
KOMPUTEROWE ZARZÑDZANIE
Wybór dobrego oprogramowania dla firmy dzia∏ajàcej w bran˝y meblarskiej jest co najmniej tak samo wa˝-
ny jak park maszynowy. Inwestujàc w nowoczesny system informatyczny mo˝na zmniejszyç koszty mate-
ria∏owe oraz podnieÊç wydajnoÊç i konkurencyjnoÊç firmy. 

Decydujàc si´ na wdro˝enie

systemu klasy ERP firma

Kler stawia∏a sobie za cel popraw´

obs∏ugi klientów. Firma ta przyk∏a-

da ogromnà wag´ do jakoÊci wyko-

nania wyrobów zaspokojenia wyso-

kich wymagaƒ kupujàcych – mówi

Mariusz Basan, pe∏niàcy funkcj´

mened˝era ds. kontraktów w fir-

mie BPSC. Wià˝e si´ to z du˝à

ró˝norodnoÊcià wyrobów finalnych

oraz skomplikowanym procesem

technologicznym ka˝dego z nich.

Przysparza∏o to firmie trudnoÊci or-

ganizacyjnych przy planowaniu

prac i przewidywaniu zakupów ma-

teria∏ów.

Podobnie wyglàda∏a sytuacja

w Fabryce Mebli Tapicerowanych

Meblo-Expo. Ka˝dy z produkowa-

nych tam modeli mebli mo˝e wyst´-

powaç w wielu wersjach. Firma dà-

˝y∏a do tego, by wi´ksza cz´Êç pro-

dukcji by∏a realizowana na okreÊlone

zamówienia klientów – wyjaÊnia Ba-

san. Podobna specyfika wyst´puje

w firmie Insgraf, produkujàcej meble

szkolne, socjalne i biurowe, ale firma

ta realizuje zamówienia nawet na

pojedyncze sztuki, nie wyst´pujàce

standardowo w ofercie firmy. Sprze-

dawca mebli Insgrafu musi wi´c

od razu wiedzieç, jaka b´dzie ce-

na dok∏adnie takiego mebla, jaki

chce kupiç klient.

Impuls dla bran˝y
Wymienione wy˝ej podmioty zde-

cydowa∏y si´ na wdro˝enie systemu

„Impuls 5”, którego autorem jest fir-

ma BPSC. Z aplikacji korzysta po-

nad trzysta przedsi´biorstw, m.in.

Paged Sklejka, Enkev, Rejs, Fabryka

Mebli Bodzio, Kaszubska Spó∏dziel-

nia Meblarska, Mebelux, Fabryka

Mebli Dziedzic czy wspó∏pracujàca

z siecià IKEA firma Wojtpol. To pa-

kiet zintegrowanych aplikacji wspo-

magajàcych zarzàdzanie przedsi´-

biorstwem – wyjaÊnia Mariusz Ba-

san. System oparty jest na wspólnej

bazie, co pozwala na integracj´ infor-

macji w obr´bie firmy. Pakiet zawie-

ra aplikacje wspomagajàce zarzà-

dzanie kapita∏em, personelem, dys-

trybucjà, transportem, produkcjà,
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Marcin Kondrat, architekt 

systemów informatycznych,

Kondrat.net:

System informatyczny jest dobry

tylko wtedy, gdy przynosi

oszcz´dnoÊci lub podnosi jakoÊç

pracy. Idealny system pozwala

oszcz´dzaç czas i pieniàdze jednoczeÊnie podnoszàc

komfort pracy i jakoÊç us∏ug lub produktów. Takà sytu-

acj´ umo˝liwia centralizacja wszystkich informacji prze-

twarzanych w przedsi´biorstwie oraz wykwalifikowany

personel obs∏ugujàcy systemy zarzàdzania informacjà.

Wa˝nym elementem procesu przetwarzania informacji

jest w∏aÊciwa komunikacja mi´dzy poszczególnymi

dzia∏ami, tj. magazynem, produkcjà, transportem i lo-

gistykà oraz kadrami.

Grzegorz Kawczyƒski, dyrektor

ds. wdro˝eƒ, MT Prokhard: 

Bran˝a meblowa jest dynamicz-

nie rozwijajàcym si´ sektorem

i wymaga nowoczesnych rozwià-

zaƒ. Najwa˝niejsze funkcje syste-

mu informatycznego w logistyce

to wspomaganie kontroli zapasów, obs∏uga magazynów

wysokiego sk∏adowania oraz obni˝anie kosztów zaopa-

trzenia dzi´ki komasacji zamówieƒ ze wszystkich jed-

nostek organizacyjnych. W sferze produkcyjnej ko-

nieczne jest skracanie czasu od momentu zamówienia

do wydania gotowego towaru. Lepsza organizacja pra-

cy i skrócenie cyklu produkcji skutkujà wzrostem satys-

fakcji klienta i zwi´kszeniem przewagi konkurencyjnej

na ciasnym rynku.

