartner Magic Quadrant for 

Cloud Core Financial Management Suites”.

proALPHA ERP
• Producent: Grupa proALPHA
• Dystrybutor/oferent: proALPHA Polska
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.proalpha.com/pl, www.erp-dla-produkcji.pl

Źródło: proALPHA
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• Specjalizacja branżowa systemu: budowa maszyn 

i urządzeń, obróbka metali, produkcja mebli i wy-

posażenia sklepowego, dostawcy wyposażenia 

samochodowego, producenci zabudowy pojazdów 

i samochodów specjalnych, elektronika i nowe 

technologie, przemysł tworzyw sztucznych, tech-

nologie medyczne, produkcja i montaż rowerów.

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: średnie

• Opis: proALPHA to kompletne rozwiązanie klasy 

ERP ukierunkowane na potrzeby przedsiębiorstw 

z sektora produkcyjnego. Z powodzeniem wspiera 

procesy produkcji jednostkowej jak i wielkose-

ryjnej. Jest całkowicie zintegrowanym oprogra-

mowaniem opartym na strukturze modułowej, 

dzięki czemu system w łatwy sposób dopasowuje 

się do organizacji różnych wielkości.

• Wyróżniki systemu: moduł APS został w ostatniej 

wersji wzbogacony o macierz przezbrojeń – jest 

to istotny wyróżnik na tle innych rozwiązań 

dostępnych na rynku polski. Ten mechanizm 

szczególnie dobrze sprawdza się przy produk-

cji krótkoseryjnej. Moduł taki jak Konfigurator 

Produktu na podstawie wcześniej zdefiniowa-

nych szablonów oraz zaszytych algorytmów 

przygotowuje gotową dokumentacje techniczną 

dostosowaną do spersonalizowanych oczekiwań 

klienta. Dokumenty te, w momencie złożenia 

zamówienia przez klienta, przekształcane są 

w Zlecenie produkcyjne i trafiają bezpośrednio 

„na produkcję”. Kolejnym produktem jest moduł, 

który integruje środowisko CAD z systemem ERP, 

dzięki temu narzędziu możemy znacznie skrócić 

czas opracowania projektu i przekazanie go do 

produkcji.

QAD Enterprise Applications
• Producent: QAD
• Dystrybutor: DSR
• Strona www dystrybutora: www.dsr.com.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: sektor spożyw-

czy, medyczny i farmaceutyczny, motoryzacyjny, 

elektroniczny i elektrotechniczny, sektor wyrobów 

konsumenckich, sektor wyrobów przemysłowych

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: średnia/duża

• Opis: QAD Enterprise Applications wspiera 

działalność operacyjną zakładów produkcyjnych, 

obsługę łańcucha dostaw, kontrolę zarządczą 

oraz wymianę danych w wielu krajach świata. 

Z aplikacji QAD korzysta ponad 6000 zakładów 

ulokowanych w ponad 100 państwach. Jako nowa 

generacja systemu ERP dla produkcji, opiera się 

na funkcjonalnej strukturze modułowej, zbudo-

wanej na sprawdzonej, skalowalnej platformie 

technologicznej.

• Wyróżniki systemu: produkty QAD zostały 

zaprojektowane tak, aby spełniać oczekiwania 

zarówno lokalnych firm, jak i międzynarodowych 

korporacji. Przy tworzeniu oprogramowania 

wzięto pod uwagę specyfikę krajów i regionów, 

obowiązujące waluty, a także różnice legislacyjne 

oraz specyficzne wymagania stawiane biznesowi 

w poszczególnych krajach. 

Na koszt wdrożenia systemu klasy ERP wpływa wiele 
czynników. Pierwszym, dość prostym do zdefiniowania, 
jest liczba użytkowników systemu. Kolejne czynniki, 
które wpływają na ostateczną kalkulację cenową to 
oczekiwana funkcjonalność systemu wraz z określe-
niem modyfikacji i budowy własnych udogodnień 
wychodzących poza standardowe oprogramowanie. To 
przekłada się na ilość i poziom procesów zdefiniowa-
nych w przedsiębiorstwie, które będą podlegały cyfro-
wej transformacji. Należy również uwzględnić koszty 
migracji danych i ewentualne integracje z aplikacjami 
zewnętrznymi.  W koszcie wdrożenia nie można pomi-
nąć wydatków na przygotowanie infrastruktury infor-
matycznej  i szkolenia dla użytkowników końcowych. 
Po uwzględnieniu powyższych elementów możemy 
mówić o w miarę kompletnym kosztorysie wdrożenia 
systemu ERP. 

