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„Kluczowe segmenty, które obsługujemy to 
przemysł lotniczy, motoryzacyjny, medyczny, 
energetyczny, informacyjny i komunikacyjny 
(ICT) oraz przemysł elektroniczny. Pomagamy 
klientom osiągać przewagę konkurencyjną. 
Nasza firma dynamicznie się rozwija i od kilku 
lat notuje dwucyfrowe wzrosty. Od 2005 roku 
korzystamy z systemu Exact Globe w zakresie 
finansów. Wraz z rosnącą liczbą realizowanych 
zamówień konieczne stało się wdrożenie opro-
gramowania WMS dla budowania odpowiedniej 
efektywności” – mówi  Jarosław Grodzicki, Sales 

Manager CS w GF Machining Solutions.
W ofercie firmy znajdują się części zamienne do 
maszyn, w wewnętrznym magazynie pojawiało 
się więc coraz więcej towarów. Wyzwaniem było 
ich uporządkowanie i sprawne zarządzanie 
nimi. W związku ze wzrostem liczby transakcji 
konieczne było również powiększenie  
zespołu – zarówno w samym magazynie, jak 
i przy obsłudze zamówień. Aby usprawnić te 
procesy, GF Machining Solutions zdecydowało 
się na wdrożenie systemu Exact WMS do 
zarządzania magazynem.

GF Machining Solutions jest globalnie działającym oddziałem Georg Fischer Group 

(Szwajcaria), obecnym w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie. 

Firma jest liderem w branży obrabiarek, rozwiązań z zakresu: oprzyrządowania 

i automatyzacji, digitalizacji oraz usług Customer Services dedykowanych 

produkcji form, matryc i elementów metalowych o wysokiej wartości dodanej. 



Długoletnia współpraca

Na decyzję o wdrożeniu oprogramowania WMS 
wpływ miały wcześniejsze doświadczenia  GF 
Machining Solutions z systemem klasy ERP – 
Exact Globe. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
naszej długoletniej współpracy z firmą Exact. 
Decydując się na rozszerzenie wykorzystywane-
go przez nas oprogramowania finansowego  
o system WMS, braliśmy także pod uwagę do-
tychczasową, udaną współpracę z dedykowa-
nym konsultantem. Jego dogłębna znajomość 
naszej firmy znacznie ułatwiła sprecyzowanie 
potrzeb i dopasowanie do nich możliwości 
oprogramowania.” – mówi  Jarosław Grodzicki.
„Po analizie zaproponowaliśmy wdrożenie 
systemu WMS w zakresie: przyjęcia do maga-
zynu na podstawie zamówień zakupu; przesu-
nięć między lokalizacjami; zleceń uzupełnienia 
magazynu; wydania z magazynu na podstawie 
zamówień sprzedaży oraz na potrzeby wewnę-
trzne, a także inwentaryzacji” – mówi Krzysztof 
Pobiarżyn, konsultant w Exact Software Poland. 
Kompleksowe wdrożenie systemu trwało około 
miesiąca. Exact zaproponował również doda- 
tkowe etykiety dla oznaczenia magazynu, które 
pomagają w lokalizowaniu towarów.

„Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z naszej 
długoletniej współpracy 
z firmą Exact”. 

Jarosław Grodzicki
Sales Manager CS 



Efektywne zarządzanie magazynem

Do sprawnej obsługi zamówień konieczna jest 
wiedza o położeniu towarów. Jednym z głó-
wnych wyzwań przed wdrożeniem systemu 
WMS był fakt, że wiele procesów odbywało 
się „ręcznie”. Magazynierzy nie mieli bieżącej 
wiedzy o stanie magazynowym, a co za tym 
idzie – odszukiwanie towarów nie zawsze było 
intuicyjne i szybkie. System WMS podpowiada 
dokładną lokalizację produktu i rejestruje jego 
położenie. Pozwoliło to nie tylko na znaczne 
usprawnienie pracy i oszczędność czasu, ale 
również pomaga firmie w optymalizacji stanów 
magazynowych. Ma to szczególne znaczenie 
przy towarach z datą przydatności np. che-
mikaliach. Do momentu wdrożenia oprogra-
mowania WMS, partie nie były rejestrowane w 
systemie, zarządzanie wysyłkami odpowiednich 
serii produktu było więc znacznie utrudnione. 
Funkcjonalność wykorzystywana jest również 
przy wyszukiwaniu części serwisowych. Dzięki 
informacji o ich zużyciu do naprawy gwarancyj-
nej, zgłoszenia zapotrzebowania na korekty w 
centrali, są zgłaszane na bieżąco. 

