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Migracja systemu ERP Infor LN
do nowej wersji w ZPU JOŃCA Sp. z o.o.
Kontekst branżowy
Od 1990 r. polska gospodarka nieprzerwanie się rozwija.
Lokomotywą postępu są ponad 2 miliony aktywnych
polskich przedsiębiorstw – wśród nich firma ZPU JOŃCA1
Sp. z o.o., użytkownik systemu Infor LN pod opieką S&T.
Na przestrzeni lat działalność biznesowa firmy ZPU
JOŃCA zdążyła ulec istotnym zmianom. W związku
z tym narzędzia informatyczne, które kilkanaście lat
temu dopasowano do ówczesnych potrzeb przedsiębiorstwa, okazały się niewystarczające w stosunku
do aktualnych potrzeb spółki. Dynamiczna ekspansja
przy jednoczesnym braku zmian w sposobie obsługi
procesów doprowadziły do stopniowego zmniejszenia
efektywności wykorzystania oprogramowania.
Ze względu na skalę modyfikacji funkcjonalnych między
wersjami systemu odległymi od siebie o kilkanaście lat,
a także ze względu na zmianę technologiczną, którą
w tym czasie przeprowadził producent, firma ZPU JOŃCA

Klient
ZPU Jońca Sp. z o.o. jest znanym na polskim rynku
wytwórcą rur preizolowanych. Oferta firmy
obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę
i serwis preizolowanych rur i kształtek systemu
ZPU Międzyrzecz dla systemów ciepłowniczych,
ciepłej wody użytkowej, pary oraz rurociągów
technologicznych dla przemysłu. Fabryka firmy
znajduje się w Międzyrzeczu w województwie
lubuskim. Od 2007 r. ZPU JOŃCA korzysta z systemu
do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa ERP
Infor LN, wspieranego przez S&T. W celu lepszego
wykorzystania możliwości i narzędzi, które
oferują nowe wersje oprogramowania, firma
podjęła decyzję o migracji. Proces aktualizacji
systemu ERP postanowiono połączyć
z optymalizacją dotychczasowych procedur, a także
z uruchomieniem nowych procesów biznesowych.

zdecydowała się skorzystać z profesjonalnego wsparcia
S&T w zakresie migracji systemu do nowej wersji.

1
Firma wyróżniona tytułem „Diamenty Forbesa”, przyznawanym przez miesięcznik finansowy tym przedsiębiorstwom, które najszybciej zwiększają
swoją wartość na rynku. Uhonorowana przez Puls Biznesu statuetką „Gazeli Biznesu” dla najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw. Wielokrotny
zdobywca nagród przyznawanych przez Instytut Europejskiego Biznesu: „Brylant Polskiej Gospodarki” (dla organizacji, których wartość rynkowa
przkracza 10 mln zł) i „Efektywna Firma”

Potrzeby biznesowe
Oprogramowanie ERP objęte pełnym wsparciem
producenta, które pozwala na szybki rozwój
nowych funkcjonalności oraz zapewnia
zgodność z bieżącymi zmianami prawnymi.
 Dostęp do nowoczesnych narzędzi,
które pozwolą efektywnie prowadzić
działalność biznesową zgodnie z obecnymi
standardami i umożliwią m.in. lepszy
wgląd w informacje zarządcze.
 Rozszerzenie zakresu używanych funkcji
systemowych, tak aby odpowiadały one
bieżącym i przyszłym potrzebom użytkownika.
 Optymalizacja pracy użytkowników
systemu w ramach istniejących
procesów sprzedażowych.

oraz samo przeniesienie danych do docelowego
środowiska. S&T wsparło Klienta w opracowaniu funkcjonalnej architektury, zaprojektowanej na podstawie
najlepszych praktyk nabytych podczas ostatnich 20
lat wdrożeń. Dzięki temu przejście do nowej wersji
oprogramowania nie było wdrożeniem systemu
od zera, ale jedynie migracją techniczną, uzupełnioną
o optymalizację używanych funkcjonalności. Wiedza
doświadczonych konsultantów S&T znalazła
również odzwierciedlenie w licznych funkcjonalnych
usprawnieniach systemowych, które umożliwią
efektywniejsze wykorzystanie dostępnych narzędzi.

Optymalizacje i usprawnienia
Dzięki migracji systemu do nowej wersji firma ZPU
JOŃCA zyskała pełen zakres usług wsparcia: dostęp

Rozwiązanie
i zastosowana technologia

do nowych wersji oprogramowania i technologii,

Uwzględniając potrzeby Klienta oraz najlepsze

systemu w zakresie bieżących zmian prawnych.

praktyki w obszarze migracji systemu Infor LN,
zespół S&T – złożony z architekta wdrożenia i dedykowanych konsultantów – opracował plan projektu
migracji i architekturę docelowego rozwiązania.

możliwość pobierania aktualizacji funkcjonalnych
i naprawy błędów, dostęp do portalu klienta, rozwój

Aktualizacja oprogramowania pozwoliła także
na bardziej precyzyjne planowanie produkcji
(rozszerzenie planowania zapasów, uruchomienie
opcji harmonogramowania ATP i CTP), poprawę

