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KRYNICKI Recykling:
po wdrożeniu SAP Business One
urośliśmy czterokrotnie
Czynnikiem, który często wyhamowuje dynamiczny rozwój biznesu,
jest brak wystarczającej kontroli nad kosztami administracyjnymi.
KRYNICKI Recykling wyeliminował to ryzyko, wdrażając przy wsparciu
firmy CompuTec S.A. zintegrowany system SAP Business One.
Od tego czasu spółka, choć urosła czterokrotnie, to nie zwiększyła
swoich wydatków na działania operacyjne. Wypracowany zysk mogła
więc przeznaczyć na kolejne inwestycje, dzięki którym umocniła
swoją pozycję na rynku pozyskiwania, uzdatniania i recyklingu szkła
opakowaniowego.
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KRYNICKI Recykling podniósł swoją wydajność 			
dzięki SAP Business One
SAB Business One oparty o system bazodanowy SAP HANA
umożliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
procesów w firmie oraz analizy biznesowe
Opis firmy

•• KRYNICKI Recykling SA działa od 1998 r. Po kilkuletnim okresie jednoosobowej działalności gospodarczej, w kwietniu 2003 roku firma przekształciła
się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 		
W 2008 r. zadebiutowała na rynku NewConnect,
zaś w 2010 – na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie;
•• Firma pozyskuje stłuczkę szkła od ponad tysiąca
dostawców. W 2013 r. przekazała hutom 200 tys.
ton odzyskanego szkła;

Co zdecydowało o wyborze rozwiązań SAP?

•• Dynamiczny rozwój firmy KRYNICKI Recykling wymusił optymalizację kluczowych procesów. Zarząd
nie chciał, aby wraz z rozbudową bazy klientów
wzrosły koszty administracyjne. Takie ryzyko było
realne. W 2006 r. KRYNICKI Recykling współpracował z 660 dostawcami. Wystarczyły 2 lata, by ta
liczba podwoiła się;
•• Wdrożenie SAP Business One umożliwiało tymczasem nie tylko zautomatyzowanie wielu czynności,

a przez to zredukowanie wydatków na administrację, ale też zintegrowanie takich obszarów jak
księgowość, sprzedaż, środki trwałe, kadry i płace,
magazyn, logistyka oraz zakupy;
•• Firma oczekiwała również wsparcia dla systemu
zarządzania jakością ISO 9001, a także wprowadzenia analiz i raportowania w czasie rzeczywistym;
•• Równie ważnym argumentem było wejście firmy
na NewConnect, a następnie na Giełdę Papierów
Wartościowych. SAP Business One umożliwiał
usprawnienie procesu przygotowywania raportów
giełdowych;

Co zdecydowało o wyborze Partnera?

•• Computec S.A. przedstawił atrakcyjną ofertę
uzupełnioną o referencje zdobyte przy projektach
wdrożeniowych w branży przemysłowej;
•• Firma, oprócz zintegrowanego systemu SAP Business One, zaproponowała wdrożenie SAP HANA,
która umożliwia przetwarzanie danych transakcyjnych i analitycznych w czasie rzeczywistym;
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Korzyści

•• Z chwilą zakończenia wdrożenia SAP Business One
KRYNICKI Recykling zwiększył wartość przychodów czterokrotnie. Dzięki integracji i automatyzacji
procesów biznesowych, spółka zdołała jednak
utrzymać koszty administracyjne na niezmienionym
poziomie. Przez to na inwestycje można było przeznaczyć więcej środków;
•• Wszystkie dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym. Kiedy np. ciężarówka odbiera z odległej
fabryki stłuczkę szkła, w systemie od razu zostają
odnotowane i zaktualizowane informacje w obszarze m.in. magazynowania, sprzedaży oraz finansów
i księgowości. Menedżerowie kierujący poszczególnymi działami nie tracą czasu na ręczne wprowadzanie danych do bazy;

•• Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym umożliwia efektywniejsze działanie. Dotyczy to wykonywania analiz i raportowania na potrzeby zarówno
wewnętrzne (np.na żądanie kierownika produkcji),
jak i zewnętrzne (np. celem poinformowania akcjonariuszy o wynikach finansowych firmy za ostatni
okres);
•• KRYNICKI Recykling czerpie też dodatkowe korzyści
z integracji systemu zarządzania jakością ISO 9001
z SAP Business One. Na żądanie uprawnieni do tego
użytkownicy mogą otrzymać aktualną informację
o wielkości reklamacji lub zanieczyszczeń produkcyjnych;
•• Dzięki błyskawicznym analizom firma może natychmiast reagować na nowe zdarzenia lub trendy;

Nazwa firmy
KRYNICKI Recykling S.A.
Lokalizacja
Olsztyn, Polska
Branża
Recykling
Produkty/ Usługi
Pozyskiwanie, uzdatnianie i recykling
szkła opakowaniowego
Strona internetowa
www.krynicki.pl
Partner

„Zależało nam na tym, by dynamiczny rozwój firmy nie pociągnął za sobą większych wydatków na administrację.
I to nam się udało. Przy wsparciu rozwiązań SAP Business One i SAP HANA nasze przychody wzrosły czterokrotnie,
a koszty działań operacyjnych pozostały na niezmienionym poziomie.”
Adam Krynicki, prezes zarządu KRYNICKI Recykling SA

CompuTec S.A.				
www.computec.pl