Marek Wdowicz, dyrektor

sprzeda˝y, SAP Polska:

Zainteresowanie sektora produk-

cji, w tym tak˝e bran˝y meblar-

skiej systemami wspomagajàcy-

mi zarzàdzanie roÊnie. Dzi´ki do-

brej koniunkturze rynkowej,

wzrostowi zysków oraz wiedzy o wp∏ywie nowocze-

snych technologii na wzrost rentownoÊci firmy, w∏aÊci-

ciele i prezesi takich przedsi´biorstw cz´sto decydujà

si´ na zakup systemu ERP. Nie jest to dowolny system,

ale rozwiàzanie, które b´dzie w sposób stabilny, bez-

pieczny i elastyczny wspieraç rozwój firmy. Nie bez zna-

czenia jest tak˝e fakt, ˝e dzi´ki zintegrowanemu syste-

mowi zarzàdzania, przedsi´biorstwa sà w stanie doko-

naç znaczàcych oszcz´dnoÊci.

SYSTEM DOBRY NA WSZYSTKO?

r „Impuls 5” (producent: BPSC) obs∏ugiwany jest przez graficzny inter-

fejs. We wszystkich aplikacjach obowiàzujà te same zasady obs∏ugi, co

u∏atwia prac´ nawet poczàtkujàcym u˝ytkownikom.

r Modu∏y „Platformy Hetman” (producent: MT Prokhard) obejmujà

prawie wszystkie procesy produkcyjne. System dostarcza dane w posta-

ci raportów i narz´dzi do ich analizy.



gospodarkà materia∏owà i relacjami

z klientami. Dane wprowadzane sà

do systemu jednokrotnie i sà natych-

miast dost´pne dla wszystkich

uprawnionych u˝ytkowników.

Wersja systemu dla bran˝y me-

blarskiej powsta∏a na bazie wielo-

letnich doÊwiadczeƒ BPSC. Stwo-

rzyliÊmy rozwiàzanie, które obj´∏o

wszystkie procesy biznesowe reali-

zowane w bran˝y – mówi Mariusz

Basan. Impuls usprawnia proces

sk∏adania zamówieƒ, umo˝liwia

skonfigurowanie wyrobu w oparciu

o dost´pne parametry, u∏atwia te˝

skalkulowanie ceny i okreÊlenie ter-

minów realizacji zamówienia.

Wariant numer jeden
Olsztyƒski ITM Software House

opracowa∏ dla bran˝y meblarskiej

system o nazwie „Saturn”. Firma

dokona∏a ponad dwadzieÊcia wdro-

˝eƒ produktu w Polsce i za granicà.

System zapewnia zintegrowane

wsparcie dla wszystkich procesów

zachodzàcych w przedsi´biorstwie,

poczàwszy od rejestracji zamówieƒ,

przez zaawansowane planowanie

produkcji z analizà „wàskich garde∏”,

po zarzàdzanie pe∏nà gospodarkà

magazynowà, w∏àcznie z automa-

tycznym dysponowaniem materia-

∏ami na podstawie wpisanych wcze-

Êniej norm – mówi Dariusz Racz,

prezes Zarzàdu firmy ITM Softwa-

re House. Program umo˝liwia pla-

nowanie i zarzàdzanie wysy∏kà

mebli z pe∏nà logistykà, do zarzà-

dzania kadrami w∏àcznie z rozli-

czaniem czasu pracy pracowni-

ków na podstawie skanowanych

etykiet. Saturn umo˝liwia te˝

wspó∏prac´ z platformà interneto-

wà meblostrada.pl. Takie rozwiàza-

nie stanowi kolejny krok w kierunku

usprawnienia dzia∏ania firmy i roz-

woju nowych technologii w bran˝y

meblarskiej – dodaje Dariusz Racz.

