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Firma Techniplast Kukuczka Sp. J. funkcjonuje w branzy przetw6rstwa tworzyw sztucznych

juz od 1994 roku. Siedziba i wydzial montazowy firmy mie5ci sig w Koniakowie. Zaklad

produkcyjny zlokalizowany jest w Ustroniu. Znajduje siq tam hala produkcyjna i magazynowa

o lqcznej powierzchni 4 000m2. Firma posiada 32 wtryskarki o sile zwarcia od 25 do 800 ton,

a tak2e wlasny transport samochodowy.

Wykorzysta nie fu n kcjona I no6ci System u Wspom a ga nia ZarzEdzania Przedsi gbiorstwem

klasy ERP w oparciu o moduly Systemu COMARCH ERP XL rozpoczgliSmy w styczniu 20L4 r.

W lutym 2015 r. zdecydowaliSmy siq na dalszq rozbudowq funkcjonalno6ci i wdrozenie

systemu B2B usprawniajqcego procesy biznesowe migdzy firmami. Do czenrrrca 2016 r,

wdrozyli6my platformg Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO, zintegrowanq z

modulami REJESTRATOR MONACO do rejestracji na produkcji oraz Mobilny Magazynier

(dedykowanerozwiqzanie dla TECHNIPLAST). Dostawg iwdrozenierozwiqzaLi informatycznych

pzeprowadzila kompleksowo firma KSIBB.PL Sp6lka z Ograniczonq

Odpowiedzialno6ciq Sp6lka Komandytowa z Bielska-Bialej. Firma ta zostala wybrana

ze wzglqdu na posiadane doSwiadczenie w adaptacji oprogramowania do wspomagania

zarzqdzania, zwlaszcza procesami produkcyjnymi oraz mozliwoSci caloSciowej obslugi w

zakresie zapotrzebowania w obszarze szeroko rozumianej obslugi IT. Paedmiotem dostawy i

uruchomienia byly:

sen /er wrazz oprogramowaniem systemowym i bazodanowym,

licencje i wdrozenie modul6w systemu Comarch ERP XL firmy COMARCH w

obszarach gospodarki magazynowej, logistyki zaopatrzenia i ksiqgowoSci,

licencje i wdro2enie platformy B2B,
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. licencje, wdrozenie i dopasowanie funkcjonalne modul6w Wspomagania Projektowania

Procesu Wytwarzania TPP MONACO,

. licencje i wdrozenie modul6w rejestracji produkcji REJESTRATOR (MES) i mobilnej

obslugi magazyn6w (WMS).

Wdrozenie paebiegalo sprawnie i od potowy 2016 roku pracujemy wylqcznie na

zintegrowanym systemie COMARCH ERP XL TPP MONACO. Dotychczasowe

u2ytkowanie zakupionych modul6w systemu pozwala stwierdzi6,2e wyb6r systemu jak r6wniez

firmy wdra2ajqcej byl trafny. Niepzenruanie korzystamy zwiedzy i do6wiadczenia pracownik6w

firmy wdrazajqcej przy rozwiqzywaniu biezqcych problem6w zwiqzanych z eksploatacjq

systemu. Bardzo dobra wsp6lpraca i fachowo6i konsultant6w KSIBB.PL jest godna polecenia.
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