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Logistyka i produkacja
pod kontrolą
International Plastic Polska

System Teta ERP w IPPL pozwala na sprawne
funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wspomaga
konkurencyjność, usprawnia produkcję i dostawy towarów,
rejestruje działania w czasie rzeczywistym i umożliwia
prognozowanie
Poznaj naszego klienta

Firma International Plastik Polska działa w naszym kraju od 2007 roku,
jej wyłącznym właścicielem jest International Plastic Industrie SA. IPPL
specjalizuje się w projektowaniu i produkcji termoplastycznych plastikowych
naczyń jednorazowych przeznaczonych do cateringu lotniczego, kolejowego
i morskiego, gastronomii oraz supermarketów. Odbiorcami tych wyrobów są
klienci krajowi i zagraniczni. Branża opakowań rozwija się dynamicznie. Polski
rynek opakowań wyceniany jest obecnie na ponad 6 mld euro.
W ostatnich latach wzrost rynku wahał się w granicach 6–15% rocznie.
Zwiększające się zapotrzebowanie na naczynia plastikowe powoduje, że i
w IPPL klientów stale przybywa. Pociąga to za sobą potrzebę rozszerzenia
asortymentu produkowanych wyrobów, kontroli nad wciąż zmieniającymi się
planami produkcyjnymi oraz prognozowania wielkości zamówień.
Firma na bieżąco musi dostosowywać ofertę do potrzeb nabywców, co
bezpośrednio wiąże się nie tylko z unowocześnianiem linii produkcyjnych, ale
także procedur działania. Tak samo istotnym, wręcz strategicznym dla rozwoju
firmy działem jak produkcja jest w IPPL dział logistyki, który musi organizować
zaopatrzenie w surowce, materiały, narzędzia i maszyny, a także przygotować
sprawny proces dostawy produktów do klientów. Oba te obszary wspólnie
stanowią o sukcesie firmy na rynku. Jednak wraz z rozwojem przedsiębiorstwa
wsparcie, jakie otrzymywało w tym zakresie ze strony dotychczas działających
rozwiązań informatycznych, stawało się zbyt małe i nieadekwatne do potrzeb.

Nowe wyzwania - nowy system ERP

Posiadane dotąd w International Plastik Polska aplikacje IT nie radziły sobie
dobrze ze stawianymi wymaganiami. Brakowało m.in. kompleksowej informacji
o zamówieniach oraz połączenia magazynu z produkcją. W przedsiębiorstwie
w zakresie logistyki (sprzedaż oraz gospodarka magazynowa) funkcjonował
inny standardowy system. Natomiast produkcja rozliczana była w
arkuszach kalkulacyjnych. Systemy te, z uwagi na rozwój firmy, jej rosnące
potrzeby i wymagania, stały się jednak niewystarczające. Konieczna była
ich wymiana i wdrożenie zawansowanego technologicznie rozwiązania.
Dlatego podjęto decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP. Posiadane
dotąd w International Plastik Polska aplikacje IT nie radziły sobie dobrze
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“Korzyści z wdrożonego rozwiązania odnoszą użytkownicy
bezpośredni, kierownicy danych obszarów, ale też udziałowcy firmy.”
Monika Tkaczyk

Product Manager w IPPL, odpowiedzialna za fabrykę w Polsce
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Dlatego podjęto decyzję o wdrożeniu
systemu klasy ERP.

Budowanie przewagi
rynkowej

Dzięki wdrożeniu rozwiązań marki
Unit4 Teta zarówno produkcja, jak
i magazynowanie oraz przewóz
towarów zostały w ogromnym
stopniu usprawnione.
Zgromadzenie wszystkich danych
w jednym systemie już w momencie
wprowadzenia zamówienia
pozwala zaplanować z Tetą zakupy,
produkcję oraz terminy realizacji
zamówień sprzedaży. Wprowadzenie
dokumentów produkcyjnych
spowodowało znaczną poprawę
działań w zakresie gospodarki
materiałowej, ale również kontrolę
nad czasami pracy pracowników
oraz maszyn.
Obecnie widoczna jest zarówno ilość
materiałów użytych do produkcji,
jak i wyrobów wyprodukowanych na
każdej zmianie. Z kolei możliwość

szczegółowego obliczenia kosztu
wytworzenia dla każdego wyrobu
pozwala wyeliminować produkty
nierentowne. Załoga także zyskała
na wdrożeniu. Proces produkcyjny
stał się bardziej zrozumiały dla
pracowników, a brygadziści uzyskali
możliwość planowania potrzeb dla
kolejnej zmiany produkcyjnej.
“Korzyści z wdrożonego
rozwiązania odnoszą użytkownicy
bezpośredni, kierownicy danych
obszarów, ale też udziałowcy firmy.
Oczywiście korzyści te są różne dla
każdej z tych grup. Bezpośredni
użytkownicy mimo początkowych
trudności szybciej i sprawniej

wprowadzają niezbędne dane,
dane te są w czasie rzeczywistym
widoczne dla innych użytkowników.
Kierownicy obszarów mogą
kontrolować podległe im obszary, a
osoby zarządzające dostają pełną
i czytelną informację” - Monika
Tkaczyk, Product Manager w IPPL,
odpowiedzialny za fabrykę w Polsce.
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Jeśli chodzi o logistykę skrócił się znacznie czas przyjęcia i wydania towaru. Stany magazynowe są na bieżąco
kontrolowane, a dzięki temu również zoptymalizowano zapasy magazynowe do minimum. Każde przyjęcie do
magazynu, każde wydanie do produkcji i przyjęcie z produkcji do magazynu wyrobu gotowego jest rejestrowane w
czasie rzeczywistym i widoczne dla każdego z uprawnionych użytkowników. Zdecydowanie poprawiła się komunikacja
biznesowa między IPPL i poszczególnymi partnerami, co było jednym z priorytetowych celów wdrożenia (B2B). Poprzez
zastosowanie otwartego mechanizmu transformat systemu Teta ERP powiązano IPPL z dostawcami oraz odbiorcami.
Ułatwiłó to znacznie współpracę w całym cyklu produkcyjnym i przekłożyło się bezpośrednio na większe możliwości
dynamicznego koordynowania łańcucha logistycznego.

Skrócenie czasu przyjęcia i
wydawania towaru

Poprawa komunikacji biznesowej
między IPPL a partnerami firmy

Dostęp do kompletnej
dokumentacji technologicznej

Pełna kontrola procesów
logistyczno-produkcyjnych

Usprawnienie procesów
magazynowania oraz przewozu
towarów

Usprawnienie reakcji w całym
łańcuchu dostaw

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.
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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!

