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Teta ERP - system sprawdzony
w strukturach wielofirmowych

DGP Dozorbud Grupa Polska
Sp. z.o.o
Wdrożenie systemu Teta ERP DGP

Dozorbud Grupa Polska to spółka z ponad dwudziestoletnim
doświadczeniem w obsłudze firm i instytucji w zakresie utrzymani
czystości oraz ochrony osób i mienia. W swojej działalności koncentruje
się na czterech podstawowych obszarach. Są to usługi porządkowoczystościowe, rental i usługi pralnicze, usługi ochrony oraz catering.
Działalność w tych obszarach prowadzi poprzez, należące do grupy
kapitałowej, wyspecjalizowane spółki. Firma stale się rozwija, dlatego
potrzebuje najnowszej generacji systemu informatycznego, który
kompleksowo wspomaga zarządzanie i który zmienia się wraz z firmą.
“Z Unit4 Polska współpracujemy od 1998 roku, wraz z wdrożeniem
nowych struktur organizacyjnych, dotychczas użytkowany system TETA
BP przestał spełniać nasze oczekiwanie w zakresie funkcjonalności i
elastyczności – mam na myśli zdolność systemu do pracy w strukturach
wielofirmowych” – mówi Krzysztof Wójciak, Specjalista ds. Informatyki w
DGP Dozorbud.

Występujący problem

Spółka potrzebowała systemu w pełni skalowanego i doskonale
sprawdzającego się w organizacji o strukturze wielofirmowego holdingu.
Ciągłe poszerzanie działalności i zwiększenie zatrudnienia powodowało,
że poprzedni system zaczął być niewydolny pod względem finansowoksięgowym, pojawiły się również problemy z wykonywaniem raportowania
ze wszystkich spółek.
“Największym problemem, z którym na co dzień się borykaliśmy była
konieczność administrowania wieloma instalacjami (brak obsługi
wielozakładowości), przeglądania dokumentów, umów, raportów
z kilku firm wchodzących w skład holdingu i konsolidacja danych
rozproszonych.” – podkreśla Tomasza Sroczyński, Specjalista ds.
Informatyki w DGP Dozorbud
Firma wymagała również wsparcia w obszarze zarządzanie środkami
trwałymi i niskocennymi oraz posiadając status zakładu pracy chronionej,
w zakresie obsługi specyficznych procesów związanych z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie:

teta.unit4.com
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“Dla nas najważniejsze jest to, że system obsługuje wielofirmowość
oraz posiada wystarczającą elastyczność podwzględem tworzenia
zaawansowanych raportów, w oparciu o dostępne w systemie widoki
oraz język zapytań SQL.”
Krzysztof Wójciak
Specjalista ds. Informatyki w DGP Dozorbud

Rozwiązanie

Wieloletnia współpraca z Unit4
Polska potwierdziła, że jest to
doświadczony i sprawdzony
partner w zakresie wdrażania
systemów wspomagających
zarządzanie oraz dostosowania
ich do specyficznych potrzeb firmy.
Bazując na dotychczasowych
doświadczeniach i zdobytej
wiedzy, DGP Dozorbud
zdecydował się wdrożyć
nowoczesny system klasy ERP
Teta ERP w obszarze: HR, Finanse,
Majątek Trwały, Logistyka.
Implementacja objęła 14 spółek
grupy kapitałowej. Wszystkie
spółki działają w tym samym
programie, na jednym schemacie.
Projekt wdrożeniowy uwzględnił
specyficzne potrzeby firmy. Przede
wszystkim zostało zmienione
podejście logistyki i gospodarki
majątkowej.
W systemie zachodzi możliwość
rejestracji składników
niskocennych majątku – ilościowo i
wartościowo – wraz z możliwością
identyfikacji składników w procesie
inwentaryzacji. System został
specjalnie dostosowany do
potrzeb zakładu pracy chronionej.
Firma potrzebowała czegoś
więcej niż zintegrowany system
kadrowopłacowy. Musiała bowiem
uwzględniać szczególną sytuację
osób niepełnosprawnych, próbując
tworzyć korzystną politykę
zatrudnienia tych osób. Aktualnie
użytkownik ma możliwość bieżącej
kontroli wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych i na tej
podstawie możę podejmować
odpowiednie decyzje biznesowe.

System przechowuje listę orzeczeń
o niepełnosprawności, nalicza
dodatkowe wymiary urlopu w
oparciu o obowiązujące przepisy,
wspomaga prowadzenie ewidencji
księgowej dotyczącejdeklaracji
PFRON zgodnie z obowiązującymi
wymogami ustawowymi oraz jest
zintegrowany z Systemem Obsługi
Dofinansowania. Dzięki dostępowi
do aktualnych danych firma może
budować długotrwałe i efektywne
relacje z klientami. Skrócony
został czas realizacji zamówień,
zmniejszyły się koszty związane z
transportem i logistyką. Na bieżąco
można weryfikować dane, takie jak

np. upusty, rabaty, co przekłada
się na usprawnienie pracy
przedsiębiorstwa. Przyspieszony
został obieg dokumentów
rozrachunkowych w firmie oraz
proces wzajemnego kojarzenia
faktur i płatności. Pomocne
okazały się być elastyczne
narzędzia służące do
modyfikowania aplikacji pod kątem
oczekiwań np. rozbudowane
narzędzia raportowe umożliwiają
przygotowanie szeregu bieżących
statystyki zestawień dla wszystkich
spółek grupy.
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NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Usprawnienie procesów
zatrudnienia

Przyszenie obiegu dokumentów
rozrachunkowych

Sprawne generowanie analiz i
raportów dla wszystkich spółek
grupy

Łatwy dostęp do wszystkich
dokumentów firm wchodzących w
skład holdingu

Zmniejszenie kosztów związanych
z transportem i logistyką

Usprawnienie identyfikacji
składników w procesie
inwentaryzacji

O NAS

Przekształcamy pracę w
bardziej znaczące i inspirujące
doświadczenie.
W jaki sposób? Tworząc oprogramowanie
dla biznesu, które usprawnia pracę, działa
samodzielnie, jest intuicyjne i nastawione
na potrzeby ludzi, którzy go używają.
Dlaczego? Wszystkie nasze starania
koncentrują się na budowaniu jak
najlepszych odczuć i doświadczeń
- tę wartość określamy jako People
Experience i jest ona dla nas kluczowa.

Potrzeby Twoje oraz Twoich ludzi są
i zawsze będą dla nas najważniejsze.
Wybierz intuicyjne rozwiązania, które są
zaprojektowane tak, abyś mógł usprawnić
działania w całej organizacji.

Poznaj system zorientowany
na ludzi i powiedz: tak można
pracować!

Jak możemy Ci pomóc?
Jesteś zainteresowany ofertą Unit4 Teta? Chętnie przybliżymy Ci więcej
szczegółów! Porozmawiajmy!
KONTAKT@UNIT4.COM
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