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MateriaĘ BudowIane wEsoŁEK Sp. z o.o. powstała z pzeksatał.cenia firmy MateriaĘ

Budow|ane'wEsoŁEK" Waldemar w€soł.ek za|.ożonej w 1986 rcku. Na początku swej działa|ności

firma świadcąyła usługi transportowe, następnie poszerryła zakres swojej działa|ności o hande! opałem i

materiałami budowlanymi. W marcu 2oo3 roku firma pzeksfiałciła się W spółkę z ograniczoną

odpowiedziaInością.

Siedziba firmy Materiały Budowlane WESOŁEK Sp. z o.o. mieści się w Chociczy prry u|iot Składowej

14 (gmina Nowe Miasto nad Wartą). Ponadto w takich miejscowościach jak: Piła, śrem, środa Wlkp., Gądki,

Poznań oraz Wześnia znajdują sĘ oddziały. Pzedsiębiorstwo zajmuje się zarówno sprzedażą deta|iczną

oferując szeroĘ gamę produl6ów, materia,|ów budow|anych oraz uządzeń znajdujących zastosowanie w

budownictwle, jak również spzedażą hurtową.

Rosnące wymagania odnośnie obsługi k|ientow, potneba szybkiej i preqrayjnej wymiany informadi

między działami firmy mlałry decydenta|ny wptyw na zmianę systemu informaĘcznego. Program CDN

Klasyka, posiadany ówcześnie, ograniczał szanse rozwoju na współczesnym rynku charaKeryzującym się

dynamiką i niepzewidywalnością. SĘd też wym|ana p|atformy stała się niezbędnym elementem rozwoju

firmy. Wybor padł na implementację systemu cDN xL' programu ciąg|e rozwijanego i nowoczesnego

wsparcia zarządzan|a.
Wdrożenie dało wymierne korzyści:
Dla zaządu i księgowości:
. natychmiastowy dostęp do lnformacji o stanie pracy oddziałów
- bieżących transakcjach
- bieżącą pieczę ksĘowości nad obiegiem dokumentow wewnątz firmy
- mofiwóść pfti:vzvińego nadawania praw dosĘpu poszczególnym operatorom do informadiw programie
Dla hand|owów:
-dostęp do informacji o rozrachunkach z klientami
.moż|iwość uszczegółowienia dokumentów zgodnie z Wymogami k|ientów
- utwozenie rankingu dostawów iwykorzystywanie 9o przy zamówieniach
-ana| iza zapasow magafynowych i sprawniej sze zanądzanie nim i

Rozpoczęie prac wdrożeniowych w 2009 roku okazało się trafioną deqąją inwestycyjną. cDN xL i
jego ,,otwartość,i nie zamyka naszej firmy i moż|iwości jej rozwoJu w nadchodzących latach. W trakcie
wórożenia nieocenione okazało się wsparcie firmy Integramax, Kóra pzeprowadziła wdrożenie oraz
zapewniła nadzór nad rozruchem, szko|eniami oraz w da|srym ciągu zapewnia wsparcie merytoryczne i
funkQona|ne d|a dalszego roałoju naszych potzeb zaaądzania'

CDN xt to program polecany i rekomendowanY przef' naszą firmę dla firm, które szukają rozwiązania,
które będzie w pełniiaspokaiać rozwijające się potzeby a pańner Integramax to so|idny Partner zarówno
wdrożeniowy jak i serwisowy.
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