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O FIRMIE

Nasze doświadczenie w branży TSL sięga roku 1993. Profesjonalna kadra oraz
nowoczesny tabor to bezsprzeczne atuty firmy Omega Transport. Jesteśmy w

stanie sprostać wielu rodzajom przewozów, a do każdego zleceniodawcy podchodzimy
indywidualnie. Posiadamy stosowne licencje na spedycje w ruchu krajowym i
międzynarodowym, a nasi kierowcy dysponują wszelkimi uprawnieniami ,

również do transportu materiałów niebezpiecznych (ADR). Nadrzędnym celem jest
dla nas wysoka jakość świadczonych usług, a także satysfakcja Klientów. To wszystko

pozwoliło nam na odniesienie sukcesu na rynku krajowym oraz pojawienie się na
drogach międzynarodowych.

 
Ciągły rozwój spółki pozwala na lepsze dopasowanie się do rynku, który w obecnych

czasach jest wymagający. W związku z tym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych klientów otworzyliśmy oddziały w Gdyni i Katowicach. Wraz z otwarciem

nowych placówek rozwijamy się o transport morski, lotniczy, kolejowy, chłodniczy
jak również transport drobnicowy LTL. Dopełnieniem całego przedsięwzięcia jest

uzyskanie certyfikatów systemów zarządzania jakością ISO 9001 i bezpieczeństwa w
łańcuchu dostaw ISO 28000.

 



O FIRMIE



Do poszukiwania systemu ERP skłoniły nas kolejne zmiany w
przepisach. Potrzebowaliśmy systemu, który obsługuje Pracownicze

Plany Kapitałowe. Istotne było dla nas, aby system szybko reagował na
zmiany w przepisach. 

 
Zależało nam na możliwości integracji programu z systemami

zewnętrznymi zapewniając swobodny przepływ informacji. 
 

System musiał nam zapewnić możliwość rozliczania umów
leasingowych walutowych oraz obsługę harmonogramów spłat rat, a

także planowanie płynności finansowej, czy obsługę powstających
różnic kursowych.
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Wyzwania i trudności dla
nowego systemu

Z racji planowanego przeniesienia obsługi z biura rachunkowego, na nasz system
wewnętrzny, wyzwaniem była dla nas intensyfikacja działań zespołu w celu

uzupełnienia istniejącej bazy danych o potrzebne informacje oraz rozpoczęcie pracy
przy jednoczesnej potrzebie integracji z pozostałymi systemami zewnętrznymi. 

W ramach wypracowanej metodyki wdrożenia, proces ten przebiegł sprawnie, a
współpraca z konsultantami firmy Datio zaowocowała sukcesem w zakresie

implementacji.
 

Powiązanie istniejącego systemu TMS, w którym nadal muszą być ewidencjonowane
faktury związane z transportem i spedycją z nowym ERP (enova365). Wypracowana

wspólnie z DATIO funkcjonalność wymiany danych (import plików danych)
pozwala zdecydowanie ograniczyć manualne działania na fakturach.

Bardzo specyficzne wymogi formalne związane z zatrudnieniem kierowców
zawodowych wymuszają dopasowanie enova365 do najnowszych rozwiązań prawnych

w module Kadry i Płace.
 
 



NASZ WYBÓR    

System enova365 to nowoczesne rozwiązanie, które bardzo dobrze wspiera działanie
działu HR, co przy skali działania naszej firmy i specyfiki wymogów prawnych związanych z
zatrudnianiem kierowców, było dla nas kluczowe. 

Dodatkowo nasze obecne biuro rachunkowe działa w pełni w tym systemie ERP, co
zdecydowanie ułatwia pracę w środowisku rozproszonym.

NASZ WYBÓR    

doświadczony team konsultantów i wdrożeniowców reagujący szybko na oczekiwania
klienta i zmienne wymogi prawne



Dzięki wprowadzeniu do enova365 obsługi pakietu mobilności, mamy możliwość
importu diet kierowców i dodatków z programu 4trans, co pozwala uniknąć pomyłek

przy ręcznym wprowadzaniu danych. Przekłada się to bezpośrednio na wydajność 
i szybkość obsługi kadrowo- płacowej. 
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