
 

 

 

Wrocław 28.06.2011 

Wytwórnia Wód Mineralnych "Mineral" Sp.j. ZPChr. jest prężnie rozwijającym się polskim 

przedsiębiorstwem. Firma specjalizuje się w produkcji naturalnych wód mineralnych, wód 

smakowych, napojów funkcjonalnych oraz tradycyjnych napojów smakowych.  Wyroby są oferowane 

w butelkach PET o pojemności  0,5 i 1,5 litra. Firma Mineral cały czas konsekwentnie rozwija swój 

potencjał, aby móc proponować klientom produkty o najwyższej jakości, zdrowe i innowacyjne.   

Z biegiem czasu powstało w firmie zapotrzebowanie na nowy system informatyczny, ponieważ 

obecny stawał się niewystarczający. Oferta rozwiązań informatycznych na rynku jest bardzo szeroka 

więc wybór nie był łatwy. Po zweryfikowaniu wielu ofert i przeprowadzeniu rozmów 

zdecydowaliśmy, że wdrożymy system Comarch CDN XL. Wdrożenie systemu powierzono firmie 

Infortes, Platynowemu Partnerowi Comarch z Wrocławia. Podczas rozmów i prezentacji systemu 

firma zaprezentowała bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu systemów Comarch w branży 

spożywczej. Wdrożenie rozpoczęło się w 2010 roku gruntowną analizą przedwdrożeniową. Wdrożone 

zostały takie moduły jak Sprzedaż, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Produkcja 

oraz elektroniczna wymiana dokumentów - ECOD (do współpracy z sieciami handlowymi). Wdrożono 

także moduły dodatkowe - na produkcji uruchomiono komputery z ekranami dotykowymi i systemem 

ewidencji zdarzeń bezpośrednio na produkcji oraz wdrożono rozwiązanie do kompleksowej mobilnej 

obsługi magazynu w zakresie przyjęć, wydań i inwentaryzacji. 

Dzięki implementacji zintegrowanego systemu mamy dostęp do wszystkich bieżących informacji w 

systemie co ma wpływ na podejmowanie kolejnych decyzji. Wdrożenie modułów produkcyjnych 

wspomaga obecnie procesy generowania zleceń produkcyjnych, planowania i harmonogramowania 

produkcji oraz śledzenie partii. Oprócz tego, precyzyjnie możemy kalkulować koszty pracy oraz koszty 

surowców na poszczególne grupy wyrobów. Dzięki wdrożeniu systemu do mobilnego zarządzania 

magazynem, praca magazynierów jest zautomatyzowana i odnotowujemy mniej pomyłek. W dziale 

księgowym praca także jest zoptymalizowana dzięki odpowiednio skonfigurowanym schematom 

księgowań. Możemy tworzyć różnego rodzaju raporty i zestawienia z ksiąg rachunkowych, które 

ułatwiają procesy decyzyjne oraz obsługiwać elektroniczne przelewy z systemu.  

Polecamy system Comarch CDN XL jako elastyczne i funkcjonalne narzędzie wspomagające 

zarządzenie w przedsiębiorstwie, a firmę Infortes jako doświadczonego i kompetentnego partnera 

wdrożeniowego.   
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