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OrganikAgro jest polskim, obecnie jednym z najbardziej wydajnych na świecie producentów
ekologicznych i konwencjonalnych produktów ze zbóż ekspandowanych. Ich wyroby powstają
z różnych gatunków zbóż, które wstępnie ekspandowane są metodą PUFFINGU z zastosowaniem
szwajcarskiej technologii firmy CEREX. Firma realizuje zamówienia w opakowaniach zbiorczych
i jednostkowych, także pod marką własną ich odbiorców. OrganikAgro ma dostęp do jednej
z największych certyfikowanych, ekologicznych i konwencjonalnych zasobów zbóż w Europie, co
w połączeniu ze stosowanymi technologiami pozwala kreować im trendy na rynku spożywczym.
– Nowoczesne zarządzanie wymaga nowoczesnych narzędzi IT, dlatego też OrganikAgro
zdecydowało się na wdrożenie systemu SAP Business One. Dzięki tej decyzji nasza firma zyskała
dostęp do pełnej informacji o procesach produkcyjnych, sprzedażowych i finansowych. Jesteśmy
młodą, ale niezwykle zaawansowaną technologicznie firmą. Poszukiwaliśmy systemu IT, który
będzie rozwijał się z nami. Przekonała nas elastyczność SAP Business One i możliwość jego
rozbudowy o nowe funkcjonalności wraz z rozwojem firmy i nowymi pomysłami na zarządzanie. Nie
bez znaczenia był także prestiż marki SAP, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i gwarancję
rozwoju produktu. Nie byłoby tak ogromnego sukcesu bez wsparcia firmy Altab, której
powierzyliśmy wdrożenie. Fachowość, solidność i opieka powdrożeniowa na najwyższym poziomie
pozwala nam czuć, że nasz system jest w dobrych rękach – Kamil Rabenda, Prezes Zarządu
OrganikAgro.
Wdrożenie SAP Business One w OrganikAgro przeprowadził Altab SA. Objęło ono wszystkie obszary
działalności firmy: sprzedaż, zaopatrzenie, magazyny, produkcję, księgowość, kontroling oraz HR.
W ramach projektu zintegrowano informacje operacyjne i zarządcze, co pozwoliło na uzyskanie
jednolitego obrazu kondycji przedsiębiorstwa.
SAP Business One kompleksowo wspiera: zarządzanie relacjami z klientem CRM, obsługę zleceń,
nadzór nad procesami produkcyjnymi i realizację dostaw, aktualizację stanów magazynowych
w oparciu o MRP, zakup, sprzedaż, księgowość, kontroling, zarządzanie płynnością finansową
i planowanie strategiczne. Zdolności produkcyjne zakładu OrganikAgro w technologii puffingu
wynoszą ok. 1,4 tys. kg na godzinę, a procesy produkcyjne oraz magazynowe rejestrowane są
w SAP Business One. SAP Business One dzięki integracji z autorską aplikacją SAKOL umożliwia pracę
z terminalami mobilnymi, wspierając obsługę lokalizacji magazynowych oraz zarządzanie partiami
surowców i produktów.
Wdrożenie SAP Business One w OrganikAgro to kolejny sukces wdrożeniowy Altab w branży
spożywczej. Wsparcie produkcji, sprawna obsługa magazynów i nadzór nad działalnością finansową
firmy to mocne strony tego projektu. – To pierwsze w Polsce wdrożenie ERP w firmie zajmującej się
produkcją zboża eksponowanego metodą puffingu. Koncepcja biznesowa wdrożenia zaczęła
powstawać we wrześniu 2014, przeanalizowano potrzeby i wymagania spółki w zakresie wdrożenia
nowego oprogramowania. Firma z sukcesem rozpoczęła pracę produktywną 1 stycznia 2015.
Nowoczesny zakład produkcyjny w Dobroniu aktualnie wykorzystuje system SAP Business One we
wszystkich obszarach działalności. OrganikAgro, choć jest nową firmą na rynku, stawia przed sobą
ambitne cele i rewolucjonizuje polski rynek przetwórstwa zbóż, kreując nowe trendy w produkcji i
zarządzaniu. SAP Business One pomaga im realizować nawet najbardziej nieszablonowe projekty –
Paweł Matejko, Prezes Zarządu Altab S.A.
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Altab to lider we wdrożeniach
SAP Business One –
uruchomilł ponad 170
instalacji SAP Business One
różnej wielkości w różnych
branżach. Wszystkie projekty
zakończyły się sukcesem i są
referencyjne co oznacza
100% skuteczności.
Ponad 3500 użytkowników
SAP Business One znajduje się
pod stałą opieką Altab.
Altab, jako lider wdrożeń SAP
Business One i jedyne
Centrum Serwisowe SAP
Business One w Polsce,
dynamicznie się rozwija, nie
zwalniając tempa.
SAP Business One jest naszą
pasją, dlatego dążymy do
ciągłego podnoszenia naszych
kwalifikacji, zdobywamy
wiedzę i nowe umiejętności,
co potwierdzają liczne
certyfikaty, nagrody
i wyróżnienia.
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