
NAJCIEKAWSZE SYSTEMY ERP 

To, jak sprawnie funkcjonuje nasza firma, zależy w głównej mierze 
od naszych pracowników. Jednak to my powinniśmy im dostarczyć 
narzędzi, które pozwolą im na jak najbardziej efektywne 
wykonywanie obowiązków. Do jednych z takich narzędzi należą 
systemy ERP. Kto i co w tej materii oferuje? 

Jak wybrać najbardziej odpowiadający naszym potrzebom 
system? Mamy nadzieję, że nasze zestawienie będzie dla Państwa 
wsparciem w podejmowaniu decyzji a zaproszeni na nasze łamy 
eksperci naświetlą Państwu, jak ten rynek funkcjonuje i jaka czeka 
go przyszłość. 

Nazwa firmy 
(producenta) 
systemu ERP 

Nazwa systemu Jakim branżom ten system jest polecany? Opis funkcji 

Comarch Comarch 
ERPAItum 

Wszystkim, z naciskiem na 
rynki międzynarodowe. 

Comarch ERP Altum to system klasy ERP stworzony z myślą o rynku międzynarodowym. Platforma wdrażana jest m.in. w Polsce, Francji, Niemczech, 
Hiszpanii oraz Włoszech. Dostosowanie Comarch ERP Altum do specyfiki rynków zagranicznych umożliwia zastosowana w systemie najnowsza technologia 
gwarantująca ścisłą integrację przy jednoczesnej otwartości na zewnętrzne rozwiązania. Rdzeniem całego system Comarch ERP Altum jest silnik 
Business Process Management (BPM), czyli wbudowane mechanizmy umożliwiające całkowitą lub częściową automatyzację rutynowych procesów 
w firmie. To, co wyróżnia Comarch ERP Altum od innych systemów ERP dostępnych na rynku, to dostępne wprost w systemie, wbudowane narzędzia 
Business Intelligence. Narzędzia Business Intelligence pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o trafne analizy i prognozy dostępne 
w standardzie. Platforma ERP idealnie sprawdza się w firmach zagranicznych, sieciach sprzedaży detalicznej, sieciach franczyzowych, firmach handlowo-
usługowych o jednooddziałowej i rozproszonej strukturze, organizacjach holdingowych/przedsiębiorstwach zarządzających wieloma firmami. 

Epicor Software Epicor ERP Rozwiazanie Epicor ERP dedykowane jest dla 
różnego typu produkcji na zamówienie (MIO, 
ETO) w tym produkcji projektowej. Idealnie 
sprawdza się w takich branżach, jak obróka 
metali, maszynowa i elektromaszynowa, 
produkcji urządzeń medycznych, przemysłu 
lotniczego czy motoryzacyjnego. 

Kompleksowe rozwiązania Epicor ERP są tworzone z myślą o specyficznych potrzebach firm produkcyjnych ze szczególnym naciskiem na firmy produkujące 
na zamówienie. Ten szeroki zakres działania jest szczególnie istotny w takich obszarach, jak: księgowość finansowa i środki trwałe (GL, AP, AR i Fixed 
Assets); sprzedaż i ofertowanie (Sales Ouotation/Order); zarządzanie projektami (Project Management); realizacja serwisu i utrzymanie ruchu (Service/ 
Maintenance management); zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS); kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM); zarządzanie 
danymi produktów, w tym zarządzanie cyklem życia produktu (PLM); obsługa produkcji odchudzonej (Lean Manufacturing); zaawansowane zarządzanie 
jakością i wydajnością (QPM); zarządzanie procesami biznesowymi (BPM). Dzięki w pełni zintegrowanym modułom i funkcjom, takim jak zarządzanie 
relacjami z klientami (CRM), zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM), raportowanie produkcji wtoku (MES) oraz portalom korporacyjnym i architekturze 
Epicor True SOA™ firma Epicor oferuje wyjątkowe możliwości zredukowania strat w procesach wewnętrznych i zwiększenia rentowności. 

Exact Software Poland ExactSynergy System polecany wszystim 
przedsiębiorstwom z sektora MSP. 

Wielopłaszczyznowe rozwiązanie biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Exact Synergy jest platformą, na której oparto rozwiązania Exact HRM, 
CRM i BPM. Exact Synergy to rozwiązanie, które łączy procesy i ułatwia pracę zespołową. Dzięki swojej skalowalności, oprogramowanie może rozwijać się wraz z firmą 
- można je rozszerzać o kolejne funkcjonalności w zależności od potrzeb, które łączy procesy i informacje w ramach wybranych lub wszystkich obszarów systemu, 
takich jak zarządzanie pracownikami, zarządzanie klientami oraz transakcje finansowe. Ułatwia pracę, zapewnia lepszy wgląd w informacje, gwarantuje oszczędności 
czasowe. Możliwe jest wykorzystanie w takich obszarach jak CRM, HRM, zarządzanie projektami, obiegiem dokumntów czy zadań. Umożliwiają to: 
• Exact dla CRM 
• Exact dla HRM 
• Exact dla Usług i Zarządzania Projektami 
• Exact dla BPM 
Dostępność zawsze i wszędzie przez przeglądarkę internetową oraz szereg aplikacji ułatwiają korzystanie z rozwiązania. 

