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Vipera Cosmetics jest od lat liderem w bran˝y
kosmetyków kolorowych. Udaje si´ to dzi´ki
szerokiej i nowoczesnej ofercie firmy, na którà
sk∏adajà si´ produkty o najwy˝szym standardzie,
w wyjàtkowy sposób podkreÊlajàce kobiecà
urod´. Kosmetyki Vipera Cosmetics nie tylko
upi´kszajà, ale i chronià oraz piel´gnujà skór´.
Firma zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
klientek, dlatego liczba zwolenniczek produkowanych przez Viper´ kosmetyków stale roÊnie.
Oferta Vipery zmienia si´, tak jak trendy w modzie i kosmetyce. To, co pozostaje niezmienne,
to wysoka jakoÊç, która cechuje ca∏y asortyment.
Jest on sprzedawany w ponad 4000 sklepów.
To du˝o, ale firma mia∏a ochot´ na wi´cej.
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– Istotnym czynnikiem by∏o wdro˝enie
oprogramowania, które (…) w dalszych
krokach pozwoli zintegrowaç pozosta∏e
dzia∏y firmy: ksi´gowoÊç i kadry.
- Agnieszka Gawin, analityk sprzeda˝y
w Vipera Cosmetics

Pomoc w rozwoju
– Podstawowym hamulcem rozwoju by∏ przede
wszystkim brak systemu do rozliczeƒ produkcji
- mówi Agnieszka Gawin, analityk sprzeda˝y
w Vipera Cosmetics. I dodaje: System, z którego
firma korzysta∏a nie dawa∏ mo˝liwoÊci automatyzacji
procesu produkcji, dlatego te˝ istotnym czynnikiem
by∏o wdro˝enie oprogramowania, które z jednej
strony zinformatyzuje te procesy a z drugiej strony
umo˝liwi wspó∏prac´ z oprogramowaniem
zarzàdzajàcym gospodarkà magazynowà, oraz
- w dalszych krokach - pozwoli zintegrowaç
pozosta∏e dzia∏y firmy: ksi´gowoÊç i kadry.
U˝ywany program magazynowy nie pozwala∏ na
gromadzenie wszystkich informacji, które w rozwijajàcej si´ firmie usprawniajà prac´ oraz u∏atwiajà
zbieranie danych. Istotnà potrzebà by∏ wi´c system, który b´dzie w stanie identyfikowaç m.in.
kolejne paczki z kosmetykami, podpowiadaç jak je
pakowaç oraz przekazywaç informacje, gdzie dane
produkty si´ znajdujà, a tak˝e taki, który zaoferuje
przejrzysty system raportowania. Vipera Cosmetics
postanowi∏a poszukaç wiarygodnego partnera
informatycznego, który wprowadzi niezb´dne zmiany.

Więcej
Więcej informacji:
informacji: www.sage.com.pl
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Potrzeba wiarygodnego partnera
Wybór pad∏ na SerwNet, Z∏otego Autoryzowanego Partnera Sage, wiernego od lat
produktom tej˝e firmy. Rozpocz´to rozmowy, a po ostatecznej decyzji – audyt potrzeb
informatycznych firmy.
– Cz´sto klient, w rozmowach z nami,
nie ujawnia pewnych istotnych informacji,
uwa˝ajàc je za oczywiste. Patrzy te˝ na
nowy system z perspektywy starego.
Kluczowà kwestià pierwszego etapu
wdro˝enia by∏o wi´c dok∏adne zrozumienie,
jak pracuje klient i czego naprawd´ potrzebuje. – mówi Leszek Antolik, w∏aÊciciel
firmy SerwNet. I tak okaza∏o si´, ˝e aby
zapewniç optymalne dzia∏anie ca∏ego
procesu – od produkcji do dystrybucji
i sprzeda˝y, nale˝a∏o wprowadziç kompleksowy system informatyczny do
zarzàdzania procesami.
Wybór pad∏ na System Zarzàdzania
KLIENT
Forte, modu∏y: Zarzàdzanie Produkcjà
VIPERA
oraz COSMETICS
Handel, Finanse i Ksi´gowoÊç,
Ryszard
KadryWrzesiński
i P∏ace.

