
Przez osiem lat poprzedzających wdrożenie Systemu Zarządzania Forte oraz modułu 

Maestro MRP II, Wolność Sp. z o.o. użytkowała dedykowane oprogramowanie działające 

pod kontrolą systemu Linux, umożliwiające zarządzanie gospodarką magazynową, 

sprzedażą i zakupami, prowadzenie pełnej księgowości, amortyzację środków trwałych  

a także obsługę zagadnień kadrowo-płacowych w zakresie Zakładu Pracy Chronionej. 

Wraz z rozwojem i umacnianiem pozycji firmy na rynku krajowym oraz ekspansją na rynki 

europejskie, zaczęły rosnąć potrzeby związane z wieloma aspektami zarządzania Spółką. 

Rozwijanie posiadanego systemu wyłącznie pod potrzeby jednej firmy generowało wysokie 

koszty, a unikalność rozwiązań była przyczyną przedłużających się okresów wdrożeń, 

modyfikacji i poprawek. W użytkowanym oprogramowaniu brakowało zaawansowanych 

możliwości analiz sprzedaży. Menu programu skonstruowane liniowo, w formie „drzewka” 

funkcji było nieergonomiczne. Obawy, że mała elastyczność systemu może negatywnie 

wpłynąć na rozwój firmy spowodowały, że konieczność zmiany oprogramowania została 

uznana przez Zarząd Spółki Wolność za priorytetową.

Opierając się na doświadczeniach związanych z eksploatowanym systemem oraz 

uwzględniając uwagi płynące od pracowników, dotyczące potrzeb w zakresie rozszerzenia 

jego funkcjonalności, sprecyzowano kluczowe wymagania zarówno w odniesieniu do 

oprogramowania jak i firmy która zostanie partnerem wdrożeniowym i serwisowym. -  

- mówi Rafał Łaszkiewicz, informatyk w Wolność Sp. z o.o.

Maestro MRPII - inwestycja w rozwój produkcji.

Maestro MRP II – aplikacja wspomagająca zarządzanie produkcją. Rozwiązanie obejmuje 

większość obszarów produkcji. Główne moduły aplikacji: Planowanie, Indeksy, Zasoby, Logistyka, 

Rozkrój, Kody kreskowe, Techniczne przygotowanie produkcji, Realizacja produkcji, Budżetowanie 

i Organizacja produkcji.
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Wyroby cukiernicze

Producent polskich słodyczy z ponad 
60-letnią tradycją. Specjalizuje się 
w produkcji cukierków “krówka”  
w kilku smakach oraz innych wyrobów 
cukierniczych.

System produkcyjny Maestro MRP II  
z Systemem Zarządzania Forte

60-letnia tradycja
1 550 000,00 zł kapitału zakładowego
ponad 240 pracowników
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Wśród ważniejszych kryteriów znalazły się:

 ● stabilna pozycja producenta oprogramowania wśród 

dostawców rozwiązań ERP,

 ● silna pozycja partnera wdrożeniowego na rynku,

 ● bliska lokalizacja partnera wdrożeniowego,

 ● możliwość migracji danych i zapewnienia ciągłości 

pracy firmy w trakcie zmiany systemu,

 ● bogate możliwości analityczne systemu,

 ● kompleksowość rozwiązania, włącznie z modułem 

rozliczenia produkcji,

 ● optymalna cena.

W trakcie wyboru rozwiązań i dostawcy oprogramowania 

przeanalizowano konkurencyjne oferty wiodących na 

rynku firm, oferujących systemy klasy ERP oraz firm 

wdrożeniowych. Ostateczna decyzja dotycząca zakupu 

Systemu Zarządzania Forte oraz współpracy z firmą KONI 

Systemy IT podyktowana była spełnieniem wszystkich 

kluczowych wymagań oraz stosunkiem możliwości do 

ceny zaproponowanego rozwiązania.

Po wykonaniu analiz przedwdrożeniowych, ustaleniu 

zakresu wdrożenia oraz harmonogramu, rozpoczęto 

przygotowywanie systemu do pracy. Jednym z ważniejszych 

etapów wdrożenia był import danych z poprzedniego 

systemu. Konwersja nastąpiła po zakończeniu roku 

obrachunkowego. Sprawnie przeprowadzona migracja 

umożliwiła bezproblemową pracę z wykorzystaniem 

przeniesionych danych. Migracja objęła  między innymi 

bazę kontrahentów, bazę kodów asortymentowych 

wyrobów, towarów, surowców i opakowań, dane 

kadrowo-płacowe, plan kont oraz faktury sprzedaży wraz 

z pozycjami. Oprócz tego nastąpiło inicjalne zasilenie bazy 

danych w zakresie bilansu otwarcia kont księgowych, 

oraz utworzenie stanów magazynowych na podstawie 

sporządzonej inwentaryzacji. Uruchomienie nowego 

systemu i zaprzestanie eksploatacji poprzedniego 

nastąpiło płynnie, w sposób umożliwiający ciągłą pracę 

firmy.

Po rozpoczęciu pracy z modułami Systemu Zarządzania 

Forte rozpoczęto wdrożenie Maestro MRP II.  System 

uwzględnił procesy jakie odbywają się na kolejnych 

etapach produkcji. 

Obydwa systemy: System Zarządzania Forte oraz Maestro 

MRP II użytkowane są w chwili obecnej, aktualizowane 

zgodnie z obowiązującym prawem oraz rozbudowywane 

przez firmę Koni Systemy IT.

Uruchomienie systemu Maestro, oprócz możliwości 

rozliczenia produkcji pozwoliło również na ewidencję 

produktów na podstawie cen ich wytworzenia. Dzięki 

temu firma uzyskała dużą łatwość w kontrolowaniu 

marży i kształtowaniu cen sprzedaży.

KONI Systemy IT – w branży IT firma działa od 1996 roku, a od 2003 wdraża  

rozwiązania usprawniające procesy zarządcze. 

Flagowym produktem firmy jest System Zarządzania Produkcją Maestro MRP II.


