Referencje MOSTVA Sp. z o.o.
Podstawowe intormacje o projekcie i firmie Mostva Sp, z o.o.;
Rok zatozenia; 1997 rok

Liczba pracownikbw: 420
Liczba oddziatbw w Polsce: 3

Wdrozony system: XPRIMbR.ECM
Rok wdrozenia: 2017

Rozszerzenia systemu: Planowane rozszerzenia o moduly HRM i HCM

Liczba uzytkownikbw systemu: okolo 80
Kluczowy eel projektu: Wprowadzenie efektywnego procesu obiegu dokumentbw we wszystkich oddzloloch firmy.

W bronzy logistycznej ntezwykie wozne jest budowonie wartosciowych i przede wszystklm
dlugotrwofych relocji z bardzo duzq ilosciq klientow jednoczesnie. Noszq firm^ chorokteryzuje
szeroki wochlorz uslug, od sprowadzonio somochodow poprzez obsfug^ ceinq oz do Ich
sktodowonio i dokonywania w nich roznorodnych przerobek. Ilosc gromodzonych i przetworzonych
przez nos donych jest olbrzymlo. Nie mozemy sobie pozwolic no sytuocje, w ktorych trudno jest
zlokolizowoc konkretne dokumenty, czy to w wersji fizycznej. czy elektronicznej. Powoli
zoczynofismy czuc, ze zo chwif^ coroz ciqzej b^dzie nam odnolezc si^ w tych wszystkich
informacjoch bez wyspecjolizowonego systemu IT. Traclllsmy kontrol^ nod sprownym
przetworzonlem dokumentow roznego typu, o roznym priorytecie I temotyce, o komunikocjo
poml^dzy oddziolaml noszej firmy nIe byfo tok szybko I efektywno, jokbysmy tego oczeklwoll.
Zocz^Ilsmy szukoc rozwlqzonia, ktore efektywnle wesprze obleg dokumentow w naszej firmie.
scentrolizuje done ze wszystkich oddziofow I z •fotwosciq zsynchronlzuje si? z naszym systemem
ERR. Wszystkle te cechy znolezll^my w systemie XPRIMER.ECM. Jego wdrozenle przynloslo nom
wiele korzysci, w tym mi^dzy innymi:

0

Skrocenle czasu obiegu dokumentow o 20%.

•
•

Zmniejszeniem ilosci zapytan kierowonych do dziafu ksi?gowego o 10%.
Regulorne, coroczne zmniejszonie Ilosc dokumentow poplerowych o 20%,
Plonujemy cofkowite wyellmlnowonie dokumentow poplerowych w horyzoncle 5letnlm.

XPRIMER jest docenlony zarowno przez kodr? zorzqdzojqcq. jok i procownikow dzlofu ksi?gowosci,
ktdrzy uwozojq system zo niezwykle uzyteczny, przedstowiojqcy informocje o firmie w sposob
cofosclowy i przejrzysty, a przy tym wszystklm szybko dziafajqcy i prosty w obsfudze, Wszystkle
osoby wykorzystujqce system w swojej codzlennej procy nie moly problemu w przestowienlu si?
no proc? w nim. Obecnie trudno nam soble wyobrozlc, jak moglfsmy funkcjonowac bez
oprogramowonia XPRIMER. Tym. co przede wszystklm zauwozyilsmy jest zdecydowane
skrocenle czosu potrzebnego do obsfugl dokumentow przy jednoczesnym zwl?kszenlu
wydojnoscl procy w zokresie procesowonio dokumentow. Dodotkowo system XPRIMER umoz/iwio
nom duzo lepsze plonowonle oroz estymowonie ilosci procy poprzez mozliwosc „wyciqgni?cia"

donych stotystycznych z systemu. jest to nieocenione przy obecnej ilosci donych. ktdre
gromadzimy. Bardzo waznajest dia nos rdwniez mozliwosd rozwoju systemu w zokresie obszorow
HRM I HCM, Momy poczucie, ze to system, ktory b?dzie rozwijol si? rozem z nomi no przestrzeni
noprowd? wielu lot i unlkniemy problemu, z ktorym boryko si? wiele firm, czyii zmiany wdrozonego
systemu juz po kilku lotoch,
Docenlomy wsporcie ze strony specjolistow eq system podczos cofego procesu wdrozenia oroz
po jego zokoriczeniu. Wykazaii si? oni znojomosciq bronzy logistycznej i zochodzqcych w niej
procesow. Swojq proc? opieroli no scisfej wspofprocy z noszymi ekspertomi i skupioll si? no bardzo
szczegofowym poznoniu noszych procesow i zrozumieniu funkcjonowonlo naszej organizacji.

Polecom zorowno system XPRIMER.ECM, jokl firm? eq system.
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