InsERT Navireo ERP Systemem polecany przedsiębiorstwom 
działającym we wszystkich branżach. 

Navireo to system klasy ERP adresowany do firm z sektora MSP stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można 
dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje 
przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo ERP jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej, możliwe jest 
stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. 

Oracle Corporation Oracle ERP 
Cloud 

Wszystkie branże, a w szczególności: 
produkcja, sektor wydobywczy, sektor 
energetyczny, handel detaliczny 
i hurtowy, usługi finansowe 
(bankowość i ubezpieczenia), media 
i telekomunikacja, farmacja i służba 
zdrowia, sektor transportowy. 

Oracle ERP Cloud to najbardziej kompleksowa na rynku, nowoczesna, sprawdzona platforma do zarządzania przedsiębiorstwem, która jest dostępna 
w chmurze Oracle Cloud. Nowoczesny interfejs użytkownika uwzględniający technologiczne innowacje - takie, jak komunikacja głosowa, wizualna, 
czy rozszerzona rzeczywistość do obsługi łańcucha dostaw - udostępnia wbudowane funkcje analityczne, kontekstową współpracę społecznościową 
oraz obsługę mobilną, dzięki czemu platforma jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze. Platforma ERP Cloud obejmuje pełny zakres funkcji 
w dziedzinie zarządzania finansami, zaopatrzeniem i projektami, produkcją i łańcuchem dostaw, jak również funkcje zarządzania majątkiem, ryzykiem 
i zgodnością operacyjną oraz wydajnością przedsiębiorstwa (EPM), liczne funkcje analityczne oraz narzędzia do planowania finansowego i operacyjnego. 
Dzięki integracji z aplikacjami Oracle SaaS, klienci otrzymują praktyczną, ukierunkowaną na biznes i łatwą we wdrożeniu ścieżkę rozwoju. 

QAD QAD Enterprise 
Applications 

System polecany przedsiębiorstwom 
produkcyjnym. 

QAD Enterprise Applications jest nową generacją systemu ERP dla produkcji, opartą na funkcjonalnej strukturze modułowej. Stanowi kompletny zestaw 
produktów i funkcjonalności, wspierających zarządzanie zarówno organizacją jednozakładową, jak i firmą o rozproszonej, wielozakładowej strukturze. 
QAD Enterprise Applications wspiera wizję QAD„The Effective Enterprise"stworzoną na bazie potrzeb firm produkcyjnych. Rozwijany wspólnie z Klientami 
pakiet oprogramowania QAD łączy efektywność i elastyczność użytkowania oraz pożądaną funkcjonalność, dzięki oparciu na sprawdzonej, skalowalnej 
platformie technologicznej. Główne cechy tego systemu sprawdzą się w wielu różnych branżach, a jedną z głównych zalet jest m.in. dopasowanie 
funkcjonalności do konkretnych potrzeb. Poszczególne moduły wspierają różne działy w przedsiębiorstwie, zapewniając płynny obieg informacji w firmie. 

Sen te Systemy 
Informatyczne 

Sente S4 System Sente S4 wspiera branże 
produkcyjne, handlowe oraz dystrybucyjne. 

Sente S4 to kompleksowa platforma informatyczna do wspierania firm w ich codziennym funkcjonowaniu. System już od 2000 r. usprawnia 
zarządzanie w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Firma stale rozwija swoje oprogramowanie, aby szło w parze ze zmianami na rynku 
i potrzebami klientów. Sente S4to niezwykły system ERP, bo oprócz rozwiązań klasy ERP swoją funkcjonalnością obejmuje CRM, DMS, WMS, MES, 
WORKFLOW, umożliwiając firmie obsługę wszystkich wewnętrznych procesów operacyjnych w jednym, zintegrowanym środowisku. Główny cel, 
który Sente S4 pomaga osiągnąć przedsiębiorcom, to rozwój firmy dzięki zwiększeniu efektywności jej codziennej pracy. Przed biznesem stoi 
coraz więcej wyzwań, a Sente S4 ma pomóc im sprostać i pozwolić zdobyć przewagę konkurencyjną. Aplikacja ta pozwala zarządzać zasobami 
firmy, ale inaczej niż zwykłe systemy ERP, koncentrując się na przebiegu procesów i efektywnym realizowaniu zadań w organizacji. 

