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Rozumiemy, że nasze zadania wykraczają poza branżę IT. Dla wielu naszych klientów jesteśmy zaufanymi doradcami, których 
celem jest usprawnienie procesów i zwiększenie efektywności działania ich przedsiębiorstw. Nasi konsultanci mają staż 
przekraczający 15 lat i łącznie zrealizowali ponad 300 projektów – w większości dotyczących systemu Infor M3 – w kraju i za 
granicą. Pozwala to nam na dzielenie się wiedzą i proponowanie klientom rozwiązań, które przeszły pozytywną weryfikację 
ww praktyce. Nasze doświadczenia wdrożeniowe w zakresie produkcji i dystrybucji obejmują również zastosowanie nowatorskich 
rozwiązań i narzędzi IT specyficznych dla konkretnej branży (dotyczy to m.in. przemysłu chemiczno-kosmetycznego, 
motoryzacyjnego, spożywczego, drzewno-meblarskiego i modowego).

Oprócz usług wdrożeniowych oferujemy również kompleksową opiekę powdrożeniową, outsourcing i hosting rozwiązań oraz 
doradztwo i edukację w zakresie narzędzi i metod usprawniania biznesu. Z naszych usług korzysta ponad 80 przedsiębiorstw 
produkcyjnych i dystrybucyjnych w Polsce i za granicą.

Wybrani klienci:
• IKEA Industry • IKEA Industry (dawniej Swedwood) (produkcja desek i mebli)
• Hilding (produkcja materacy)
• Dr Irena Eris S.A (produkcja kosmetyków)
• Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach (MSM)
• Zakłady Tłuszczowe Kruszwica
• Nutreco (pasze i karmy)
• ELFA Koszalin (szafki i półki modułowe z metalu, drzwi przesuwane)
• • Lubiana (porcelana)
• Broen (zawory, kurki)
• Bulten (śruby, głównie dla Automotive)
• Elgat (rozdzielnice, szyny, przewody)
• ESAB (spawarki, elektrody, druty, pręty)
• Dellner (części do pociągów, lokomotywy)
• K-Flex (izolacje techniczne)
• Tikkurila • Tikkurila (farby i powłoki)
• Biowet Drwalew (chemioterapeutyki i biopreparaty)
• Tadmar (technika grzewcza i sanitarna, systemy instalacyjne)

Jesteśmy polskim partnerem firmy Infor w zakresie dostarczania
i wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami (ERP).
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