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DBW Polska: Aby mogło zjechać z taśmy
współczesne auto, potrzebne są nie tylko
nowoczesne technologie produkcyjne, ale
również świetna organizacja, koordynacja
i… niezawodny system informatyczny.

Rzetelna i dostępna od ręki informacja o stanie
zapasów, efektywne i racjonalne zarządzanie
magazynem, skrócenie czasu od zamówienia do
dostawy oraz poprawa jakości obsługi klienta.
Funkcjonalności SAP Business One wdrożonego przez
CompuTec S.A, pozwoliły DBW Polska na odzyskanie
pełnej kontrolę nad zapasami i kosztami tego procesu.

https://www.computec.pl/
https://www.dbw.pl/
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Opis firmy DBW

• Ogólnoświatowy producent i przetwórca wysokiej

jakości produktów z włókien szklanych, metali i

wełny stalowej z przeznaczeniem dla przemysłu

samochodowego.

• Zarząd DBW Polska stanął przed koniecznością

podniesienia wersji (upgrade) dotychczasowego

rozwiązania - SYMFONIA lub wdrożenia nowego

ERP dostosowanego do potrzeb firmy DBW.

• Postanowiono usprawnić przepływ informacji

między Centralą i zakładem produkcyjnym.

Co zdecydowało o wyborze rozwiązań SAP? 

• Wdrożenie SAP przez jedną z niemieckich spółek

należącą do Grupy DBW.

Zakres wdrożenia obejmował finanse,

kontroling, sprzedaż, dystrybucję, gospodarkę

materiałową i planowanie produkcji.

Co zdecydowało o wyborze Partnera ?

• Doświadczenie i referencje firmy CompuTec

– rekomendacja SAP Polska

Korzyści

• SAP Business One podniósł wydajność systemu

do należytego poziomu, przyczynił się do

znacznej redukcji kosztów niwelując jednocześnie

bariery ograniczające rozwój firmy DBW.

Plany na przyszłość - “Niezwykle ważne przy

wdrażaniu systemu ERP jest posiadanie pełnej

aprobaty i wsparcia dyrekcji, która jest świadoma

tego, iż implementacja nowego rozwiązania będzie

wymagała dodatkowego nakładu pracy, a nieraz

dodatkowych zasobów. Traktując produkt takiego

projektu jako inwestycję, szybko można się

przekonać, że zwrot z tej inwestycji znacznie

przewyższa poniesiony wkład.” – Barłomiej Bąk - IT

Manager – DBW Polska

W dzisiejszych czasach przeniesienie produkcji

z jednej fabryki do drugiej to kwestia kilku dni.

Przy założeniu, że wszyscy (specjalizujący się

w danej produkcji) korzystamy z podobnych lub

nieraz tych samych narzędzi, kluczem do

sukcesu staje się posiadanie wiedzy dotyczącej

parametrów produkcji. – Bartłomiej Bąk

– IT Manager – DBW Polska

“Szukaliśmy rozwiązania, które kompleksowo pokryje nasze zapotrzebowanie

na wsparcie dla wszystkich wykorzystywanych przez nas modułów. Firma

CompuTec gwarantowała najwyższą dostępną na rynku jakość.”
Bartłomiej Bąk – IT Manager – DBW Polska


