Kwazar

Sage Symfonia ERP
zwiększa wydajność w
Kwazar Corporation

Z

ałożona w 1989 roku firma Kwazar
Corporation Sp. z o.o. to lider na
polskim rynku tworzyw sztucznych. Firma
produkuje m.in. zraszacze, opryskiwacze i
inne artykuły z plastiku dla różnych branż.
Ma w swojej ofercie bogaty asortyment
ogrodowy. Jest też dostawcą produktów
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Własny
park maszynowy zapewnia firmie duże
możliwości produkcyjne. Wyroby Kwazar
oferowane są na rynku w Polsce i zagranicą
– w Rosji i na Ukrainie, m.in. w sieciach
handlowych. Firma nieustannie inwestuje
w technologie i ludzi. Dzięki dynamicznemu
rozwojowi Kwazar zatrudnia obecnie ponad
180 osób. Osiągając rocznie obroty rzędu 25
mln zł, spółka musiała poprawić możliwości
swojego systemu finansowo-księgowego,
tak by móc efektywnie obsługiwać rosnącą
ilość operacji.

Wyzwanie: podnieść
wydajność bazy

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa spadała
wydajność wykorzystywanej bazy danych.
Dla firmy oznaczało to ryzyko wydłużania
terminów regulowania zobowiązań
finansowych. Poza tym, użytkowane
narzędzia nie pozwalały analizować kondycji
finansowej przedsiębiorstwa, a w obszarze
produkcji harmonogramować zadań.

„Dotychczasowe rozwiązanie było dla
nas niewystarczające; przestaliśmy się
w nim mieścić. Brak relacyjnej bazy
danych spowalniał działanie systemu.
Dopiero wprowadzenie dostępnej w
wersji Sage Symfonia ERP bazy MS SQL
mogło istotnie poprawić wydajność
pracy użytkowników”
Tomasz Kutryś, kierownik
działu IT w firmie Kwazar

Kwazar
Rozwiązanie: Sage Symfonia
ERP z obsługą Rozliczeń
Międzyokresowych Kosztów
Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów (RMK) to
dodatkowy moduł, który pozwala w wygodny
sposób tworzyć plany rozliczeń kosztów,
a następnie aktywować je w okresach
sprawozdawczych zgodnie z przyjętym planem.
W firmie Kwazar wdrożono moduły Symfonii
ERP do obsługi obszarów sprzedaży, ewidencji
kadr, rozliczeń płac oraz ewidencji i rozliczania
środków trwałych. Dodatkowo na potrzeby
księgowości wdrożono funkcje analityczne
ułatwiające śledzenie istotnych wskaźników
kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
System Sage pozwala także automatycznie
blokować sprzedaż nowej partii produktów
kontrahentom, którzy mają przeterminowane
płatności powyżej wpisanej do systemu kwoty.

Korzyści z wdrożenia
Sage Symfonia ERP obsługuje automatyczną
wymianę informacji księgowych z partnerami
biznesowymi firmy.
Nowe oprogramowanie podniosło wydajność
działu księgowości i skróciło czas generowania
dokumentów księgowych. Co istotne, dzięki
wbudowanym raportom łatwiej docierać
do informacji zarządczych wspierających
decyzje. Użytkownicy systemu doceniają
funkcjonalność nowego oprogramowania, a
zarząd ma gwarancję terminowego wykonania
prac i dostęp do informacji potrzebnych do
zarządzania firmą.

„Obecny system jest bardziej elastyczny
i ma znacznie więcej funkcji niż
dotychczasowy. Należy podkreślić, że
użytkownicy są zadowoleni z nowego
systemu. Poprawił się komfort pracy,
bo oprogramowanie jest wydajniejsze,
a niektóre zadania wykonywane są
automatycznie.”
Tomasz Kutryś, kierownik
działu IT Kwazar Corporation
Sp. z o.o.

