
RADIO OPOLE
CASE STUDY 
 



 

RADIO OPOLE TO JEDYNA PUBLICZNA ROZGŁOŚNIA ŚLĄSKA OPOLSKIEGO.  
Spełn ia  swą mis ję  in formacy jną ,  społeczną  i  ku l turową na  poz iomie  reg iona lnym
(województwo)  i  l oka lnym (miasta  i  ws ie ) .  Jest  też  na js tarszą ,  bo  i s tn ie jącą  od  1952
roku ,  rozg łośn ią  w Opo lsk iem.  Głównym przedmiotem dz ia łan ia  Rad ia  Opo le  jest
tworzen ie  i  bezpłatne  rozpowszechn ian ie  reg iona lnych  programów rad iowych ,  emis ja
rek lamy oraz  budowa i  eksp loatac ja  nadawczych  i  przekaźn ikowych  s tac j i  rad iowych .
Radio Opole w swojej  pracy stosuje wiele  najnowszych rozwiązań i  technologi i .
Wbrew pozorom n ie  są  to  ty lko  techno log ie  sprowadza jące  s ię  do  pracy  z  dźwięk iem,
choc iaż  natura ln ie  tuta j  jes t  i ch  na jwięce j .  Do  wsze lk ie j  obróbk i  komputerowej  dźwięku
stosowane  są  rozwiązan ia  światowych  f i rm,  zarówno w zakres ie  s tosowanego  sprzętu
jak  i  oprogramowania .

O RADIU 



GŁÓWNY POWÓD POSZUKIWANIA NOWEGO
ROZWIĄZANIA

Konieczność opuszczenia środowiska DOS

WYZWANIA DLA NOWEGO SYSTEMU: 

sprawna, szybka i intuicyjna praca
zgodność z obowiązującymi przepisami

spełnienie indywidualnych oczekiwań i potrzeb
nowe możliwości



System enova365 poleciły nam
rozgłośnie z Olsztyna i Bydgoszczy.
Ponadto rozgłośnia w Katowicach

poleciła nam partnera
wdrażającego. 

Wybór padł  na enova365 i  Datio
dzięki  rekomendacjom zadowolonych użytkowników.



ROZWIĄZANIE
System enova365 oferuje wiele możliwości, działa

bardzo sprawnie. Dzięki profesjonalnym konsultacjom
technicznym praca przebiega równie sprawnie 

i płynnie.
 

System zmienił tak na prawdę filozofię 
i sposób naszej pracy. Mamy otwarte nowe

możliwości dzięki pracy w środowisku Microsoft.
Silnie wspomaga pracę w obszarze rachunkowości

 i wszystkimi jej podległymi zakresami.



Datio
ZESPÓŁ PROFESJONALNY,  RZETELNY ,  MIŁY ,

CHĘTNIE  STAWIA CZOŁA WYZWANIOM.
ZDECYDOWANIE  POLECAM JAKO F IRMĘ

WDROŻENIOWĄ.

enova365
SYSTEM O DUŻYCH MOŻLIWOŚCIACH,
POMAGAJĄCY W CODZIENNEJ  PRACY.

ŁUKASZ KLAG
GŁÓWNY KSIĘGOWY RADIA OPOLE



www.enova.net.pl