Zakres implementacji objął m.in. zwymiarowanie doce-

jakości wprowadzanych informacji (pobieranie

lowego środowiska dla nowego systemu, czynności

danych kontrahentów z bazy REGON), usprawnienie

administracyjne związane z instalacją oprogramowania

obsługiwanych procesów (np. wykorzystanie zleceń

i bazy danych, pomoc przy konfiguracji środowiska

ratalnych w kontekście faktur zaliczkowych).
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Uzyskane korzyści
Wsparcie aktualnej wersji oprogramowania
przez producenta
Wdrożenie nowej wersji Infor LN zredukowało również
czynności wykonywane poza oprogramowaniem ERP
(wprowadzenie obsługi rabatów, usprawniającej proces
ofertowania i zamawiania). W efekcie projektu w firmie
wprowadzono też bardziej efektywny podział zadań
(centralizacja obsługi fakturowania przy jednoczesnym
oddzieleniu od obsługi zleceń sprzedaży). Wdrożenie
przyczyniło się do ograniczenia ilości błędów
użytkowników dzięki automatyzacji wprowadzania

 Szersze wykorzystanie funkcjonalności systemu
w zakresie produkcji, logistyki i sprzedaży
Zwiększenie efektywności obsługiwanych
procesów sprzedażowych
 Lepsze możliwości integracji
 Zwiększenie wygody pracy użytkowników
końcowych.

danych (ustawienie szeregu danych domyślnych).
Nowa wersja oprogramowania ERP wprowadza
szereg udogodnień dla użytkowników końcowych.
Pracownicy ZPU JOŃCA zyskali dostęp do systemu

System klasy ERP – Infor LN

z poziomu przeglądarki oraz możliwość szybszego

System ERP Infor LN już od ponad 30 lat sprawdza się

wyszukiwania potrzebnych informacji i ich wizualizacji

w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych

dzięki mechanizmowi formatowania warunkowego.

i dystrybucyjnych na całym świecie. Z oprogramo-

Uproszczona została także obsługa wydruków

wania korzysta ponad 4500 (w tym największych

oraz import i eksport danych przy pomocy arkuszy

i najbardziej wymagających) przedsiębiorstw w 90

MS Excel. Zaktualizowana wersja systemu pozwala też

krajach, w tym 100 w Polsce. Zaletą Infor LN jest

na personalizację ekranów z poziomu użytkownika.

jego rozbudowana funkcjonalność, która wspiera

Nowe oprogramowanie zapewnia znacznie szerszą
komunikację i wymianę danych, między innymi
dzięki możliwości wdrożenia szyny danych Infor
ION oraz Infor OS. Dzięki migracji firma ZPU JOŃCA
będzie mogła w przyszłości niższym nakładem pracy
i kosztów rozbudować zakres używanych narzędzi IT.

kompleksową obsługę różnych typów produkcji,
finansów i księgowości, sprzedaży, zakupów, logistyki,
serwisu i wielu innych obszarów działalności firmy.
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Interesujący fakt
„W projekcie wdrożenia
jakiegokolwiek
oprogramowania
niezwykle istotna
jest rola architekta,
który zaprojektuje
docelowe rozwiązanie,
dopasowując
możliwości systemu
do potrzeb firmy i użytkowników. Dobór
doświadczonego architekta po stronie S&T
oraz odpowiadającej mu osoby po naszej
stronie zagwarantowały sprawną i terminową
realizację projektu. Oczywiście nie obyło
się bez problemów i nieprzewidzianych
trudności (w części rozwiązywanych nawet
po uruchomieniu systemu), które czasem
wymagały przeprojektowania pewnych
procesów. W najbardziej intensywnym
czasie tuż po starcie produkcyjnym nowej
wersji systemu mogliśmy też w pełni liczyć
na pomoc konsultantów S&T, co okazało
się dla nas bardzo cennym wsparciem.”

Wyroby firmy ZPU JOŃCA służą
jako instalacja chłodząca na stacji
wystrzeliwania rakiet kosmicznych
Ariane w Gujanie Francuskiej.

O firmie S&T
S&T to jeden z największych integratorów IT w Europie
Środkowo-Wschodniej. Należy do międzynarodowej
grupy zatrudniającej ponad 4 tys. pracowników w 25
krajach na całym świecie. W Polsce koncentruje się
na implementacji technologii IT w obszarze infrastruktury sprzętowej i rozwiązań sieciowych. Firma wdraża
również systemy do zarządzania przedsiębiorstwem
klasy ERP, APS, MES, SCADA, BI oraz CRM. S&T świadczy
także usługi z zakresu projektowania dedykowanych
aplikacji biznesowych. Jako jeden z niewielu podmiotów
na rynku dysponuje własną siecią 13 biur serwisowych
zlokalizowanych na terenie całego kraju, gwarantujących lokalne wsparcie użytkowników w trybie 24/7.

Krystian Jackiewicz,
Administrator Systemów Informatycznych,
ZPU JOŃCA Sp. z o.o.

MASZ PYTANIA?
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami S&T w celu uzyskania szczegóło-

Tel.: +48 22 535 95 00

wych informacji o projekcie. Chętnie przedstawimy naszą koncepcję i omówimy

Tel.: +48 693 403 737

możliwości zastosowania naszego rozwiązania w Państwa przedsiębiorstwie.

e-mail: info@snt.pl
www.snt.pl

