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2. Zarządzanie logistyką dostaw;

O firmie MGM Pharma
Firmę tworzy zespół ludzi mających wieloletnie

3. Zarządzanie magazynami;

doświadczenie w branży farmaceutycznej, zarówno w

4. Obsługa księgowości.

obszarze dystrybucji surowców chemicznych, jak i w

5. Monitorowanie przepływów pieniężnych

produkcji produktów leczniczych i suplementów diety.

Specyfika naszej działalności polega na dość dużej

Na terenie Europy prowadzimy sprzedaż ekstraktów

ilości

roślinnych,

diety,

transakcjach realizowanych w walutach obcych.

wypełniaczy do tabletek, surowców do odżywek dla

Analizy biznesowe, by spełniały nasze oczekiwania,

dodatków

sportowców

oraz

kosmetycznych.

do

suplementów

specjalistycznych
Ponadto

surowców

świadczymy

usługi

consultingowe w zakresie rejestracji suplementów
diety,

kosmetyków

Współpracujemy

oraz
tylko

produktów
z

leczniczych.

zakwalifikowanymi

producentami, gwarantując zawsze tę samą jakość i
powtarzalność

dostaw.

Dysponujemy

zapleczem

sprzedażowym na terenie całego kraju.

dokumentów

w

języku

angielskim

oraz

powinny uwzględniać nie tylko potencjalną marżę, ale
i cło.
Oczekiwania jakie mieliśmy wobec systemu były
precyzyjne - dotyczyły przede wszystkim zmniejszenia
czasochłonności przygotowywania dokumentów w
języku

angielskim,

automatyzacji

procesów

księgowych i transakcji walutowych, usprawnienia
obsługi magazynu, możliwości realizowania analiz

Naszą główną dewizą jest elastyczność – nasi klienci

(także w wymiarze symulacyjnym) oraz utrzymania

zamawiają dokładnie tyle, ile potrzebują, a my dajemy

integralności bazy danych.

gwarancję na realizację nawet niestandardowych
zamówień. Celem głównym naszej firmy jest bowiem
stworzenie oferty możliwie najlepiej dostosowanej do
indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Zdecydowaliśmy

się

rozpocząć

współpracę

z

rekomendowaną przez partnerów biznesowych firmą
Connecto Sp. z o.o., będącą partnerem firmy
Comarch, producenta oprogramowania Comarch ERP
Optima.

Wyzwania – sytuacja wyjściowa
Firma postanowiła wdrożyć zintegrowany system do

Przebieg wdrożenia i korzyści

zarządzania, który umożliwiałby realizację czterech

Projekt rozpoczęła analiza potrzeb, podczas której

celów:

szczegółowo sprecyzowaliśmy nasze oczekiwania

1. Drukowanie dokumentów w języku angielskim;

wobec systemu, biorąc pod uwagę specyfikę naszej

firmy oraz realizowane procesy biznesowe. W toku

Praca na systemie Comarch ERP Optima przyniosła

prac okazało się, że naszym wymaganiom sprosta

nam zakładane korzyści takie jak: automatyzacja

system Comarch ERP Optima – w 2016 roku we

procesów księgowych,

uporządkowanie działań w

zakresie

możliwość

magazynu,

wykonywania

wielowymiarowych analiz biznesowych, wsparcie w
zakresie

prowadzenia

działań

księgowo-

rachunkowych oraz realizowania operacji handlowych
(zamówienia,

rezerwacje,

dokumenty

handlowe,

zestawienia, wydruki).
Korzyścią z użytkowania systemu okazała się pełna
integracja
zarządzania

w

zakresie
magazynami,

zarządzania
zarządzania

finansami,
środkami

trwałymi oraz prowadzenie analiz. Wdrożenie systemu
Comarch ERP Optima usprawniło proces zarządzania
oraz podejmowania kluczowych decyzji.

Okiem Klienta
„Dzięki Comarch ERP Optima gwarantujemy naszym
klientom realizację zamówień w ściśle określonym
czasie i zakresie, nawet jeśli zamówienie jest
współpracy z Connecto sp. z o.o. rozpoczęliśmy
proces wdrażania modułów: Kasa Bank, Handel,
Księga Handlowa, Obieg Dokumentów oraz analizy BI.
Z

powodzeniem

uwzględniając

korzystamy

wszystkie

z

nich

niezbędne

do

dziś,

aktualizacje

dostarczane przez producenta.

niestandardowe,”
Konrad Marcinkowski
Wspólnik

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima
 Kasa/Bank

Sam proces wdrożenia przebiegał płynnie w podziale

 Handel

na

 Księga Handlowa

etapy

–

po

analizie

i

wyborze

systemu,

skonfigurowane i sparametryzowane zostały moduły,

 Obieg Dokumentów

następnie przeniesiono dane (kartoteki towarów i

 Analizy Business Intelligence

kartoteki kontrahentów), wdrożono ustalone w toku
analizy obszary (jw.), przeszkolono użytkowników.
Dodatkowo partner Comarchu – Connecto sp. z o.o.
przygotowała wyspecyfikowane przez nas wydruki
dokumentów w języku angielskim tj. faktury kosztowe,
zamówienia u dostawcy, rezerwacje odbioru, przyjęcia
magazynów. Powstała także dedykowana naszym
potrzebom subskrypcja, dzięki której określone osoby
z zarządu oraz księgowa otrzymują codzienne maile z
płatnościami na kolejny dzień.
Wdrożony moduł Comarch BI umożliwił nam analizę
rezerwacji

pod

kątem potencjalnej

marży

oraz

naliczanie marż zarówno na kontraktach jak i na
składnikach. Zyskaliśmy pełny wgląd analityczny w
zobowiązania, możliwość naliczania cła a także
przetwarzanie zakupów po kontrahencie oraz po
surowcu.
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