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LIST RBFERBNCYJNY

Spółka AGRO.TRADE zaj muj e się przede wszystkim sprzedaŻąhurtową wyrobów
chemicznych w branżach: rolniczej, przemysłu rolno-spożywczego' DDD'
Prowadzimy również działalnośó :

. usługową

. doradczą

W naszej rozwijającej się dynamicznie firmie zaistniałakoniecznośó wymiany
oprogramowania. Zdecydowaliśmy się na unowocześnienie, wymieniając oproglamowanie CDN
Klasyka na wdrozenie nowocześniejszego i niewątpliwie bardziej elastycznego oprogramowania
uzatkowego CDN Optima.
Na chwilę obecnąbazujemy na modułach CDN optima w składzie: Ana|izy, Księga Handlowa,
Handel, Płace i Srodki Trwałe.

oparcie obiegu dokumentów na systemie CDN optima pozwoliło na:
Dla Zarządu i Księgowości:
- natychmiastowy dostęp do informacji o stanie ptacy oruz poszczególnych działów firmy
- informacji o poziomie prowadzonych transakcji
.bieŻąca pieczę księgowości nad ruchem dokumentów wewnątrz firmy
- możliwość precyzyjnego nadawania praw dostępu poszczególnym operatorom do informacji o
programie
- ułatwiło wykonanie analiz dla oddania rzeczywistego obrazu firmy
Dla Handlowców:
- dostęp do informacji o rozrachunkach z klientami
- możliwość dokładniejszego opisywaniapozycji dokumentów, zgodnie z wymogami klientów
Dla Kadr:
- nowe mozliwości w prowadzeniu pracowników od strony zagadnień kadrowych i płacowych.

Rozwiązaniate zapewniająstabilność systemu oruzbezpieczeństwo danych nawet przy bardzo
duzej ilości zapisów. Łatwośó dostępu do aktualizacji oprogramowania, dużą elastyczność w
tworzeniu dodatkowych wydruków i ana|iz,

Dużę maczenie przywdrazaniu systemu miała pomoc firmy INTEGRAM AX, zktórą
pracujemy od paru lat. Cenne uwagi i wsparcie przy szkoleniach i uruchamianiu programu pomogło
nam szybko przestawió się ze starego systemu na nowy. Rozpoczęcie pracy na CDN optima stało się
,,strzałem w dziesiątkę'' i co najważniejsze stopień jego otwartości nie zamyka j firmie rozwoju
w nadchodzących latach.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy

PREZES



'1, .4 
l .

ur.

BANK MILLENNIUM S.A.
Nr 69 1160 2202 0000 0000 6065 5893

BANK PEKAO S.A.
Nr 82 1240 1747 l l l l  0000 1849 9841

Tel. (0-61) 820-8s-95
NIP 778-00-01-012 (0-61) 820-85-96
Regon 630022117 Tel. (0-61) 828-06-91

Fax (0-61) 820-86-70
E-mail : info@agro-trade. com.pl

www.agro-trade. com.pl

AGRO -TRADE Sp. z o.o.
ul. Wyłom 16
6I-671Poznair
te l .061 820 85 95,061 8208696
www. agro-trade.com.pl

P oznań, dnia 28.03.2007

LIST RBFERBNCYJNY

Spółka AGRO.TRADE zaj muj e się przede wszystkim sprzedaŻąhurtową wyrobów
chemicznych w branżach: rolniczej, przemysłu rolno-spożywczego' DDD'
Prowadzimy również działalnośó :

. usługową

. doradczą

W naszej rozwijającej się dynamicznie firmie zaistniałakoniecznośó wymiany
oprogramowania. Zdecydowaliśmy się na unowocześnienie, wymieniając oproglamowanie CDN
Klasyka na wdrozenię nowocześniejszego i niewątpliwie bardziej elastycznego oproglamowania
uzytkowego CDN Optima.
Na chwilę obecnąbazujemy na modułach CDN optima w składzie: Ana|izy, Księga Handlowa,
Handel, Płace i Srodki Trwałe.

oparcie obiegu dokumentów na systemie CDN optima pozwoliło na:
Dla Zarządu i Księgowości:
- natychmiastowy dostęp do informacji o stanie ptacy oraz poszczególnych działów firmy
- informacji o poziomie prowadzonych transakcji
.bieŻąca pieczę księgowości nad ruchem dokumentów wewnątrz firmy
- możliwość precyzryjnego nadawania praw dostępuposzczególnym operatorom do informacji o
programie
- ułatwiło wykonanie analiz dla oddania rzeczywistego obrazu firmy
Dla Handlowców:
- dostęp do informacji o rozrachunkach z klientami
- możliwość dokładniejszego opisywaniapozycji dokumentów, zgodnie z wymogami klientów
Dlą Kadr:
- nowe mozliwości w prowadzeniu pracowników od strony zagadnień kadrowych i płacowych.

Rozwiązaniate zapewniają stabilność systemu orazbezpieczeństwo danych nawet przy bardzo
duzej ilości zapisÓw. Łatwośó dostępu do aktualizacji oprogramowania, dużą elastycznośó w
tworzeniu dodatkowych wydruków i ana|iz,

Dużę maczenie przywdrazaniu systemu miała pomoc firmy INTEGRAM AX, zktórą
pracujemy od paru lat. Cenne uwagi i wsparcie przy szkoleniach i uruchamianiu programu pomogło
nam szybko przestawió się ze starego systemu na nowy. Rozpoczęcie pracy na CDN optima stało się
,,strzałem w dziesiątkę'' i co najważniejsze stopień jego otwartości nie zamyka j firmie rozwoju
w nadchodzących latach. PREZES

Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy


