
Wytrzymałość bez granic z Maestro PRO
Firma Becker-Warkop Sp. z o.o. istnieje już od 1991 roku. Jesteśmy w Polsce, a szczególnie 

na Śląsku - regionie nierozerwalnie związanym z polskim górnictwem - wiodącym 

producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa.

Szukając nowoczesnego rozwiązania produkcyjnego które pozwoli na pełną integrację 

z programem handlowym, Becker-Warkop Sp z o.o. zdecydowała się na rozwiązanie 

w postaci systemu do zarządzania produkcją Maestro Produkcja Pro zintegrowanego 

z programem SAGE Symfonia ERP Handel. Po analizie obecnych na rynku systemów 

produkcyjnych Firma KONI SYSTEMY IT która jest producentem i dystrybutorem 

oprogramowania do zarządzania produkcją została oceniona najlepiej pod względem 

doświadczenia, czasu wykonania wdrożenia oraz możliwości dostosowania do specyfiki 

zakładu produkcyjnego. 

Celem wdrożenia całego Systemu było uproszczenie i przyspieszenie produkcji, przy 

jednoczesnym uzyskaniu narzędzi analitycznych wspomagających podejmowanie decyzji 

zarządczych.

Podsumowując wdrożenie oraz obecną obsługę programu, opiniujemy system Maestro 

Produkcja Pro jako spełniający  w pełni nasze oczekiwania oraz wszystkie zakładane cele.  

W ocenie przedsiębiorstwa Becker-Warkop Sp z o.o. system Maestro jest bardzo intuicyjny 

pomimo złożoności i trudnej specyfiki dziedziny zarządzania produkcją. Ważnym atutem 

systemu Maestro jest jego dynamiczny rozwój oraz integracja z flagowymi na rynku 

programami typu ERP- dając możliwość w przyszłości do zmian systemu handlowego 

bez konieczności zakupu nowego systemu do zarządzania produkcją.
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Górniczy i przemysłu ciężkiego

• System zarządzania produkcją 
Maestro Produkcja PRO

• System realizacji produkcji Maestro 
MES 
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Liczby

• Powierzchnia hal: 5430 m2
• Liczba zatrudnionych: 300 osób

Maestro Produkcja PRO - System wspomagający zarządzanie i rozliczanie produkcji 

współpracujący z systemami handlowo-magazynowymi opartymi na bazie MS SQL. Elastyczność 

systemu Maestro Produkcja PRO potwierdzają wdrożenia w bardzo zróżnicowanych branżach.
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Pełne wdrożenie
W firmie Becker-Warkop Sp. z o.o. zaszła potrzeba budowy 

zintegrowanego systemu produkcyjnego połączonego z 

handlowym. Dzięki KONI SYSTEMY IT  zostało wdrożonych 

20 stanowisk SAGE Symfonia ERP Handel oraz 22 

stanowiska systemu do zarządzania produkcją Maestro 

Produkcja PRO. Bazując na naszym doświadczeniu 

wdrożyliśmy system w przeciągu zaledwie 6 miesięcy nie 

zaburzając jednocześnie trwającej produkcji.

 Wykonano migrację danych z obecnie używanych 

programów do systemu handlowego. System Maestro 

dostosowano w pełni do potrzeb klienta. Z dbałością 

o interesy firmy Becker Warkop Sp z o.o. do Systemu 

Maestro przeniesiono istniejące technologie oraz bieżące  

zlecenia produkcyjne. Przeniesienie zleceń produkcyjnych 

w toku procesu produkcyjnego nie stworzyło zagrożenia 

terminów realizacji tych zleceń. System Maestro został w 

pełni dostosowany do potrzeb Becker-Warkop Sp z o.o. 

Zadbaliśmy o to aby przejście na nowy system było jak 

najmniej obciążające dla pracowników. 

Dostosowaliśmy MES pod funkcjonalność znaną przez 

pracowników tak aby raportując wykonywali te czynności 

intuicyjnie. Dzięki zastosowaniu tej metody raportowanie 

postępów z produkcji w nowym systemie Maestro 

Produkcja PRO przebiegło bardzo płynnie. 

Wszystko pod kontrolą
Zastosowanie modułu zapotrzebowania materiałowego 

usprawniło i ujednoliciło proces zgłaszania 

zapotrzebowania przez osoby prowadzące dane zlecenia. 

Funkcja grupowania zapotrzebowania i zautomatyzowany 

dział zakupów jednocześnie optymalizuje proces 

zamówień. Wszystkie raporty (wiekowania, grupowania 

kosztów, obliczania zyskowności i inne zastawienia) 

zostały dostosowane wg wytycznych firmy Becker-Warkop 

Sp z o.o. 

Rozbudowany moduł Analiz pozwala na tworzenie 

dynamicznych zestawień za pomocą tabel przestawnych 

dla produkcji z informacjami z utworzonych danych 

z Maestro Produkcja PRO i Maestro MES PRO w czasie 

rzeczywistym z możliwością tworzenia własnych raportów 

predefiniowanych z możliwością ich dalszego eksportu, 

daje nieograniczone możliwości dążąc do celu zwiększenia 

efektywności produkcji.

KONI Systemy IT to wiodący producent i integrator oprogramowania wspomagającego zarządzanie 

produkcją. Liczne wdrożenia systemów do zarządzania produkcją zakończone sukcesem pozwalają 

nam nosić miano ekspertów w tej dziedzinie. Poznaj nas bliżej na www.koniit.pl