W jakiej kwocie powinien  się zamknąć taki budżet? 
Koszty wdrożenia systemu proALPHA ERP, w śred-
niej wielkości przedsiębiorstwie produkcyjnym, może 
więc wahać się od poziomu 400 tys. złotych do ponad 
1 miliona. Nie to jest jednak najważniejsze – ważne jest 

kiedy wydatek ten się zwraca. Szacujemy, że inwestycje 
zwracają się w perspektywie 12–24 miesięcy od zakoń-
czenia wdrożenia systemu.  Ogólny wzrost efektywno-
ści przedsiębiorstwa, który mierzony jest pieniądzem, 
wynika m.in. ze zmniejszenia zapasów na magazynach 
i jednoczesnego zwiększenia produktywności na po-
szczególnych stanowiskach. Sprawniejsza komunikacja 
zarówno wewnętrzna (w zakresie realizacji projektów, 
obiegu dokumentów czy realizacji pojedynczych 
zadań) i zewnętrzna – z  klientami i kontrahentami 
obniża koszty utrzymania przedsiębiorstwa i wpływa 
na „tańszą” realizację procesów. Ogólna poprawa do-
stępu do informacji i jej wiarygodność (analizy oparte 
na  danych pochodzących z jednego źródła w czasie 
rzeczywistym) przekłada się na świadome podejmowa-
nie decyzji na wszystkich poziomach organizacji – co 
bezpośrednio przekłada się na skrócenie czasu na 
pozyskanie zamówienia, jego dalszą realizację oraz 
utrzymanie klienta przy zachowaniu lub często pod-
niesieniu jakości świadczonych usług. Takie właśnie 
korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo decydując się 
na wdrożenie zintegrowanego system ERP.

Tomasz Majcherek
Prezes Zarządu 
proALPHA Polska

Jaki jest koszt wdrożenia systemu ERP?
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Sente S4
• Producent: Sente Systemy Informatyczne
• Dystrybutor/oferent: Sente Systemy Informa-

tyczne 

• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.sente.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: sektor handlu 

hurtowego i dystrybucji

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: średnia/duża

• Opis: Sente S4 to platforma do budowania roz-

wiązań wspomagania zarządzania dla biznesu. 

Stanowi połączenie gotowych modułów systemu 

z otwartym środowiskiem do tworzenia i rozwija-

nia funkcji dedykowanych dla potrzeb konkret-

nego przedsiębiorstwa. Autorska technologia 

tworzenia aplikacji biznesowych Neos pozwala 

w jednolity sposób tworzyć aplikacje desktopowe, 

WWW oraz mobilne.

• Wyróżniki systemu: oprócz budowania rozwiązań 

na bazie gotowych modułów platforma Sente S4 

umożliwia tworzenie dedykowanych rozwiązań 

odpowiadających na specyficzne potrzeby firm 

działających w unikalnych modelach bizneso-

wych. Dzięki temu znika dylemat: „czy system 

obsługuje tę funkcję?” – platforma Sente S4 

pozwala na dowolne dopasowanie rozwiązań do 

potrzeb nawet najbardziej wymagających firm.

SI-ERP 
• Producent: ECLSOFT
• Dystrybutor/oferent: ECLSOFT
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.eclsoft.com 
• Specjalizacja branżowa systemu: przemysł 

energetyczny, przemysł mięsny, przemysł stolarki 

budowlanej, hurtownie elektroenergetyczne, 

wypożyczalnie odzieży roboczej. 

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: małe/średnie 

• Opis: SI-ERP pozwala na pełny wgląd w dane 

firmy i zarządzanie informacją oferując całko-

wite panowanie nad wszystkimi procesami jakie 

zachodzą w firmie. SI-ERP integruje wszystkie 

moduły w systematyce klasy ERP/MRP, automa-

tyzując funkcje systemowe. SI-ERP jest otwarty 

na wszelkie interakcje ze środowiskiem ze-

wnętrznym. Wbudowane narzędzia łączą system 

z zewnętrznymi produktami rynku. 

• Wyróżniki systemu: szybkość (uruchamianie na 

wszelkich terminalach bez spowolnienia pracy 

w miarę przybywania danych), łatwa obsługa (in-

tuicyjny i skalowany interfejs co skraca szkolenia), 

inteligencja (podpowiada możliwe rozwiązania 

i przekazuje informacje agregując je do poziomu 

użytkownika), implementowalność (własna tech-

nologia skraca implementację w każdej firmie).

