
Od czasu powstania w 1992 roku, grupa MAPAL zbudowała 

silną pozycję w stosunkowo małej branży producentów 

wyposażenia gastronomicznego. Specjalizując się

w produkcji wyrobów ze stali nierdzewnej MAPAL 

wyposaża obecnie supermarkety oraz fi rmy związane 

z produkcją i sprzedażą żywności. Grupa dostarcza 

specjalistyczne meble oraz sprzęt roboczy - stoły do 

cięcia, umywalki, półki, wózki, itp.

Od 1998 roku, daty rozpoczęcia działalności w Polsce, 

fi rma stopniowo przeniosła większość swojej produkcji 

tutaj. "Utrzymujemy zakłady obróbki wykańczającej we 

Francji, ale produkcję wszystkich naszych produktów - od 

pojedynczych elementów do całych serii – prowadzimy

w Łodzi", mówi Marcin Walas, prezes MAPAL Polska. 

Prezes Marcin Walas odpowiedzialny jest za rozwój fi rmy 

w Europie Wschodniej. Nadzoruje całość produkcji grupy 

obejmującą ponad 1500 produktów katalogowych jak 

również projekty dwóch fi rm badawczych należących 

do MAPAL. "Działamy na bardzo konkurencyjnym rynku.

W celu odróżnienia się od innych dostawców pracujemy nad 

produktami o wysokiej wartości dodanej, wykonywanych 

na zamówienie, a więc dostosowanych do potrzeb klienta", 

mówi Marcin Walas.

OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

W celu zarządzania procesem produkcyjnym MAPAL 

w 2000 roku wdrożył system ERP opracowany

w Polsce. Ale po dziesięciu latach użytkowania narzędzie 

wyczerpało swoje możliwości. "Przy wzroście zatrudnienia na 

produkcji z 4 do 15 osób, a tym samym wzroście możliwości 

jednoczesnego zarządzania ilością zleceń z 30 do 100, MAPAL 
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Ta francuska fi rma z sektora małych i średnich fi rm, specjalizująca się

w wyposażeniu zakładów produkcji spożywczej, super- i hipermarketów oraz fi rm 

z sektora HoReCa, postanowiła zmodernizować zarządzanie własną produkcją. 

Szukała producenta oprogramowania, które mogłoby wesprzeć ich działalność

w Polsce. Dzięki wdrożeniu Yourcegid Manufacturing PMI, MAPAL poprawił zarówno 

zarządzanie jak i całkowitą wydajność swoich zakładów produkcyjnych w Łodzi. 

Ponadto Cegid aktywnie wspiera działania MAPAL na rynkach międzynarodowych.

 www.cegid.com/manufacturing Cloud Services & Software

nie miał wyboru i musiał znaleźć bardziej wydajny system CAPM, 

zwłaszcza pod kątem planowania produkcji". Celem MAPAL 

stała się optymalizacja zarządzania i zwiększenie wydajności 

swoich polskich zakładów produkcyjnych poprzez zakup 

nowoczesnego i efektywnego rozwiązania. Ale MAPAL szukał 

również producenta oprogramowania, który byłby chętny 

do współpracy na rynkach zagranicznych. Po dokonaniu 

kompleksowej oceny rynku, grupa bardzo szybko wybrała 

system Yourcegid Manufacturing PMI - wyspecjalizowany 

system ERP fi rmy Cegid, integrujący wszystkie funkcje 

małej i średniej wielkości fi rmy: sprzedaż, zakupy, 

projektowanie, logistykę, produkcję, nadzór nad produkcją, 

statystyki. "To rozwiązanie zostało już wdrożone w centrali 

koncernu we Francji. Znaliśmy wszystkie jego możliwości

i mocne strony. Po szczegółowej prezentacji dla przyszłych 

użytkowników wiedzieliśmy, że będzie w pełni zaspokajać 

wszystkie potrzeby naszych polskich zakładów", ujawnia 

Marcin Walas.

WSPARCIE MAPAL W POLSCE

Jednak Cegid miał jeszcze jedno wyzwanie zanim 

podpisał kontrakt: wspieranie MAPAL bezpośrednio

w Polsce. W 2013 roku, gdy rozpoczynano projekt, 

producent oprogramowania nie był obecny na rynku 

polskim. Dlatego jego zespół specjalistów wziął na siebie 

obowiązek odbycia podróży do Łodzi w celu zainstalowania 

oprogramowania, przeszkolenia użytkowników oraz 

nadzoru nad przekazaniem wiedzy i umiejętności. "Cegid 

zapewnił nas, że uzyskamy ten sam poziom i jakość usług 

jak jego klienci z Francji. Wiedzieliśmy, że jest to poważna, 

dobrze znana fi rma. Zaufaliśmy jej i nigdy tego nie 

żałowaliśmy", potwierdza Marcin Walas.
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CLIENT SUCCESS

