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KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. działana polskim ryŃu od 1993 roku. Firma posiada
trzy zakłady produkcyjne . w Poznaniu (centrala), w Będzinie kA(atowic orazwlJjeŹdzb
VTomaszowa Mazowieckiego otwarty w 2003 roku.

Firma jest związana z niemiecką spółkąKREISEL GmbH, na|ęiącądo grupy Haslberger
zrzeszającej takich potentatów w produkcji materiałów budowlanych jak: Hasit (Niemcy,
Czechy), Roefix (Austria), Fixit (Szw ajcaria), Renova, Greutol.

Podstawąofeńy firmy KREISEL sąprodukty chemii budowlanej (kleje do g|anry i gresu,
zapraw murarskie, tynki, masy spoinujące, wylewki samopoziomujące, masy gruntujące i
izolujące, farby elewacyjne, gipsy, gładzie, systemy dociepleń budynków' systemy renowacyjne).
Produkty KREISEL wy|warzane sązgodnie zmiędzynarodowymi normami certyfikatu ISo
9001:2000. KREISEL i jego produkty otrzymały najwyŻsze polskie wyróżnienia gospodarcze i
konsumenckie. Najważniejsze to: Polskie Godło Promocyjnę,,TęrazPolska'', ''Lider Rynku'',
Zł,oteMedale MTP BUDMA, certyfikat ''Dobre, bo Polskie'', ''Medale Europejskie BCC'',
"Solidny Partner", "Solidna Firma" .

W 2000r firma zdecydowała o zakupie nowoczesnego systemu informatycznego do zaruądzania i
controllingu: CDN XL.
Po przeprowadzeniu ana|izy zadecydowano o zakupie następujących modułów: Sprzedaż,
Księgowośó, Środki trwałe, Zamowienia, Produkcja, CRM, Import, I.Zam, Controlling.
We wdrożeniu wzięła udziałftrma Integramax zPoznania, która wykazał'aswój pełen
profesjonalizm , fachowość , szeroką wiedzę z zakresu specyfiki i funkcjonowania
przedsiębiorstw. Szybkość dzia|ania, pomysły i kompetencje pracowników firmy - integratora
pozwoliły na płynne wdrożenie nowego systemu.

Niniejszym rekomendujemy system CDN XL jako w pełni nowoczesne narzędzie wspomagające
zarządzanie przedsiębiorstwem , a firmę Integramax jako rzetelnego integratora systemów
informatvcznvch.
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