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KonkurencyjnoÊç przedsi´biorstwa mierzy si´
m.in. sprawnoÊcià rozwiàzaƒ informatycznych.
Kilka miesi´cy przed wdro˝eniem nowego systemu informatycznego wspierajàcego zarzàdzanie,
zarzàd firmy Malma Pasta, majàcej siedzib´
w Malborku, odnotowywa∏ coraz cz´stsze sygna∏y o brakach funkcjonalnych starego systemu,
który nie móg∏ sprostaç specyfice i niestandardowym wymaganiom realizowanym w ca∏ym
procesie produkcji makaronów. Skomplikowane
i „niekomunikatywne” oprogramowanie, dzia∏ajàce w systemie DOS, by∏o bardzo kosztowne
przy próbach jego rozbudowywania o nowe
funkcje a dodatkowym problemem by∏ zbyt d∏ugi
czas oczekiwania na serwis. Zamiast wspieraç
rozwój przedsi´biorstwa, stary system utrudnia∏
codzienna prac´ wielu dzia∏ów i by∏ po prostu
nierentowny. Zacz´to wi´c poszukiwania systemu, który zapewni∏by nadzór nad prowadzonà
produkcjà, umo˝liwi∏ dynamicznà obs∏ug´ dzia∏ów handlowych, ksi´gowoÊci, kadr, u∏atwi∏
rozliczanie produkcji, generowanie raportów,
kontrol´ rozrachunków, a tak˝e da∏ mo˝liwoÊç
integracji danych i ich spójne przetwarzanie. Jednym z wa˝nych wymagaƒ stawianych przed
nowà i poszukiwanà aplikacjà, by∏a potrzeba
bezawaryjnej obs∏ugi oddzia∏u firmy, który mieÊci
si´ we Wroc∏awiu.

Decyduje profesjonalizm
Zdecydowano si´ na produkty firmy Sage. ze
wzgl´du na bliskoÊç pr´˝nie dzia∏ajàcego w regionie Z∏otego Autoryzowanego Partnera wdro˝eniowego Sage, którym jest firma KONI Systemy IT
z Elblàga. Firma ta przeprowadzi∏a prezentacj´
Systemu Zarzàdzania Forte, uwidaczniajàc jego
przydatnoÊç i jego zalety oraz podj´∏a si´ wdro˝enia i usprawnienia pracy w fabryce Malma Pasta.
Wdro˝enie by∏o realizowane w czterech fazach,
które zosta∏y poprzedzone gruntownà analizà przedwdro˝eniowà. Z∏o˝y∏y si´ na nià takie elementy, jak:
• Ustalenie potrzeb firmy Malma Pasta, w∏àcznie

z produkcjà makaronów i jej rozliczaniem;
• Poznanie zagadnieƒ zwiàzanych z produkcjà

makaronów, receptur i sk∏adu surowcowego;
• Ustalenie elementów problematycznych, takich

jak np. ubytki wagi, specyficzne detale produkcji,
logistyka, pakowanie;
• Wymagania zwiàzane ze wspó∏pracà przed
si´biorstwa z sieciami dystrybucyjnymi a w tym
przygotowanie specyficznych formatów danych
oraz dokumentów dla sieci Carrefour, Geant,
Leclerc, Geronimo Martins, Billa, itp.
- W pierwszym etapie zaj´liÊmy si´ instalacjà oraz
importem danych kartotekowych, konfiguracjà
pracy oprogramowania, integracjà danych w mo-
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du∏ach finansowo-ksi´gowych i handlowych.
To wbrew pozorom by∏ naj∏atwiejszy element naszej dzia∏alnoÊci. - Mówi Arkadiusz
Wojtal, w∏aÊciciel i szef firmy KONI Systemy IT. - O wiele bardziej trudnym i pracoch∏onnym zadaniem na tym etapie by∏a
rozbudowa sieci lokalnej oraz stworzenie
po∏àczenia mi´dzy oddzia∏em firmy Malma
Pasta we Wroc∏awiu a jej siedzibà g∏ównà
w Malborku. TrudnoÊci by∏y przede wszystkim spowodowane potrzebà zaanga˝owania firmy TP SA do realizacji cz´Êci
zadaƒ (osobne ∏àcze tworzàce tunel VPN
pomi´dzy lokalizacjami, przy wykorzystaniu
rozwiàzaƒ CISCO).

stworzono osobne serie numeracyjne,
których zadaniem jest u∏atwianie pracy
z dokumentami wytwarzanymi w
poszczególnych centrach kosztowych.
Istotnym elementem tego etapu by∏o
tak˝e wdro˝enie zupe∏nie nowej jakoÊci
polityki bezpieczeƒstwa danych – nadanie
odpowiednich uprawnieƒ w bloku Finanse
i Ksi´gowoÊç, stworzenie w∏aÊciwego
planu kont do ewidencji kosztów produkcyjnych w uk∏adzie kont zespo∏u „4” i „5”
oraz „RW” wed∏ug „5”, a tak˝e szkolenia
pracowników dzia∏u ksi´gowoÊci. I wreszcie ustawienie wzorców p∏acowych w
programie Symfonia Kadry i P∏ace.