„Decydując się na rozszerzenie 
wykorzystywanego przez nas 
oprogramowania finansowego 
o system WMS, braliśmy także 
pod uwagę dotychczasową, 
udaną współpracę z 
dedykowanym konsultantem. 
Jego dogłębna znajomość 
naszej firmy znacznie ułatwiła 
sprecyzowanie potrzeb 
i dopasowanie do nich
możliwości oprogramowania.”

Jarosław Grodzicki
Sales Manager CS 



Dane firmy

Nazwa organizacji: 
GF Machining Solutions sp. z o.o.

Sektor:
Maszyny i urządzenia przemysłowe

Liczba użytkowników:
Exact WMS - 3 magazynierów,
Exact Globe - 10 pracowników.

Aktywne produkty Exact: 
Exact Globe, Exact WMS

Operacje wspierane przez Exact: 
Przyjęcia do magazynu na podstawie 
zamówień zakupu; przesunięcia między 
lokalizacjami; zlecenia uzupełnienia 
magazynu; wydania z magazynu na  
podstawie zamówień sprzedaży oraz na 
potrzeby wewnętrzne, inwentaryzacja;

Okres wdrożenia: 
Miesiąc, zakończony w listopadzie 2018 r. 

Strona klienta: 
www.gfms.com/pl

Sprawna realizacja zamówień  
dzięki automatyzacji

Istotną funkcjonalnością systemu, dopasowaną 
do potrzeb klienta jest bieżące drukowania wy-
dania zewnętrznego (WZ). Daje ono możliwość 
automatycznego pobrania danych, ich weryfi-
kacji i stworzenia wydania. W momencie zakoń-
czenia pobierania poprzez operatora zamówie-
nia na skanerze, system pobiera te informacje  
i je przetwarza – gotowa WZ-tka wysyłana jest 
do drukarki, a faktura automatycznie generuje 
się w systemie. Przed wdrożeniem systemu 
proces ten odbywał się w odwrotnej kolejności 
– towar był kompletowany i wysyłany na pod-
stawie faktur. Obecnie proces ten realizowany 
jest nie tylko znacznie sprawniej i szybciej, ale 
również pomaga unikać błędów i w odpowiedni 
sposób nadawać priorytet awizom do zamó-
wień. W codziennej pracy pomocna jest również 
możliwość wysłania dokumentów bezpośred-
nio do konkretnej osoby. 



Ograniczenie błędów 
przy inwentaryzacji

Wdrożenie systemu WMS przyspieszyło nawet 
o połowę przygotowanie inwentaryzacji.  
Zauważalna jest znacznie mniejsza liczba 
błędów, wynikających z różnic magazynowych. 
Towar dzięki oprogramowaniu jest dokładnie 
skatalogowany oraz rozmieszczony, co 
znacząco ogranicza braki magazynowe 
i pozwala na bieżąco lepiej zarządzać 
stanami magazynowymi. 
Ze względu na udaną współpracą z Exact 
Software Poland, GF Machining Solutions 
rozważa wdrożenie dodatków funkcjonalnych 
do systemu np. automatycznego wysyłania 
przypomnień o zaległościach w płatnościach 
faktur w przyszłości. 

Korzyści 

 + Usprawnienie procesu przygotowania towaru 
do wysyłki, dzięki zidentyfikowaniu położenia 
towaru w magazynie.

 + Uporządkowanie sposobu przechowywania 
towarów w magazynie dzięki wprowadzeniu 
oznaczeń położeń i jednoznacznemu 
przyporządkowaniu towaru do położenia, w 
którym jest on przechowywany.

 + Przyspieszenie nawet o połowę procesu 
inwentaryzacji oraz znaczne zmniejszenie 
liczby błędów 

 + Umożliwienie ewidencji części serwisowych 
z wykorzystaniem systemu Exact Globe i ich 
śledzenia, dzięki rejestracji numeru partii.

 + Automatyczne przetwarzanie dokumentów po 
skompletowaniu zamówienia. 



Skontaktuj się z nami

Exact
Tel: +48 61 858 06 00
E-mail: poznan@exact.com

Umów się na demonstrację:
www.exact.com/pl

Czym jest Exact?

Exact inspiruje średnie i duże firmy. Stawiają
one na ekonomię, a my je w tym wspieramy.
Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi się
nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być
najlepsi. Widzimy nowe wyzwania i tworzymy
oprogramowanie, dzięki któremu można im
sprostać. Nasze innowacyjne rozwiązania
skupiają się na potrzebach biznesowych
naszych klientów. Exact oferuje średnim
firmom dobry przegląd sytuacji bieżącej
i wgląd w przyszłość. W ten sposób 
pomagamy naszym klientom na całym 
świecie.
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