Funkcjà wyró˝niajàcà „Saturn”

jest organizacja wariantów. Wa-

riantem mo˝e byç dowolna cecha

charakteryzujàca wyrób, np. tkani-

ny obiciowe, rodzaje stopek czy ko-

lor drewna. W trakcie wprowadza-

nia zamówienia wybieramy reali-

zacj´, czyli podajemy np. konkret-

nà tkanin´ obiciowà – wyjaÊnia Da-

riusz Racz. Od tego momentu pro-

gram ju˝ wie, jak ma z takim arty-

ku∏em post´powaç, ile potrzebuje

tkanin, ile czasu potrzeba na pro-

dukcj´, czy co nale˝y zakupiç.

Optymalne rozwiàzanie
W 2006 r. w firmie Optimal w No-

wym TomyÊlu, zajmujàcej si´ pro-

dukcjà pokrowców na meble tapi-

cerowane, wdro˝ono system kom-

puterowego wspomagania produk-

cji mebli. Celem by∏o zbudowanie

systemu wspierajàcego prac´ bry-

gadzistów oraz procesy zarzàdcze.

Chodzi∏o o sieciowà aplikacj´, umo˝-

liwiajàcà prac´ na wielu stanowiskach

jednoczeÊnie, wykorzystujàcà kody

kreskowe do oznaczania ka˝dego

produktu i ka˝dej paczki – mówi To-

masz Formanowski, twórca progra-

mu i w∏aÊciciel firmy Optimal Soft-

ware. Dzi´ki wdro˝eniu systemu

„Optimal” ka˝dy produkt jest w pe∏ni

identyfikowalny i wyposa˝ony we 

w∏asnà kart´ wyrobu. W przypadku

reklamacji wystarczy znaç numer se-

ryjny. Na tej podstawie mo˝na uzy-

skaç wszelkie dane dotyczàce produk-

tu i powiàzanych z nim informacji.

Po wprowadzeniu systemu kad-

ra zyska∏a narz´dzie pozwalajàce

na planowanie i ocen´ czaso-
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Dariusz Racz, prezes Zarzàdu,

ITM Software House:

Zarzàdzanie pracà fabryki przy

pomocy komputera to dziÊ jedy-

ne dobre rozwiàzanie dla rozwija-

jàcych si´ bran˝, w tym produk-

cji mebli. Wspó∏pracujàc z fabry-

kami zarówno mebli tapicerowanych, jak i skrzyniowych,

stworzyliÊmy sprawny system klasy ERP, jakim jest „Sa-

turn”. Pe∏na obs∏uga procesów produkcyjnych sprawia,

˝e stanowi on rozwiàzanie dla ka˝dej fabryki mebli, dla

której wa˝ne sà sprawne dzia∏anie oraz optymalizacja

kosztów. Co istotne, ewolucja naszych systemów post´-

puje wraz ze zmianami zachodzàcymi na rynku. Propo-

zycje nowych funkcjonalnoÊci wychodzà wprost od u˝yt-

kowników systemu, sà wi´c zgodne z realiami rynku. 

Tomasz Formanowski, w∏aÊci-

ciel Optimal Software:

W oparciu o dane pozyskane

bezpoÊrednio z procesu produk-

cyjnego oraz dane zewn´trzne

system „Optimal” u∏atwia szero-

ko rozumiane zarzàdzanie przed-

si´biorstwem oraz szczegó∏owà kontrol´ przebiegu pro-

dukcji, od momentu uruchomienia zlecenia a˝ do mo-

mentu wyjÊcia produktu z przedsi´biorstwa. Równie

wa˝na w przedsi´biorstwie produkujàcym meble jest

szczegó∏owa kontrola surowców u˝ytych do przygoto-

wania wykrojów. JeÊli dodatkowo produkcja odbywa si´

z drogiego materia∏u (np. skóry) lub powierzonego

przez zleceniodawc´, tym bardziej nale˝y po∏o˝yç na-

cisk na prawid∏owe rozliczenie surowca.

Mariusz Basan, mened˝er 

ds. kontraktów w bran˝y 

meblarskiej, BPSC:

Firmy meblarskie wykorzystujàce

w swojej dzia∏alnoÊci system

„Impuls” podkreÊlajà, ̋ e w znacz-

nym stopniu wp∏ynà∏ on na po-

praw´ poziomu obs∏ugi klienta oraz pomóg∏ usprawniç

proces sk∏adania i realizacji zamówieƒ, przy jednocze-

snej optymalizacji procesów produkcyjnych i transpor-

tu. Przedsi´biorcy zwracajà tak˝e uwag´ na wi´ksze

mo˝liwoÊci gromadzenia i wykorzystywania wiedzy

o obecnych i potencjalnych klientach, co pozwala od-

powiednio skonstruowaç ofert´, dopasowaç najsku-

teczniejsze dzia∏ania marketingowe i najwygodniejszà

dla klienta form´ obs∏ugi serwisowej.