Etap drugi wdro˝enia obejmowa∏ konfiguracj´ programu pod kàtem funkcjonalnoÊci.
W programie Forte Handel wyodr´bnione
zosta∏y magazyny w dzia∏ach firmy, rozbudowano podstawowe typy dokumentów,

- Fazà pracoch∏onnà i trudnà ze wzgl´du
na podzia∏ kosztów i ró˝ne grupy produkcyjne okaza∏ si´ trzeci etap wdro˝enia.
Integrowane by∏y dane kosztowe i magazynowe z modu∏em Forte Finanse i Ksi´-

gowoÊç. Ponadto dostosowywaliÊmy
schematy ksi´gowaƒ do stworzonego
wczeÊniej planu kont – t∏umaczy Arkadiusz
Wojtal, KONI.
W ostatnim, czwartym etapie wzbogacono system w rozwiàzania dodatkowe,
które majà za zadanie usprawniç kontrol´
rozrachunków i poprawiç wymian´ danych z firmami wspó∏pracujàcymi, zapewniç obs∏ug´ logistyki, dostaw towarów
oraz umo˝liwiç przechowywanie informacji
o dacie wa˝noÊci wyrobów gotowych.
Szkolenia niezb´dne, lecz korzystne
Wdro˝enie trwajàce 3 miesiàce przeprowadzano na 20 stanowiskach i równorz´dnie w centrali w Malborku oraz w oddziale firmy we Wroc∏awiu. Bazy aplikacji
zosta∏y zainstalowane w Malborku a oddzia∏ wroc∏awski uzyska∏ dost´p do szty-

W trakcie ostatniej fazy wdro˝enia wykonano szereg niestandardowych usprawnieƒ, wymaganych ze wzgl´du na specyfik´
prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej przez Malma Pasta. Oprócz bowiem ustalenia tabel aktualizujàcych kursy walut z NBP,
uproszczeniu produkcji (rozliczenie zu˝ycia surowców, automatyzacja domyÊlnego p∏atnika dla zdefiniowanych grup odbiorców),
wprowadzono tak˝e niestandardowe wydruki na potrzeby firmy Malma Pasta.
1. Dodano kilka dodatków do wynagrodzenia (np. osobisty, szkodliwy, popo∏udniowy), wyliczanych na podstawie okreÊlonej stawki za godzin´ (dod. osobisty) a tak˝e na podstawie okreÊlonego procenta (dod. szkodliwy i popo∏udniowy). Do wyliczenia tzw.
„Popo∏udniówki” zosta∏a stworzona osobna klasa elementów, które wchodzà do podstawy tego dodatku.
2. Wykonano podzia∏ terminu p∏atnoÊci - pracownicy sà podzieleni, dzi´ki zdefiniowaniu dwóch Wzorców, na Wyp∏at´ w tym samym
miesiàcu i Wyp∏at´ w nast´pnym miesiàcu. Okresy podstawowe utworzono si´ z podzia∏em na termin wyp∏aty (zaznaczajàc opcj´:
rozliczaj pracowników przypisanych wy∏àcznie do grupy/dzia∏u i wskazujàc odpowiedni wzorzec podczas dodawania nowego
okresu).
3. Utworzono specjalne zdarzenie do rozliczania badaƒ lekarskich, po realizacji którego uzupe∏nia si´ atrybuty elementu kadrowego
zgrupowanego, a nast´pnie do kalendarza pracownika wstawiane jest automatycznie zdarzenie oczekujàce w dniu nast´pnego
badania.
4. Zdefiniowano kilka tzw. parametrów ksi´gowaƒ w Ustawieniach programu odwo∏ujàcych si´ do elementów kadrowych z wartoÊciami s∏ownikowymi, w których przypisano odpowiednie konta konkretnym dzia∏om i pionom przedsi´biorstwa. Ka˝demu pracownikowi zosta∏ przypisany konkretny dzia∏ lub pion. Schematy ksi´gowaƒ zosta∏y stworzone w ten sposób, aby ka˝de ksi´gowanie pracownika odbywa∏o si´ na konkretne konta dzia∏u lub pionu, zdefiniowane w s∏owniku.
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wnego ∏àcza. Mimo du˝ej skali trudnoÊci
przy wdra˝aniu strategicznych elementów
systemu, najwi´cej jednak czasu poÊwi´cono na szkolenia produktowe. By∏o to
spowodowane ca∏kiem innà filozofià pracy
systemu i potrzebà ugruntowania u pracowników nowych umiej´tnoÊci i przyzwyczajenia ich do pracy w systemie, który
znaczàco ró˝ni∏ si´ od obs∏ugiwanych dotychczasowo programów DOS, a tak˝e umo˝liwia∏ zupe∏nie inny sposób pracy z danymi
(rozrachunki, kompensaty, cenniki, historia
dostaw). Kontrakt obejmowa∏ cykl szkoleƒ
dla pracowników firmy Malma Pasta, którzy
sà odpowiedzialni za prawid∏owe funkcjonowanie poszczególnych modu∏ów aplikacji.
- Szkolenia odbywa∏y si´ w formie ogólnej,
przedstawiajàcej funkcjonalnoÊç globalnà
systemu oraz w postaci nauczania stanowiskowego z przekazywanymi instrukcjami
stanowiskowymi, które stanowi∏y doskona∏a
pomoc merytorycznà w przypadku rotacji
pracowników bàdê wykorzystania rzadko
u˝ywanych funkcji systemu. Przekazano
list´ osób przeszkolonych w obr´bie dzia∏u
oraz zadaƒ i sposobu ich wykonania w programie. W szkoleniach uczestniczy∏o 30
osób. – mówi Arkadiusz Wojtal.
Wsparcie i serwis gwarantowane
Firma KONI Systemy IT wspiera technicznie
wdro˝ony system na podstawie umowy

