Opis wdrożenia w firmie Budomex
1. Wartość systemu:
27 787,00 zł netto
2. Informacja o kliencie
Marka Budomex jest na rynku budowlanym od 1988 roku. Od dziewiętnastu lat łącząc
wiedzę i doświadczenie Budomex dostarcza Państwu usługi budowlane i produkuje
materiały budowlane o wysokiej jakości.
Wiodąca działalność Firmy to produkcja okien, drzwi, rolet, ogrodów zimowych, fasad z
PCW i aluminium oraz produkcja stalowych kształtowników zimnowalcowanych.
Budomex jako pierwszy producent w Polsce uzyskał pozytywne badania jakości
produkowanych okien z PCW z europejską normą PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma
wyrobu, właściwości eksploatacyjne- Cześć 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
3. Opis potrzeb
Przy budowaniu infrastruktury informatycznej spółki potrzebny był system, który
sprawdziłby się przy prowadzeniu gospodarki magazynowej oraz produkcji, do jego zadań
należała obsługa firmy od strony sprzedaży i magazynu oraz finansowo-księgowa obsługa
spółki. Budomex dysponował programem, który wraz z rozwojem firmy i wzrostem
sprzedaży okazał się niewystarczający. Posiadał ograniczony funkcjonalnie moduł
sprzedaży, a w przypadku dużej ilości danych pracował bardzo wolno. Ograniczało to
elastyczność firmy we współpracy z kontrahentami.
4. Opis infrastruktury sprzętowo-systemowej
Serwer linuksowy na którym zainstalowano serwer bazy danych Firebird i 12 stacji
roboczych.
5. Zawartość funkcjonalna wdrożonego systemu
- Sprzedaż
- Drukarki fiskalne
- Tax-free
- Zakupy
- Magazyn
- Produkcja
- Generator zamówień
- CRM
- Zarządzanie sprzedażą
- EDI
- Współpraca z zagranicą
- Płatności masowe
- Kadry i płace
- Księga handlowa
- Środki trwałe
- Analizy finansowe, budżetowanie, kontroling
- Raporty PRO
- Znaczniki/ klucze podziałowe
- Zarządzanie dokumentami
6. Opis przeprowadzonego wdrożenia
Wdrożenie RaksSQL dla małych i średnich firm przeprowadziła firma Centix sp. z o.o.,

która jest dystrybutorem firmy MSM i ma doświadczenie we wdrażaniu programów w
dużych przedsiębiorstwach. We wdrożeniu wziął udział także wewnętrzny dział IT.
Kluczowym elementem było sprzegniecie programu Stolcad (program służy do
projektowania okien i daje zapotrzebowanie do magazynu na elementy składowe
wytworzonego produktu) z systemem magazynowym RaksSQL. Operacja ta zdecydowanie
zmniejszyła zakres prac związanych z wprowadzeniem danych, jak również umożliwiła
bezproblemową kontynuację wszelkich. Dodatkowo przy wdrożeniu zaprojektowane zostały
liczne zestawienia magazynowe, sprzedażowe oraz księgowe.
7. Korzyści z wdrożenie
Wdrożenie RaksSQL dla małych i średnich firm znacznie przyspieszyło pracę wszystkich
działów firmy. Poczawszy od działu sprzedaży, gdzie system poprawia pracę
wielostanowiskową co ma przełożenie na bardziej efektywną pracę z systemem. Poprzez
dział księgowości, gdzie udoskonalono system raportowania i analiz. Skończywszy na
kadrach, gdzie dane płacowe mogą być wprowadzane zbiorczo, a obliczenia wypłaty system
wykonuje w bardzo krótkim czasie.

