
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Panele meldunkowe produkcji CC-pro  autorstwa Computer Center 

zintegrowane z Comarch ERP XL w pełni spełniły nasze wymagania 

merytoryczne oraz  technologiczne (...). We współpracy z firmą Computer 

Center w Częstochowie powstaje wiele rozwiązań, które pozwalają na 

ciągły rozwój oraz kontrolę procesu produkcyjnego" 

- P. Maryla Cybulska,  

prezes Wytwórni Wód Mineralnych Jura Skałka 

 

Potrzeby Firmy przed wdrożeniem: 

 

• Poprawa zdolności przedsiębiorstwa do zwiększenia efektywności 

procesu produkcyjnego oraz procesów magazynowych i dystrybucji. 

• Automatyzacja produkcji  

• Prowadzenie analiz, co do rentowności planowanych inwestycji 

• Sprawniejsze zarządzanie magazynem 

• Zmiana dotychczasowego modelu organizacji produkcji wody i 

napojów, który opierał się w dużej części procesów na dokumentacji 

ręcznej i arkuszach kalkulacyjnych 

• Eliminacja szeregu problemów związanych z zasobami ludzkimi i ich 

błędami, które  generowały dodatkowe koszty.  

 
 

 

 

 

Firma 

Jura-Skałka 

 

Branża 

Wytwórnia wód i napojów 

 

Data założenia 

1995 r. 

 

Adres internetowy 

www.juraskalka.pl 

 

Informacja 

Firma powstała w latach 80 – tych, 

kiedy po raz pierwszy wykonano 

odwierty i wybudowano wytwórnię 

– woda wydobywana jest z ujęcia 

(180 m) w strefie ochronnej 

Jurajskiego Parku Krajobrazowego. 

Badania    fizyko - chemiczne, 

mikrobiologiczne, radiometryczne, 

którym poddane zostały wyroby 

firmy, wykazały, iż Jura Skałka jest 

wodą mineralną charakteryzującą 

się wyjątkową czystością, 

doskonałym smakiem i zawartością 

niezbędnych dla organizmu 

składników mineralnych i 

mikroelementów. 

 

Wdrożone systemy 

COMARCH ERP XL  

COMARCH WMS MAGAZYNIER 

CC-PRO – Aplikacja     

meldunkowa produkcji 
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Zakończone wdrożenie pozwoliło na zapewnienie kontrahentom tzw 

”traceability”, czyli możliwości prześledzenia i raportowania o szczegółowych 

parametrach produkcji wedle partii produkcyjnych  z analizą wstecz w czasie. 

Dzięki nowoczesnym systemom informatycznym uzyskano możliwość 

automatyzacji produkcji i wyeliminowania błędów ludzkich. Dodatkowo 

otrzymano możliwość prowadzenia analiz, symulacji, badania trendów, 

rentowności planowanych inwestycji oraz precyzyjnego budżetowania 

kosztów każdego kontraktu dla każdego kontrahenta indywidualnie. 

 

    

 

Dzięki Comarch ERP XL Klient zyskał m.in.: 

➢ obniżenie kosztów 

➢ automatyzację produkcji 

➢ eliminację błędów ludzkich 

➢ sprawniejsze zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw 

➢ optymalizację stanów magazynowych 

➢ szybkie generowanie raportów bezpośrednio z hali produkcyjnej przez 

pracowników o ilościach wyprodukowanych wyrobów gotowych, strat, 

czasów pracy 

➢ sprawną obsługę wszystkich etapów produkcji od wytworzenia 

półproduktu, po ostatni etap – pakowanie 

 


