
CASE STUDY
Wdrożenie enova365
 

w chmurze Microsoft Azure
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O firmie

Firma Arbena specjalizuje się w realizacji projektów
magazynowych i hodowlanych dla branży rolniczej i
przemysłowej. Nasze hale tunelowe charakteryzuje
duża wytrzymałość, odporność na warunki
pogodowe, optymalny rozmiar strefy składowania
oraz szybki montaż i demontaż. Możliwość
posadowienia na gruncie, asfalcie, blokach
betonowych, a nawet kontenerach morskich sprawia,
że możliwości zastosowań tych obiektów są
niezliczone!

Ponadto jesteśmy jedynym w Polsce dystrybutorem
elementów wyposażenia budynków inwentarskich
francuskiej firmy Jourdain. W ofercie posiadamy
również komfortowe materace dla krów firmy
Promat. Dzięki takiemu połączeniu naszym Klientom
możemy zaoferować realizację obór “pod klucz”.

270 000 M2 
ZADASZONEJ POWIERZCHNI



   Wdrożone obszary 

w chmurze Microsoft Azure



ZDECYDOWALIŚMY SIĘ NA USŁUGĘ W CHMURZE, GDYŻ BYŁO
TO DLA NAS NAJWYGODNIEJSZE ROZWIĄZANIE. 

DZIĘKI TAKIEMU MODELOWI KORZYSTANIA Z SYSTEMU MAMY
DOSTĘP DO DANYCH W KAŻDEJ CHWILI, Z KAŻDEGO
URZĄDZENIA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. 

NIE MARTWIMY SIĘ O INFRASTRUKTURĘ, BEZPIECZEŃSTWO
DANYCH, CZY KOPIE ZAPASOWE. TO ZAPEWNIA NAM
DOSTAWCA USŁUGI.

KORZYSTANIE Z  SYSTEMU JEST WYGODNE, A INTERFEJS
UŻYTKOWNIKA  ZAPEWNIA TAKIE SAME MOŻLIWOŚCI 
I FUNKCJE SYSTEMU JAK STANDARDOWY.

Bożena Krzywoń
Główna Księgowa



System enova365 umożliwia nam bezbłędne naliczanie listy płac  w krótkim czasie. W
jednym miejscu mamy do dyspozycji wszystkie informacje o pracownikach i możemy szybko
wygenerować dokumenty związane z zatrudnieniem. System jest zawsze zgodny z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa, niezależnie od dynamiki tych zmian, co jest dla nas
niebywałym atutem. Deklaracje do ZUS wysyłamy bezpośrednio z programu, dzięki
możliwości eksportu do programu Płatnik. 

Dysponujemy narzędziem, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać
deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Nasza codzienna praca przebiega
sprawnie, a procesy powtarzalne, wymagające dotychczas nakładu pracy, są
zautomatyzowane. Z poziomu programu generujemy pliki JPK, których struktury są
aktualizowane na bieżąco i wysyłamy je bezpośrednio do bramki Ministerstwa Finansów.

W ramach obszaru handlowego możemy tworzyć rozmaite dokumenty, a także swobodnie
sterować cenami i towarami. Możemy w łatwy i szybki sposób korzystać na bieżąco z
informacji, np. o kontrahentach i urzędach. Dzięki obsłudze magazynu, mamy kontrolę nad
wydaniami i przyjęciami magazynowymi. Rozwiązanie w chmurze umożliwia nam
generowanie dokumentów sprzedaży również podczas delegacji.
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Przy pierwszej styczności z systemem enova365, zauważyliśmy, że jest on bardzo
rozbudowany. Wiąże się to jednak z jego szerokimi możliwościami. 

Po etapie podjęcia przez nas decyzji o stopniu wykorzystania systemu w naszym
przedsiębiorstwie i opracowaniu koncepcji, uzyskaliśmy od firmy Datio konkretne
rozwiązania dostosowane do naszych potrzeb i specyfiki działalności.  Otrzymaliśmy pomoc 
 między innymi w budowie planu kont, czy schematów księgowania, które to usprawniają
pracę i dostarczają niezbędnych informacji dla zarządu, czy w ramach sprawozdawczości. 

Cierpliwe, rzetelne  i konsekwentne wdrożenie, podzielone na etapy, przyniosło nam znaczną
oszczędność czasu, a co za tym idzie, zmniejszenie nakładu pracy. Dysponujemy świetnym
narzędziem dla księgowego, kadrowej, czy osób zarządzających. W trakcie wdrożenia
musieliśmy również wykazać się dyscypliną i konsekwencją w użytkowaniu programu.
Nakład naszej wspólnej pracy zaowocował sukcesem.

Firma Datio z pewnością dokłada starań, aby kontakt z konsultantami był możliwy na
bieżąco i aby pomoc była udzielana bez zbędnej zwłoki nawet w nagłych przypadkach.
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PARTNER WDRAŻAJĄCY:

DATIO SP.  Z O.O.

ul. 1 Maja 88
40-240 Katowice

www.enova.net.pl

ARBENA SP.  Z O.O.
ul. Harcerzy Buchalików 27

44-240 Żory
www.arbena.pl


