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REFERENCJE

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Złotokłos" od ponad 20 lat zajmuje się produkcją
słodyczy. Nasze wysokiej jakości cukierki "krówki" oraz wyroby ciastkarskie są dostarczane do
odbiorców na terenie całej Polski, krajów Unii Europejskiej oraz eksportowane poza Unię.
W Polsce głównymi odbiorcami są największe sieci hipermarketów.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukiwaliśmy nowoczesnego rozwiązania, które
usprawniłoby nasze procesy produkcyjne, magazynowe, sprzedażowe oraz księgowe. Nasze
wymagania najlepiej spełniały programy firmy Asseco WAPRO. Zadanie wdrożenia systemu
powierzyliśmy firmie Biznessoft.pl z siedzibą w Nowej Iwicznej.

Zakupiliśmy dla naszej Spółdzielni moduł obsługi magazynów i sprzedaży WF-Mag w wersji
PRESTIŻ oraz moduł finansowo-księgowy WF-Fakir w wersji BIZNES. Wdrożenie objęło instalację
i konfigurację systemu oraz przeszkolenie użytkowników. Otrzymaliśmy również pomoc i
doradztwo przy wprowadzaniu danych startowych do programów oraz wsparcie w pierwszym
okresie po uruchomieniu nowego systemu. W kolejnym kroku zostały stworzone wzorce
rozksięgowań dla kilkudziesięciu występujących typów dokumentów magazynowych i handlowych.
Zautomatyzowano również przyjmowanie zamówień od hipermarketów.

System WF-MAG usprawnił przede wszystkim obsługę procesu produkcji i obszaru
logistycznego firmy. Obecnie mamy lepszą kontrolę nad poziomem stanów magazynowych
surowców do produkcji oraz wyrobów gotowych, sprawniej realizujemy i rozliczamy zlecenia
produkcyjne oraz realizujemy procesy handlowe. Moduł importu zamówień elektronicznych
znacznie usprawnił naszą współpracę z sieciami hipermarketów.

Integracja modułu magazynowo-sprzedażowego z systemem finansowo-księgowym WF-
FaKir umożliwiła import i automatyczne rozksięgowanie dokumentów magazynowych i
handlowych wygenerowanych w systemie WF-MAG. Dzięki temu mamy obecnie wgląd do
aktualnych danych finansowo-księgowych.

Wdrożenie znacznie usprawniło główne procesy w naszej Spółdzielni, zatem możemy
polecić system Asseco Wapro oraz firmę Biznessoft.pl jako firmę wdrażającą rozwiązania Asseco
Wapro.
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