SYSTEM DOBRY NA WSZYSTKO?

r Ka˝dy z elementów systemu „Saturn” (producent: ITM

Software House) stanowi integralny program. Aplikacja

w ∏atwy sposób integruje si´ z innymi systemami.

r System „Optimal” (producent: Optimal

Software) u∏atwia szczegó∏owà kontrol´

przebiegu produkcji.



ch∏onnoÊci produkcji oraz analiz´

wydajnoÊci pracowników. Wyeli-

minowanie kart pracy rozwiàza∏o

problem naliczania akordu. System

„Optimal” robi to automatycznie

– wyjaÊnia Formanowski. Na kro-

jowni nie ma ju˝ nieporozumieƒ

w wydawaniu i przyjmowaniu pole-

ceƒ. Ka˝de zakoƒczone zamówie-

nie mo˝na od razu rozliczyç ze zu-

˝ycia surowca. Wygenerowanie listy

p∏ac zajmuje dwa klikni´cia. W∏aÊ-

ciciel firmy ma narz´dzie pozwala-

jàce na ocen´ kondycji i wydajnoÊci

przedsi´biorstwa oraz podglàd

na zachodzàce procesy w firmie

w czasie rzeczywistym. Do wyboru

jest te˝ szereg zestawieƒ w posta-

ci tabel i wykresów.

Platforma dla biznesu
Firma MT Prokhard istnieje

od 1994 roku. Wdro˝enia naszego

systemu w du˝ych przedsi´bior-

stwach pozwoli∏y systematycznie

zwi´kszaç jego funkcjonalnoÊç, cze-

go najlepszym efektem jest jego naj-

nowsza wersja „Platforma Het-

man”– mówi Grzegorz Kawczyƒ-

ski, dyrektor ds. wdro˝eƒ firmy.

Poszczególne modu∏y systemu

obejmujà zasi´giem prawie wszyst-

kie procesy zachodzàce w przed-

si´biorstwie produkcyjnym. Mo˝li-

woÊç wspó∏pracy z urzàdzeniami

mobilnymi, takimi jak terminale prze-

noÊne czy czytniki kodów, pozwala

skorzystaç z wielu nowoczesnych

rozwiàzaƒ – dodaje Kawczyƒski.

Filozofia systemu oparta jest

na jednokrotnym wpisaniu ka˝dej

informacji, by mo˝na jà by∏o wie-

lokrotnie wykorzystaç. Wytwarza-

ny produkt posiada swojà kart´

technologii, która zawiera szczegó-

∏owy opis surowców, pó∏produktów

oraz wyrobów, które powstajà

na ka˝dym etapie procesu – mówi

przedstawiciel firmy. Znajduje si´

tu równie˝ opis operacji, którym b´-

dzie poddawany wyrób, a tak˝e pa-

rametry ustawieƒ maszyn, na któ-

rych operacje b´dà wykonywane.

Parametry mogà byç przesy∏ane

bezpoÊrednio do maszyn wytwór-

czych, co eliminuje ryzyko pope∏nie-

nia b∏´du przez cz∏owieka. Tworzo-

ne sà te˝ zlecenia, s∏u˝àce do ge-

nerowania szczegó∏owego planu

produkcji z podzia∏em na poszcze-

gólne centra robocze. System gro-

madzi informacje o tym, jakie zlece-

nia sà realizowane i w jakim stopniu

sà ukoƒczone. Istnieje te˝ mo˝li-

woÊç monitorowania, jakie surowce

znajdujà si´ na hali produkcyjnej.

Szybko i sprawnie
Dla bran˝y meblarskiej i przetwór-

stwa drewna firma SAP przygoto-

wa∏a system „SAP for Mill Pro-

ducts”. Jego u˝ytkownikami sà m.in.

firmy Kronopol, Classen-Pol i Pfle-

iderer Grajewo. To rozwiàzanie,

które oprócz wsparcia procesów biz-

nesowych firmy, jak finanse, zarzà-

dzanie ∏aƒcuchem dostaw, czy za-

rzàdzanie kadrami i relacjami

z klientami, zawiera szereg funkcji

odpowiadajàcych na potrzeby firm

tej bran˝y – mówi Marek Wdo-

wicz, dyrektor sprzeda˝y w SAP

Polska. Znalaz∏y si´ tu modu∏y

do kalkulacji ryzyka walutowego, ob-

liczeƒ mar˝, a tak˝e funkcje kontro-

li zu˝ycia materia∏u przy uwzgl´d-

nieniu ró˝nic jednostek miar.