SIMPLE SIMPLE.ERP SIMPLE.ERP zawiera funkcjonalność umożliwiającą efektywne zarządzanie, usprawnienie i optymalizację wszystkich procesów zachodzących 
w instytucjach działających na rynku publicznym oraz w średnich i dużych przedsiębiorstwach o różnorodnych profilach. Od zarządzania personelem, 
kontroli finansów do optymalizacji produkcji, budżetowania czy rozliczania projektów. System zbudowany jest w technologii komponentowej, co 
ułatwia rozszerzanie jego funkcjonalności o nowe elementy - moduły, zgodnie z aktualnymi potrzebami klienta. Jego otwarta architektura pozwala 
również na tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Platforma SIMPLE.ERP daje możliwość przetwarzania 
dużej ilości danych, na podstawie których podejmowanie decyzji zarządczych będzie znacznie łatwiejsze. Dodatkowo system rozbudowywany jest 
o aplikacje mobilne, stworzone w najnowszych technologiach. Łatwy dostęp do informacji finansowych, handlowych, czy usprawnienie obiegu 
informacji w firmie to w dzisiejszych czasach ważny element budowania przewagi konkurencyjnej oraz poprawy efektywności firmy. 

Soneta enova365 Obszary: HR, finanse, sprzedaż, 
magazyn, handel, projekty. Dowolna 
branża - handel, usługi, produkcja, 
finanse, instytucje publiczne. 

System enova365 to oprogramowanie ERP najnowszej generacji przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. System jest tworzony przez 
ekspertów z dziedzin zarządzania, finansów i księgowości, handlu oraz kadr i płac. Pozwala planować podejmowane działania, wyznaczać pracownikom zadania 
oraz dokonywać analiz na podstawie unikalnych raportów i zestawień. Oprogramowanie cechuje się bardzo dużą ergonomią i efektywnością pracy oraz posiada 
przyjazny dla użytkownika interfejs. Producent na bieżące dokonuje aktualizacji systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wdrażając rozwiązania 
pomagające spełnić wymogi m.in. RODO, split payment, JPK. Aplikacja enova365 jest wykorzystywana ponad ponad 11 500 Klientów. Innowacyjność enova365 
jest wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodami LIDER ERP 2016 i 2017. Oprogramowanie enova365 jest dostępne stacjonarnie oraz poprzez przeglądarkę i aplikacje 
mobilną. Pozwala na wykorzystanie pełnych możłiwości systemu ERP z dowolnego miejsca z dowolnego urządzenia. W ofercie enova365 dostępne są wszsytkie 
najważniejsze rozwiązania funckjonalne CRM, Handel, Finanse i Księgowość, Kadry Płace i HR, Projekty, Produkcja oraz Workflow i Businness Intelligence. 

Unit4 Polska Teta ERP Usługi, handel, dystrybucja, 
produkcja, logistyka 

Teta ERP to system dedykowany dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Funkcjonalność Teta ERP zapewnia pełną 
obsługę procesów biznesowych odbywających się w firmach z różnych branż. Wbudowane w system gotowe mechanizmy i funkcjonalności branżowe, 
tworzone są z myślą o specyficznych potrzebach rynku, doskonale wpisują się w potrzeby przedsiębiorstw o różnej specyfice działalności. Teta ERP jest 
z powodzeniem wykorzystywany zarówno w przedsiębiorstwach jednooddziałowych, jak i organizacjach o skomplikowanej strukturze rozproszonej. Ten 
nowatorski system wykorzystuje wysoce zaawansowaną technologię To wszystko sprawia, że rozwiązania technologiczne zastosowane w pakiecie Teta ERP 
są innowacyjne w skali świata. Teta ERP zapewnia wysoki poziom wsparcia procesów finansowych i księgowych, logistycznych i kadrowo-płacowych. Teta 
ME, uzupełniający pakiet Teta ERP o kanał dostępu przez przeglądarkę internetową. Teta ME zapewnia dostęp do procesów biznesowych bez ograniczeń 
geograficznych (na całym świecie) i czasowych (24h/dobę) Teta ME HR to współpracujący z systemem Teta HR pakiet aplikacji wspomagających„miękkie" 
obszary zarządzania zasobami ludzkimi, czyli na przykład: zarządzanie ścieżkami kariery, analizę kompetencji pracowników itp. Jest to samoobsługowa 
platforma internetowa, z której mogą korzystać pracownicy i menedżerowie organizacji. Zakres funkcjonalny systemu zawarty jest w aplikacjach: 
e-zarządzanie czasem pracy, e-urlopy, e-raportowanie, e-wyjazdy służbowe, e-rekrutacja, e-kompetencje, e-bilingi. Ważnym komponentem modułu 
controllingu jest tzw.„Pulpit Menedżera", który stanowi zintegrowane środowisko pracy dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania. 
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