Exact Globe dla Sfinks Polska

firma zewnętrzna na zasadzie
outsourcingu. Stan ten trwał do połowy
2010 r., kiedy zrezygnowano z tej formy
Sfinks Polska to największa w Polsce sieć

współpracy.

restauracji typu casual dining. Pierwszą

Przed nowo utworzonym działem

restaurację SFINX otwarto w 1995 r. w

księgowości w strukturach firmy

Łodzi. Po 15 latach rozwoju Sfinks Polska

postawiono kilka celów. Pierwszym była

zarządza obecnie 111 restauracjami

kontynuacja struktury księgowej czyli

trzech marek: SPHINX, WOOK i

przeniesienie danych historycznych do

Chłopskie Jadło, które działają nie tylko

nowego systemu księgowania. Drugim

w Polsce, ale także w Niemczech,

wymogiem, jakie musiało spełniać

Czechach i na Węgrzech. SPINX i WOK to

oprogramowanie była konieczność

segment casual dining, natomiast

raportowania według standardów GPW.

Chłopskie Jadło jest restauracją

Wreszcie trzeci warunek związany był

z segmentu premium.

z możliwością obsługi księgowania
transakcji zawieranych poza granicami

Sfinks Polska jest firmą notowaną na

Polski – firma prowadzi restauracje

warszawskiej Giełdzie Papierów

w innych krajach europejskich.

Wartościowych, a pod względem
przychodów zajmuje trzecie miejsce

W Sfinks Polska zdecydowano się na

w Polsce wśród przedsiębiorstw z branży

rozwiązanie, które już udowodniło swoją

gastronomicznej. Dynamiczny rozwój

przydatność – Exact Globe. To właśnie

firmy sprawił, że konieczna stała się

z tego oprogramowania korzystało

zmiana modelu księgowań

zewnętrzne biuro rachunkowe,

i fakturowania w Sfinks Polska.

obsługujące do tej pory Sfinksa. Exact
Globe spełniał też wymogi firmy

Przed wdrożeniem oprogramowania
Exact w firmie księgowość prowadziła

dotyczące księgowania, a wynikające

z obecności na Giełdzie Papierów

uległo tempo wprowadzania dokumentów

Wartościowych, jak też prowadzenia

do systemu - zauważa Zbigniew

działalności na rynkach

Machałowski.- Satysfakcjonujący jest

międzynarodowych.

także dostęp do danych analitycznych,
dzięki któremu możliwe stało się

Wdrożenie i korzyści

usystematyzowanie danych księgowych,
a tym samym przygotowanie lepszej

Prace nad wdrożeniem rozpoczęły się na

jakości raportów zarządczych i bazy do

przełomie marca i kwietnia 2010 r.

sprawozdawczości finansowej.

i trwały niecałe cztery miesiące. Już na

Funkcje oprogramowania, z których

początku lipca 2010 r. pracownicy

korzysta dział księgowości i finansów nie

księgowości rozpoczęli pracę w nowym

wyczerpuje zastosowań Exact Globe.

systemie. To właśnie moduł Exact Globe

Podczas wdrożenia, oprogramowanie

przeznaczony dla księgowości najszybciej

Exact przystosowano do wymiany danych

udowodnił swą przydatność. Umożliwia

z innymi systemami informatycznymi,

on obsługę księgowań i fakturowania

działającymi w Sfinks Polska.

oraz prowadzenie rejestrów VAT.

- Możliwość importu danych przez XML

- Najbardziej zadowoleni jesteśmy

pozwoliła na zasilanie bazy danymi

z modułu do księgowania, który spełnia

zewnętrznymi z innych aplikacji

nasze oczekiwania i jest efektywny nawet

wykorzystywanych w grupie Sfinks –

przy stosunkowo niewielkim zespole,

powiedział Zbigniew Machałowski.

który go obsługuje - powiedział Zbigniew
Machałowski, Dyrektor Departamentu

Exact Globe to nie jedyne

Księgowości i Główny Księgowy w Sfinks

oprogramowanie Exact, które może

Polska S.A.

zostać wdrożone w Sfinks Polska. Stały
rozwój firmy i konieczność doskonalenia

Zakup oprogramowania Exact to element

procesu obiegu dokumentów księgowych

budowania spójnego systemu

sprawia, że firma jest zainteresowana

informatycznego firmy - przygotowania

pakietem Exact Synergy.

środowiska, w którym informacje
o bieżącej działalności firmy, jak też dane
finansowe są nie tylko łatwo dostępne,
ale też przejrzyste. Choć obieg
dokumentów i przepływ informacji są
realizowane w Sfinksie poza systemem
Exact, to nowe oprogramowanie stało się
źródłem istotnych i wartościowych
danych, będących podstawą informacji
wspomagającej podejmowanie decyzji
o charakterze zarządczym.
Exact Globe przyczynił się także do
poprawy efektywności pracy.
- Od momentu wprowadzenia
oprogramowania zdecydowanej poprawie
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