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Łatwe raportowanie
w ramach grupy
kapitałowej dzięki
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Customer Story

COMPO EXPERT to międzynarodowy lider w zakresie nawozów i biostymulatorów
dla wszystkich obszarów uprawy roślin. Polska spółka od 2018 roku jest częścią
Grupy Azoty. Przed wdrożeniem oprogramowania Exact w polskim oddziale,
firma korzystała z tego systemu za pośrednictwem swojego biura księgowego.
Konieczne okazało się jednak wdrożenie oprogramowania bezpośrednio w spółce.
COMPO EXPERT Polska poszukiwało możliwości przeprowadzenia tego procesu
w możliwie jak najkrótszym czasie i zapewnienia ciągłości biznesowej.
Ze względu na okoliczności wdrożenia,
istotnym czynnikiem przesądzającym o
wyborze oprogramowania był czas. W okresie
współpracy z zewnętrznym biurem księgowym
COMPO EXPERT Polska zbudowało bazę
danych. „Zdecydowaliśmy się na kontynuację
współpracy z Exact Software Poland ze
względu na to, że możliwe było bardzo sprawne
przeprowadzenie wdrożenia, które pozwoliło
nam na zachowanie ciągłości biznesowej.
Po kilku dniach konsultacji i szybkiej migracji
danych z biura księgowego, mogliśmy dalej

korzystać ze znanego nam już systemu” – mówi
Maria Skrzypek, księgowa w COMPO EXPERT
Polska sp. z o.o. Ważnym aspektem była
możliwość wyboru modelu subskrypcyjnego,
który pozwolił na szybkie podjęcie decyzji
oraz nie stanowił wysokiej bariery wejścia.
Dodatkową wartością jest elastyczność
tego modelu, który pozwala na łatwe
dostosowywanie systemu do potrzeb firmy.

Łatwe raportowanie
COMPO EXPERT Polska korzysta z
oprogramowania Exact dla Logistyki/
Handlu hurtowego (Wholesale) z aktywnymi
7 użytkownikami. „Największą korzyścią
jest dla nas możliwość szybkiego i łatwego
raportowania na potrzeby grupy kapitałowej
lub zewnętrznych instytucji. Dzięki
automatycznemu eksportowi danych do plików
Excel mamy możliwość sprawnie dostosować
raporty do międzynarodowych wymagań, co
pozwala nam oszczędzać czas i usprawnia
pracę” – mówi Maria Skrzypek.
Istotny jest również fakt, że do poszczególnych
modułów nie jest konieczne zewnętrzne
oprogramowanie. Procesy finansowo-księgowe,
gospodarka magazynowa oraz zlecenia
zamówień: sprzedaży lub zakupu, są dostępne
w ramach jednego systemu. Dzięki temu
wszystkie dane potrzebne do efektywnego
zarządzania oraz raportowania są łatwo
dostępne i umożliwiają skuteczną kontrolę.
Dzięki zarządzaniu gospodarką magazynową
w systemie możliwa jest szybka analiza
wydań i procesów związanych ze sprzedażą:
„Cenimy sobie współpracę z firmą Exact
również ze względu na wsparcie konsultantów,
którzy rozumieją nasze potrzeby i pomagają
odpowiednio układać procesy w ramach
systemu” – dodaje Maria Skrzypek.

„Największą korzyścią
jest dla nas możliwość
szybkiego i łatwego
raportowania na potrzeby
grupy kapitałowej lub
zewnętrznych instytucji”.

Wyzwanie:

Fakty

Korzyści

Potrzeba zapewnienia ciągłości biznesowej
poprzez szybkie wdrożenie oprogramowania.
Konieczność przygotowywania raportów
i dostosowywania ich do wymogów
międzynarodowej grupy kapitałowej.

Nazwa organizacji:
COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.

+ Szybkie wdrożenie i zapewnienie

Rozwiązanie:
Wdrożenie systemu Exact Wholesale w
elastycznym modelu subskrypcyjnym.

+
Obszar działalności:
Dystrybutor wysokiej jakości, specjalistycznych nawozów i biostymulatorów

+
Aktywne produkty Exact:
Exact Wholesale
Liczba pracowników:
6 w Polsce
Liczba użytkowników
oprogramowania Exact: 7
Operacje wspierane przez Exact:
księgowość i finanse, gospodarka
magazynowa
Strona klienta:
www.compo-expert.com/pl-PL/

+
+

ciągłości biznesowej.
Skrócenie czasu potrzebnego do
przygotowania raportów w ramach
grupy kapitałowej oraz na potrzeby
zewnętrznych podmiotów.
Oszczędność czasu dzięki
automatycznemu eksportowi danych do
plików Excel.
Automatyzacja powtarzalnych zadań.
Kontrola gospodarki magazynowej
– analiza wydań oraz procesów
sprzedażowych.

Czym jest Exact?

Skontaktuj się z nami

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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