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 Arpack Polska Sp. z o.o. jest spółką z niemieckim kapitałem. Firma została założona w 1999 roku                     

w Słubicach. Przedsiębiorstwo posiada zakład produkcyjny wraz z halą magazynową na terenie Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W zakładzie produkcyjnym Arpack Polska zastosowano 

najnowocześniejsze technologie z zakresu wytwarzania styropianu. Na ofertę składają się: palety styropianowe, 

kształtki styropianowe i płyty izolacyjne. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, właściciele podjęli decyzję o wdrożeniu zintegrowanego sytemu 

informatycznego wspomagającego zarządzanie. Po prezentacjach oraz analizie ofert i referencji wybrano 

system CDN XL oraz firmę wdrożeniową Infortes Sp. z o.o.. Arpack zdecydował się na CDN XL oraz Infortes 

ponieważ funkcjonalność systemu CDN XL oceniono bardzo wysoko, Comarch S.A. jako producent zapewnia 

stały rozwój i aktualizacje oprogramowania, a Infortes posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wdrożenia 

w firmie produkcyjnej w naszej branży. Nie bez znaczenia było także to, ze jedno z biur Infortes znajduje się                   

w pobliskiej Zielonej Górze. Wdrożenie rozpoczęło się w lutym gruntowną analizą przedwdrożeniową. 

Wdrożyliśmy szeroki zakres modułów, m.in.: Produkcję, Sprzedaż, Zamówienia, CRM, Księgowość, Płace i Kadry. 

 

Do głównych korzyści z wdrożenia systemu możemy zaliczyć podniesienie efektywności pracy naszych 

pracowników, dzięki automatyzacji wielu prac które dotychczas były robione ręcznie (m.in. księgowanie 

dokumentów, generowanie i wprowadzanie przelewów, wykonywanie raportów). Ponadto dzięki lepszemu 

planowaniu zasobów możemy ograniczyć koszty magazynowania surowców i wyrobów gotowych. 

 

Rekomendujemy system CDN XL jako nowoczesny i sprawdzający się w praktyce system ERP oraz firmę Infortes 

z Wrocławia i jej zielonogórski oddział jako profesjonalnie działającego partnera, zarówno do wdrożenia 

systemu jak i do obsługi serwisowej. 
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