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AWTRANS Sp. z o.o. specjalizuje się
w transporcie płynnych produktów
spożywczych w cysternach i zarządza
flotą 110 pojazdów. Firma prowadzi serwis
oraz myjnię ciężarówek, a także siedem
stacji paliw. Zatrudnia 244 pracowników
i współpracowników, osiągając obroty
ponad 100 mln zł. Zarządzanie firmą o
rozproszonej strukturze, działającą w
różnych choć przenikających się branżach,
wymaga odpowiedniej koordynacji i
współpracy, zarówno ludzi, jak i systemów
informatycznych.

Wyzwanie: wdrożyć spójny
system do zarządzania
trzema obszarami
działalności
Specyfika firmy PAWTRANS wymaga
zarządzania jednocześnie flotą samochodów
ciężarowych, serwisem i myjnią oraz
produkcją biopaliw. Świadcząc usługi

dla własnej floty, firma musi rozróżniać
zdarzenia i inaczej je rozliczać, jeśli świadczy
usługi dla podmiotów zewnętrznych. Między
innymi z tego względu firma potrzebowała
zintegrowanego systemu, aby w spójnym
środowisku móc prowadzić rozliczenia
wszystkich typów transakcji zarówno dla
swojej floty, jak i klientów zewnętrznych.

Rozwiązanie: Sage
Symfonia ERP Handel
„Sage Symfonię ERP wybraliśmy ze
względu na możliwość integracji
z posiadanym bądź wdrażanym
przez nas oprogramowaniem do
zarządzania flotą czy produkcją”
Marek Krochmal,
Dyrektor Finansowy
i Główny Księgowy
PAWTRANS

Głównym elementem wdrożenia był
program dedykowany do obsługi obszaru
sprzedaży. System zainstalowano we
wszystkich stacjach paliw, a także w bazie i
w składzie celnym (niezbędnym elementem
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przy produkcji biopaliw i rozliczaniu podatku
akcyzowego). Dzięki swej elastyczności
i otwartości na inne technologie system
Sage Symfonia ERP zintegrowano z
oprogramowaniem używanym w spółce.
Do systemu trafiają informacje o bieżącej
eksploatacji ciężarówek z innego używanego
w spółce programu do zarządzania flotą
pojazdów. Podobny model przyjęto w obsłudze
produkcji biopaliw. Niezbędne dane, m.in. o
ilości użytych składników, z programu, który
steruje pompami w procesie produkcyjnym,
trafiają właśnie do modułu magazynowego
Sage Symfonii ERP, a dopiero później
do aplikacji finansowo-księgowej, gdzie
prowadzone są rozliczenia celne i podatkowe.
kwoty.
Specjalnie dla firmy przygotowano moduł
uzupełniający Sage Symfonia ERP o
stosowane tylko w branży paliwowej
tzw. tabele pojemności. Pozwalają one w
prosty sposób kontrolować i raportować
rozbieżności, wynikające np. z różnic
temperatur pomiędzy paliwem tankowanym

do cysterny a rozlewanym na stacjach
benzynowych czy w punktach przeładunku.

Korzyści z wdrożenia
Wdrożenie Sage Symfonia ERP usprawniło
obieg informacji między poszczególnymi
obszarami działalności PAWTRANS oraz
między placówkami terenowymi firmy.
Użytkownicy mają dziś szybki dostęp do
przetwarzanych danych, a dzięki dodatkowym
funkcjom raportującym zdecydowanie
podniesiono wydajność pracy również
w obszarze zarządzania, ponieważ kadra
zarządzająca ma wygodny wgląd w informacje
o bieżącej działalności i kondycji całego
przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia operacji,
na stacjach benzynowych pracownicy szybciej
wystawiają faktury, w księgowości udało się
zautomatyzować część prac, usprawniono też
obsługę klienta

„Używane przez nas aplikacje oraz
rozwiązania Sage doskonale się
uzupełniają, a dzięki temu zarządzanie
i kontrola nad firmą jest dokładnie
taka, jakiej oczekiwaliśmy.”
Marek Krochmal,
Dyrektor Finansowy
i Główny Księgowy
PAWTRANS