– Najwa˝niejszà sprawà podczas
ka˝dej wspó∏pracy, tak˝e w tym
przypadku, by∏a dok∏adna analiza
i zrozumienie potrzeb klienta.
- Leszek Antolik, w∏aÊciciel
firmy SerwNet.

si´ tak˝e na modu∏y Ârodki Trwa∏e oraz
Analizy Finansowe.
– Klient, widzàc potencja∏ w systemie
wcià˝ dostarcza nam nowych pomys∏ów,
które pragnie wdra˝aç. Nie zawsze
oznacza to nowe elementy systemu.
Czasami pokazujemy, ˝e niektóre problemy
mo˝na rozwiàzaç korzystajàc z wdro˝onych ju˝ modu∏ów, innym razem szukamy
nowych rozwiàzaƒ. – mówi Leszek Antolik.

zacj´, a tym samym – automatyzacj´
wi´kszoÊci czynnoÊci do tej pory wykonywanych r´cznie – mówi Agnieszka Gawin.
Nowy system sta∏ si´ tak˝e ∏atwiejszy
w utrzymaniu, szczególnie jeÊli chodzi
o stron´ informatycznà. Ostatecznie,
wdro˝enie modu∏ów Zarzàdzanie Produkcjà
oraz Finanse i Ksi´gowoÊç, Kadry i P∏ace,
Handel, pozwoli∏o nie tylko usprawniç
prac´, ale tak˝e sprawi∏o, ˝e sta∏a si´ ona
przyjemniejsza – SewNet zadba∏ o efektywne wdro˝enie produktów Sage, które,
m.in., ze wzgl´du na przejrzysty interface,
zosta∏y uznane za przyjazne dla u˝ytkownika. Kolejne modu∏y u∏atwi∏y tak˝e integracj´
pracy pomi´dzy dzia∏ami firmy.
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SEKTOR

Wi´cej, ni˝ si´ spodziewano

FMCG

Wdro˝enie rozpocz´∏o si´ w listopadzie
2009 roku, a zakoƒczy∏o w lutym 2010.
Produkcja i sprzedaż
Wspó∏praca mi´dzy firmami trwa jednak
kosmetyków kolorowych
dalej. Firma Vipera, która zwróci∏a si´ do
na terenie Polski, Rosji,
SerwNetu po rozwiàzanie dla produkcji
Anglii i Emiratów Arabskich
i sprzeda˝y, w mi´dzyczasie zdecydowa∏a
DZIAŁALNOŚĆ

Wi´cej czasu, przyjemniejsza praca
Co zyska∏a firma Vipera dzi´ki nowemu
systemowi od Sage? Przede wszystkim
oszcz´dnoÊç czasu.
– Pierwotnie wymagaliÊmy usprawnienia
procesu produkcji poprzez jego informaty-
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Potrzeby Klienta

Rozwiązanie

• Wydajny, kompleksowy i stabilny
system do rozliczeń produkcji
• Możliwość zintegrowania pracy
pomiędzy działami firmy
• Oszczędność czasu
• Maksymalna automatyzacja procesów
w firmie
• Przyjazne środowisko pracy
• Sprawny obieg informacji
• Implementacje specyficznych narzędzi
biznesowych bez straty wydajności
• Wielowymiarowa analiza danych
• Dalszy, harmonijny rozwój aplikacji

System Zarządzania
Forte:
• Zarządzanie Produkcją
• Handel
• Finanse i Księgowość
• Kadry i Płace

Korzyści z wdrożenia
• Usprawnienie przepływu danych wewnątrz
firmy oraz z jej partnerami
• Kontrola magazynu i surowców w procesie
produkcyjnym oraz dystrybucyjnym
• Wydajne i szybkie dostarczanie, także
szczegółowych, informacji do podejmowania
kluczowych decyzji
• Zwiększenie bezpieczeństwa systemu
• Możliwość rozliczania efektywności
pracowników
• Znaczna oszczędność czasu na rutynowych
czynnościach, obecnie zautomatyzowanych
• Duży potencjał rozwojowy systemu

Vipera Cosmetics ma ochotę na więcej

KLIENT
VIPERA
ForteCOSMETICS
Zarzàdzanie Produkcjà wspomaga
Ryszard
Wrzesiński
definiowanie,
planowanie i wytworzenie produktu.

Umo˝liwia efektywne zarzàdzanie procesem
SEKTOR
produkcyjnym oraz zarzàdzanie kosztami
FMCG
i ewidencjonowanie odpadów powsta∏ych

w czasie produkcji. W znacznym stopniu
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na znaczne obni˝enie kosztów produkcji,
poprzez bie˝àcà kontrol´ kosztów dodatkowych, odpadów i zu˝ytych surowców.
Do pracy z systemem niezb´dny jest
program Forte Handel, poniewa˝ system
produkcyjny korzysta z kartotek towarowych,
dokumentów magazynowych i zdefiniowanych magazynów. Zapewnia to mo˝liwoÊç

korzystania z automatycznych ksi´gowaƒ
dokumentów, tj. wydaƒ do produkcji, przyj´ç z produkcji, korekt, a co za tym idzie,
pe∏nà wspó∏prac´ równie˝ z rozwiàzaniami finansowo-ksi´gowymi Sage sp. z o.o.

potrzeb produkcyjnych. Pozwala na dos-
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