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Poznań, dnia 20.03 .2007

List Referencyjny

Załozona W 1994 roku firma ''PAW'' od 12 |at jest |iderem na rynku w
produkcji oraz dystrybucji atykułów dekoracji stołu - głównie papierowych
serwetek oraz świec. Naszą specja|nością jest produkcja wysokiej jakości serwetek
papierowych zadrukowanych oraz świec ręcznie wykonanych.

od maja 2006 roku uĄwamy systemu cDN XL - produkt firmy CDN SA z
Krakowa . który, dzięki jego duzej e|astyczności, znakomicie udało się nam
zaadoptować d|a naszych potrzeb.

Aktua|nie stan wykorzystania systemu cDN XL wyg|qda następujqco: 26
stanowisk modułu cDN XL Administracja, 2 stanowiska cDN XL Księgowość,
2 stanowiska CDN XL Produkcja, 4 stanowiska CDN XL Import, 17 stanowisk CDN
XL Sprzedaz, 1 stanowisko CDN XL środki Trwałe, 10 stanowisk cDN XL
Zamówienia oraz 1 stanowisko systemu Kadry i Płace. System jest cały czas
poszerzany w dodatkowe moduły.

Program ma dobrze rozbudowanq część administracyjną a co za tym idzie
jest bardzo e|astyczny. W przypadku zmian prawnych bardzo łatwo jest samemu
zmodyfikować program by działał według nowych przepisów. Moduł sprzedaŻy
posiada bardzo wie|e funkcji, które ułatwiaja codzienna pracę. Mozna tworzyć
przeroŻne fi|try do sortowania danych. W podsumowaniu mozna powiedzieć,
iŻ program jest idea|ny dla firm, które oczekują konkretnych danych
w konkretnym czasie bezŻadnych ustępstw.

Dzięki wprowadzeniu zintegrowanego systemu informaĘcznego
uzyskaliśmy szybki dostęp do wszystkich danych generowanych W firmie.
Mozliwość ekspoftu danych do programu MS Exce| pozwa|a na dowo|nq obróbkę
uzyskanych. Pełna integracja to przyspieszenie obiegu dokumentów oraz spadek
pracochłonności i czasu całkowitej obsługi k|ienta, a co za tym idzie - szybszy
rozwój firmy.

Wazne jest ze współpraca z firmą dostarczajqcq rozwiązanie informatyczne
- w tym przypadku INTEGRAMAX Sp. z o.o. z a. Firma ta przeprowadziła
wdrozenie, jednak współpraca nie zakończyła się
cały czas aktywna
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