CASE STUDY

SPÓŁDZIELNIA „POKÓJ”
O kliencie
Historia Spółdzielni „Pokój” sięga
1949 roku. Obecnie firma ma dwa
zakłady produkcyjne: cukierniczy
i poligraficzny. Od początku swego istnienia zajmuje się produkcją
popularnych
słodyczy,
głównie
znanych w całym kraju „krówek”,
które
mają
polski
rodowód
i stanowią polską specjalność.
Wykorzystując
bogate
tradycje
polskiego cukiernictwa oraz duże
doświadczenie pracowników, spółdzielnia wypracowała własne receptury, które gwarantują doskonałą
jakość produktów i niepowtarzalne
walory smakowe. Wyroby Spółdzielni „Pokój” są uznawane za najlepsze
w kraju, a ich smak przypadł do
gustu klientom na świecie. Dlatego
duża część produkcji trafia na rynki
zagraniczne za pośrednictwem klientów. Gwarancją wysokiej jakości są
uzyskane certyfikaty w firmie TUV
NORD: ISO 9001:2009 oraz HACCP.
Chcąc sprostać wymaganiom odbiorców krajowych i zagranicznych,
spółdzielnia wdrożyła i certyfikowała
standard IFS.
Z kolei Zakład Chemigraficzno-Poligraficzny produkuje wysokiej jakości
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tabliczki znamionowe oraz oznaczenia dla przemysłu. Spółdzielnia
„Pokój” jest zakładem pracy chronionej, który zatrudnia pracowników
z różnymi stopniami niepełnosprawności. Aktualnie w firmie pracuje
ponad 200 osób.

Potrzeby
Spółdzielnia „Pokój” potrzebowała
przede wszystkim nowoczesnego
narzędzia, które usprawniłoby zarządzanie procesami kadrowo-płacowymi, z uwzględnieniem nieustannie
zmieniających się przepisów prawnych. Dotychczas wykorzystywane
systemy były ograniczone funkcjonalnie i nie umożliwiały m.in. elektronicznej wymiany dokumentów
z urzędami skarbowymi. Naliczenia prowadzone były w odrębnych,
niekomunikujących się ze sobą programach lub wręcz w arkuszach
kalkulacyjnych, a następnie ręcznie
przenoszone na wypłaty. Specyfika
rozliczeń obowiązujących w zakładzie
pracy chronionej, a także konieczność obsługi rozliczeń związanych
z udziałami pracowników w spółdzielni stworzyła potrzebę zastosowania
systemu otwartego i elastycznego,

który można dostosować do specyficznych potrzeb organizacji.

Wybór systemu
Po analizie dostępnych na rynku
rozwiązań Spółdzielnia „Pokój” zdecydowała się na wdrożenie systemu
ERP Navireo firmy InsERT. Aplikacja
gwarantowała realizację założonych
przez spółdzielnię celów oraz spełniała postawione wymagania takie
jak: bieżąca aktualizacja do obowiązujących przepisów prawnych, możliwość wbudowania dedykowanych
funkcjonalności obejmujących indywidualne potrzeby spółdzielni, a także nowoczesność i łatwość obsługi.
Doceniono intuicyjny interfejs systemu, dostępną opiekę posprzedażową i atrakcyjną cenę. Dodatkowym
argumentem była wysoka jakość
obsługi świadczonej przez przyszłą
firmę wdrażającą, której pracownicy już na etapie prezentacji systemu
wykazali się dogłębną wiedzą
techniczną i merytoryczną dotyczącą znajomości przepisów prawnych
i obsługi kadrowo-płacowej.