nadzoru oraz opieki posprzeda˝nej z firmà Malma Pasta. KONI uczestniczy niemal w codziennych dzia∏aniach przedsi´biorstwa pomagajàc w rozwiàzywaniu problemów natury technicznej oraz rozwija
i stale ulepsza funkcjonowanie systemu.
Wa˝nym elementem wdro˝enia jest fakt,
˝e firma wdro˝eniowa zagwarantowa∏a
swojemu Klientowi pomoc tak˝e na podstawie umowy serwisowej.
Specyficzne wymagania
– niestandardowe rozwiàzania
Jak przyznajà przedstawiciele firmy Malma
Pasta, wdro˝enie systemu Forte w przedsi´biorstwie by∏o nietypowe. Specyfika
i szczególny wymiar tego wdro˝enia zwiàzane by∏y z charakterem prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, czyli produkcji
spo˝ywczej, do której m. in. zalicza si´
produkcja makaronów i pierogów dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Produkcja tego typu wytworów spo˝ywczych
wymaga zastosowania we wdra˝anej aplikacji szeregu nietypowych rozwiàzaƒ,
specyficznego skonfigurowania aplikacji
oraz wykonania dodatkowego raportowania. Poczàwszy od specyfiki receptury
produkcyjnej przez zagadnienia jakoÊciowe dla kupowanych komponentów, ustalenia terminów przydatnoÊci, przypisania
numerów partii a˝ po nietypowy sposób

rozliczania produkcji, czy przygotowanie
modu∏ów wymiany danych z klientami
sieciowymi.
Jak mówià pracownicy uczestniczàcy
w szkoleniach: - Marka produkowanych
artyku∏ów spo˝ywczych wymaga niezawodnoÊci dzia∏ania i wsparcia fabryki
w logistyce dystrybucyjnej, zamówieniach
komponentów. itp.
Wdro˝enie Systemu Zarzàdzania Forte
przyczyni∏o si´ do osiàgni´cia przez firm´
Malma Pasta wielu korzyÊci biznesowych.
Po∏àczono prac´ dwóch oddzia∏ów przedsi´biorstwa w jeden system. Zosta∏a zespolona baza danych, ujednolicone indeksy, zwi´kszy∏a si´ efektywnoÊç pracy i,
co bardzo wa˝ne, zmniejszy∏a si´ iloÊç
b∏´dów krytycznych. Obecnie informacje
potrzebne zarzàdowi sp∏ywajà w tempie
b∏yskawicznym, a ró˝norodnoÊç zaproponowanych raportów w pe∏ni satysfakcjonuje pracowników odpowiedzialnych za
konkretne etapy produkcji. Usprawniono
kontrol´ nad produkcjà i zakupami.
Równie˝ w sposób prosty i szybki odbywa
si´ raportowanie sprzeda˝y. Zarzàd firmy,
wraz z rozwojem iloÊciowym i asortymentowym produkcji, planuje w przysz∏oÊci
rozszerzyç system o program CRM ACT!
oraz o system typowej produkcji firmy
KONI, tj. Maestro MRPII.

Potrzeby

Rozwiązanie

Korzyści

• Nadzór nad prowadzoną
działalnością;
• Obsługa działów handlowych,
księgowości, kadr;
• Przejście na inne środowisko
pracy (Windows);
• Rozbudowa narzędzi analitycznych;
• Możliwość rozliczania produkcji
i nadzoru nad wykonywaną
produkcją.

• Forte Finanse
i Księgowość;
• Forte Handel;
• Symfonia Kadry i Płace;
• Symfonia Środki trwałe.

• Połączenie prac dwóch oddziałów w jeden
konkretny system i zespolenie bazy danych;
• Skoordynowanie przepływu informacji i zadań
między działem handlowym, działem produkcji,
logistyki i działem serwisu;
• Lepsza i pełna informacja o przebiegu realizacji
zamówień;
• Zwiększenie efektywności całego systemu
informatycznego działającego w firmie;
• Wzrost produktywności;
Oszczędność kosztów, czasu i wysiłku
• (automatyzacja niektórych etapów pracy);
Zwiększenie efektywności pracy oraz
podniesienie konkurencyjności firmy;
• Bezpieczeństwo danych;
Poszerzenie możliwości działań biznesowych firmy.

Więcej informacji: www.sage.com.pl