Rozwiàzanie wspiera szybkie

wprowadzenie produktu na ry-

nek, umo˝liwiajàc zintegrowanie

marketingu, produkcji i zarzàdza-

nia programami zwiàzanymi

z produktami (rozwój projektu,

ustalanie êróde∏ dostaw, programy

pilotowe w zakresie produkcji).

System zapewnia te˝ planistom

i projektantom dost´p do informa-

cji – dodaje Marek Wdowicz. Pro-

gram pozwala te˝ na optymaliza-

cj´ planowania popytu, poda˝y i

zarzàdzanie transportem. Dzi´ki

temu mo˝liwa jest wspó∏praca ze

wszystkimi partnerami uczestni-

czàcymi w ∏aƒcuchu logistycznym.

Firmy, które korzystajà z rozwiàzaƒ

SAP, obserwujà tak˝e wi´kszà ela-

stycznoÊç ∏aƒcucha produkcji – mó-

wi Wdowicz. Wszelkie zmiany czy

k∏opoty na linii produkcyjnej sà

szybciej sygnalizowane osobom za-

rzàdzajàcym.

Ile to kosztuje?
Pytani o ceny przedstawiciele firm

nie sà w stanie udzieliç jedno-

znacznej odpowiedzi. Dzieje si´

tak, poniewa˝ cena ka˝dego pakie-

tu jest proporcjonalna do jego

mo˝liwoÊci. Potwierdza to Grze-

gorz Kawczyƒski z MT Prokhard.

Cena naszego systemu jest uzale˝-

niona od potrzeb klienta. IloÊç mo-

du∏ów i stanowisk, wielkoÊç przed-

si´biorstwa czy stopieƒ z∏o˝onoÊci

zachodzàcych procesów ma wp∏yw

na cen´, która jest ka˝dorazowo

negocjowana indywidualnie.

Niezale˝nie od kosztów, jakie

musi ponieÊç przedsi´biorca

w zwiàzku z wdro˝eniem syste-

mu informatycznego, nie sposób

nie dostrzec korzyÊci wynikajà-

cych z takiej operacji. KorzyÊci wi-

docznych tym bardziej, ̋ e ju˝ nie-

bawem opisywany przez nas spo-

sób zarzàdzania stanie si´ Êwiato-

wym standardem.

TOMASZ HRYNKIEWICZ

FOT. ARCHIWUM
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Programy komputerowe to nie tylko ca∏oÊciowe systemy zarzàdzania – to tak˝e aplikacje kom-

puterowe. U˝ytkownikami programu AlphaCAM angielskiej firmy Licom (wy∏àczny dystrybutor

w Polsce: CNS Solutions) sà pracownicy zak∏adów obróbki drewna. Program jest systemem do pro-

gramowania obróbki na maszynach sterowanych numerycznie. Mo˝na w nim zaprojektowaç do-

wolnà cz´Êç a nast´pnie przygotowaç obróbk´ – mówià eksperci. Program posiada te˝ funkcje

specjalne dla ró˝nych typów produkcji, np. ci´cie pi∏à, wielokrotne wiercenie, szablony otworów

czy frezowanie zawiasu. Umo˝liwia równie˝ prac´ w pi´ciu osiach, dzi´ki której mo˝na w pe∏ni wy-

korzystaç mo˝liwoÊci centrum CNC. Wa˝nà funkcjà jest symulacja dynamicznej obróbki cz´Êci

– mo˝na w niej sprawdziç poprawnoÊç wykonania elementu i wykryç ewentualne b∏´dy.

AlphaCAM wspó∏pracuje ze wszystkimi liczàcymi si´ producentami maszyn, a wielu z nich

przy sprzeda˝y oferuje ten program jako standard. W przypadku sterowników niestandardowych

postprocesor dostosowuje dostawca programu. Oprogramowanie dost´pne jest w modu∏ach

odpowiednich dla typu pracy maszyny (2D, 3D lub pi´cioosiowa). Cena programu kszta∏tuje si´

od 1,5 do 8,5 tys. euro. Najcz´Êciej sprzedawane sà modu∏y pi´cioosiowe, a tak˝e wersja 2,5D

(z funkcjà optymalizacji elementów wycinanych z p∏yty), kupowana przez mniejsze zak∏ady.

OBRÓBKA W KOMPUTERZE

r „AlphaCAM” wspó∏pracuje z programami konstruk-

cyjnymi AutoCAD, Inventor i SolidWorks. 