Streamsoft Prestiż
• Producent: Streamsoft
• Dystrybutor/oferent: Streamsoft
• Strona www producenta lub dystrybutora: www.

streamsoft.pl

• Specjalizacja branżowa systemu: produkcja, han-

del-magazyn, usługi

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: średnia

• Opis: to kompleksowy system ERP dla produkcji, 

handlu i usług. Daje gwarancję spójności danych 

i pełnej kontroli nad procesami. Firma Stream-

soft posiada szczególne doświadczenie wdroże-

niowe w branży produkcyjnej, gdzie Streamsoft 

Prestiż wybrało już ponad 350 firm. W rynkowych 

raportach analitycznych system od lat plasuje 

się w ścisłej czołówce rozwiązań IT dla średnich 

przedsiębiorstw.

Źródło: Infor
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• Wyróżniki systemu: rozbudowany moduł 

Zarządzania Produkcją, zapewniający kontrolę 

nad całością procesu produkcji, w szczególno-

ści z uwzględnieniem planowania nadrzędnego 

i harmonogramowania szczegółowego. Poza tym 

możliwy jest np. import danych z programów 

Solidworks, Cabinet Vision, AutoCAD. Znaczenie 

ma także umiejętność dopasowania rozwiązań 

dostępnych w systemie do indywidualnych 

wymagań klienta oraz wiedza o specyfice rynku, 

podparta wieloletnią praktyką wdrożeniową 

producenta

Streamsoft PRO
• Producent: Streamsoft
• Dystrybutor/oferent: Streamsoft
• Strona www producenta lub dystrybutora: www.

streamsoft.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: produkcja, han-

del-magazyn, usługi

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała

• Opis: system zintegrowany dla małych firm 

produkcyjno-handlowych., handlowych i usłu-

gowych, które szukają możliwości kompleksowej 

obsługi procesów. Zbudowany z wielu modułów 

(dopasowanych do konkretnych potrzeb konkret-

nego klienta). Dzięki temu wspomaga pracę we 

wszystkich obszarach działania danej firmy (np. 

księgowość, kadry i płace, sprzedaż i marketing, 

zaopatrzenie i zakupy, magazyn, serwis). 

• Wyróżniki systemu: moduł Produkt, umożliwia-

jący szybką kompletację wyrobów na podstawie 

zdefiniowanej receptury. Ponadto pozwala on 

na rozliczenie surowców oraz podstawowych 

kosztów produkcji. Z uwagi na sposób działania, 

jego zastosowanie nie wymaga obszernych prac 

wdrożeniowych. Za to, dzięki jego funkcjonalno-

ściom, firmy o mniej złożonym sposobie zarzą-

dzania produkcją, mogą skorzystać z podobnych 

możliwości w zakresie zarządzania produkcją, co 

duzi producenci.

VENDOR.ERP
• Producent: CFI Systemy Informatyczne
• Dystrybutor/oferent: CFI Systemy Informatyczne
• Strona www producenta lub dystrybutora: www.

cfi.pl
• Specjalizacja branżowa systemu: firmy produk-

cyjne, logistyczne, handlowe

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: małe/średnie/duże

• Opis: VENDOR.ERP to nowoczesne, zintegrowane 

rozwiązanie, pozwalające zarządzać firmą w spo-

sób kompleksowy. Skutecznie wspiera ewidencję 

i planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Optyma-

lizuje realizowane procesy i pozwala na efektywne 

zarządzanie informacją. Automatyzuje czynności 

i ułatwia kontrolę zadań. Poprawia efektywność 

działań, optymalizuje wydatki i obniża koszty. Do-

starcza informacji niezbędnych do podejmowania 

kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji.

• Wyróżniki systemu: VENDOR.ERP – kompleksowe 

zarządzanie we wszystkich obszarach organiza-

cji. Umożliwia poprawę funkcjonowania całego 

przedsiębiorstwa, a osiągane korzyści widoczne 

są w różnych obszarach działalności firmy. Łatwo 

i szybko można zaplanować produkcję, ustawić 

harmonogram za pomocą wykresów Gantta, 

na bieżąco rejestrować realizowane działania. 

Elektroniczny obieg informacji i dokumentów 

pozwala na swobodny dostęp do aktualnych da-

nych, w pełni kontrolowanych na każdym etapie 

procesu produkcyjnego. 

Źródło: IT.integro


