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Profil działalności 

Firma HYDREX od momentu powstania w 1987 roku pracowała na opinię znanego i uznanego producenta odczynników 
laboratoryjnych stawiając jakość produktu zawsze ponad zysk. Po etapie wnikliwych analiz i starannych przygotowań w 
1989 roku uruchomiliśmy własną produkcję odczynników do diagnostyki medycznej "in vitro". Dzisiaj produkty firmy obecne 
są w większości polskich szpitali, centrach krwiodawstwa, laboratoriach diagnostycznych oraz w większości polskich aptek. Z 
wielką satysfakcją wprowadziliśmy w 2007 roku linię produktów do diagnostyki domowej pod marką Domowe 
Laboratorium.  

Dlaczego klient wybrał zintegrowany system zarządzania Asseco WAPRO ?  

Sprawna obsługa procesów biznesowych firmy wymaga zintegrowanego, a jednocześnie elastycznego i skalowalnego 
systemu ERP, systemu otwartego na wymianę danych z dodatkowymi modułami i partnerami firmy. Bardzo ważne są też 
zaawansowane rozwiązania analityczne wspomagające podejmowanie decyzji, zarówno w warstwie operacyjnej, jaki 
strategicznej. System zarządzania Asseco WAPRO wraz z dodatkowymi modułami autorstwa naszej firmy okazał się 
doskonałą odpowiedzią na powyższe potrzeby, oferując jednocześnie relatywnie niskie koszty nabycia i utrzymania systemu. 

 Wdrożone oprogramowanie 

W warstwie operacyjnego zarządzania firmą wdrożono komplet modułów funkcjonalnych z oferty Asseco WAPRO. Z 
aplikacji korzysta na bieżąco ponad dwudziestu pracowników z różnych działów. Skalowalną platforma bazodanowa 
Microsoft SQL Server zapewnia odpowiednią wydajność przetwarzania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Spółka 
korzysta stabilnie z tego rozwiązania już od 2010 roku. Nasza firma podjęła współpracę z klientem w roku 2012. 

Rdzeniem systemu jest moduł obsługi magazynów i sprzedaży (WF-Mag PRESTIŻ PLUS), odpowiedzialny za kompletną 
obsługę obszaru logistycznego firmy – począwszy od przyjmowania zamówień od klientów, poprzez planowanie i 
przyjmowanie dostaw zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, a skończywszy na sprzedaży i spedycji towaru. Dzięki 
zastosowaniu wariantu PRESTIŻ PLUS otwartego na modyfikację i rozbudowę algorytmów przetwarzania danych, nasza 
firma opracowała i wdrożyła kilka procedur służących optymalizacji specyficznych procesów biznesowych firmy.  

Wykonaliśmy również integrację systemu magazynowego z wewnętrzną aplikacją internetową „Fakturownik”, służącą 
pracownikom do rejestracji i akceptacji faktur kosztowych. Faktury trafiają do tzw. magazynu kosztów programu WF-Mag, 
skąd są importowane do systemu finansowo-księgowego. Dzięki temu rozwiązaniu faktury kosztowe oraz wynikające stąd 
zobowiązania, wprowadzane prze zdalnych pracowników, bez zbędnych opóźnień trafiają do systemu ERP. 

 Nie mniej ważnym elementem jest system finansowo-księgowy (WF-FaKir PRESTIŻ), zintegrowany z modułem 
sprzedaży. Wykorzystanie linii PRESTIŻ pozwoliło na implementację zaawansowanych, wielowymiarowych analiz 
finansowych w oparciu o tzw. centra kosztów i przychodów. Kolejnym elementem będzie wdrożenie autorskiego modułu 
budżetowania. 

Wielowymiarową analizę danych w technologii OLAP (OnLine Analytical Processing) z wspomaga moduł analityczny WF-
Analizy PRESTIŻ. Technologia OLAP jest podstawą analizy danych w nowoczesnych rozwiązania klasy Business Intelligence. 
Moduł umożliwia analitykowi, w intuicyjny sposób, swobodne kreowanie własnych raportów. Raporty mogą być 
wykorzystywane niezależnie lub publikowane w modułach operacyjnych. 

Uzupełnieniem systemu jest moduł ewidencji i amortyzacji środków trwałych (WF-bEST BIZNES) oraz moduł kadrowo-
płacowy (WF-GANG BIZNES). 

Oprócz standardowych produktów  Asseco WAPRO firma BiznesSoft.pl dostarczyła autorskie rozwiązania analityczne 
klasy Bussines Intelligence, zrealizowane w technologii OLAP (ang. online analitycal processing), wspierające zarządzanie 
różnymi obszarami działalności firmy: 

- wielowymiarowa analiza sprzedaży,  
- planowanie i rozliczanie pracy handlowców, 
- analiza finansowa dla Zarządu –rachunek wyników w oparciu o centra kosztów i przychodów. 

Stosowanym interfejsem raportów w zależności od potrzeb jest moduł WF-Analizy lub tabela przestawna Excel. Oba 
rozwiązania umożliwiają swobodną zmianę wymiarów i perspektywy analizy oraz tworzenie raportów „ad hoc”. Dane 
pobierane są z bezpośrednio z bazy danych systemu Asseco WAPRO, podczas odświeżania raportu. 



Korzyści z wdrożenia 

Zastosowane rozwiązania w połączeniu z profesjonalnym wdrożeniem przynoszą spółce wymierne korzyści biznesowe. 
Możliwości funkcjonalne oraz wydajność systemu sprzedaży zapewniają sprawną obsługę dużej ilości zamówień od klientów 
oraz spedycję towaru, bez zbędnych opóźnień i pomyłek. 

Zintegrowany moduł finansowo-księgowy ma obecnie strategiczne znaczenie dla Zarządu Spółki, ze względu na 

wdrożony kontroling kosztów. Przed wdrożeniem kontrolingu wnikliwa analiza kosztów była mocno utrudniona, ze względu 

na pracochłonność zbierania tak szczegółowych danych. Obecnie dostęp do niezbędnych analiz jest praktycznie 

natychmiastowy, co pozwala na bieżąco kontrolować stan finansów firmy. 

System raportowania oparty o technologię OLAP dostarcza bieżących informacji na temat wielkości sprzedaży oraz 
stanu należności osobom zarządzającym sprzedażą. Pozwala śledzić trendy sprzedaży poszczególnych produktów oraz grup 
towarowych z podziałem na segmenty rynku, kanały dystrybucyjne, handlowców czy regiony geograficzne. Ważnym 
elementem raportowania jest moduł wielowymiarowego kontrolingu przychodów i kosztów spółki. Dzięki nowoczesnemu 
systemowi raportowania firma szybciej reaguje na zamiany zachodzące na rynku oraz minimalizuje ryzyko związane z 
podejmowaniem decyzji.  

 