Założona w 1992 roku, MAPAL specjalizuje się w produkcji mebli
i urządzeń ze stali kwasoodpornej przeznaczonych dla sklepów i dla 
wszystkich specjalistów z branży gastronomicznej: sprzedawców ryb, 
sklepów mięsnych, piekarni, fi rm cateringowych, komór chłodniczych, 
kuchni, itp.. Większość jej produktów jest obecnie wytwarzana w Polsce. 
Firma ma roczne obroty w wysokości 8 mln € i zatrudnia ponad 70 
pracowników rozproszonych pomiędzy Francją a Polską.

www.mapal.pl

About MAPAL

O Cegid

Cegid jest wiodącym graczem w cyfrowej transformacji fi rm, świadczącym usługi w chmurze oraz dostarczającym oprogramowanie zarówno dla przedsiębiorstw 
prywatnych jak i instytucji publicznych. Cegid odpowiada na potrzeby zarządzania różnej wielkości przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych w dziedzinie 
fi nansów, podatków i zasobów ludzkich. Oferuje rozwiązania branżowe dla fi rm z sektora produkcji, rzemiosła, usług i handlu detalicznego, jak również dla 
księgowości. Bazując na MoBiClo, koncepcji technologicznej łączącej mobilność, Business Intelligence i Chmurę, strategia innowacji Cegid kreuje nowy sposób, 
w jaki ludzie korzystają z oprogramowania.

Cegid jest międzynarodową grupą z ponad 2000 pracownikami, 29 lokalizacjami we Francji oraz 15 spółkami zależnymi i biurami na całym świecie. Cegid 
obsługuje ponad 120.000 klientów i 400.000 użytkowników, w tym ponad 120.000 w trybie SaaS. W 2014 roku przychody grupy wyniosły 267 mln €.

CEGID SOLUTION:

- Yourcegid Manufacturing PMI

Cegid, 52 quai Paul Sédallian

69279 Lyon CEDEX 09 - FRANCE

T: +33 (0)4 26 29 50 00 • www.cegid.com/manufacturing

WDROŻENIE W REKORDOWYM CZASIE

Projekt uruchomiony we wrześniu 2013 miał zakończyć 

się wdrożeniem na początku stycznia 2014 roku. "Cztery 

miesiące to bardzo krótki czas na realizację zadania tej 

skali. To było prawdziwe wyzwanie. Wielu pracowników było 

sceptycznie nastawionych. Jednak nam się udało”. Pomimo 

odległości, bariery językowej, ograniczenia związanego

z przymusowym zarządzaniem dwoma różnymi walutami 

(euro i złotymi) oraz specyfi ki dotyczących polskiej 

rachunkowości i rozliczeń, nowy wyspecjalizowany system 

ERP był w pełni sprawny zgodnie z planem. I na dodatek 

w języku polskim. "Przetłumaczyliśmy ponad 24.000 linii 

w trzy miesiące. Ogromny nakład pracy, ale było warto". 

Szef MAPAL Polska przyznaje również, że skorzystał

z wiedzy Cegid oraz sprawdzonych metod pracy zarówno 

przy rozpoczynaniu projektu, jak i po jego realizacji. 

"Byliśmy obsługiwani przez dwóch doświadczonych 

kierowników projektów, kompetentnych i znających realia 

przedsiębiorstw przemysłowych takich jak nasze".

PIERWSZE POZYTYWNE EFEKTY SĄ JUŻ WIDOCZNE

Yourcegid Manufacturing PMI jest obecnie używany na co 

dzień przez wszystkie zespoły MAPAL Polska. Pierwsze 

korzyści są już widoczne. "Znacznie poprawiła się jakość

i niezawodność wszystkich naszych danych. Pozwala nam to 

skuteczniej kontrolować działania i dokładniej oceniać naszą 

produktywność. Możemy również w czasie rzeczywistym 

monitorować koszty produkcji oraz cenę każdego produktu, 

mając jednocześnie kompleksowy wgląd w nasze potrzeby”. 

Dzięki zaawansowanym funkcjom planowania Yourcegid 

Manufacturing PMI fi rma może łatwiej rezerwować 

komponenty i potrzebne surowce, jak również poprawiać 

sposób organizacji swoich zasobów. A jest to ważne 
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zarówno przy zwiększających się ruchach magazynowych 

i produkcyjnych, jak i przy niestandardowych produktach. 

"W odniesieniu do zamówień pojedynczych jednostek, 

które otrzymujemy, możemy dokonać kilku symulacji 

zanim zaczniemy cokolwiek produkować. To pozwala nam 

poprawić sposób ustalania cen. Ponadto nasz cały proces 

sprzedaży staje się bardziej wydajny dzięki dużo szybszemu 

przetwarzaniu zamówień i szybszym rozliczeniom", mówi 

zadowolony Marcin Walas.

DOSKONAŁE NARZEDZIE DO ZARZĄDZANIA

Szef polskiego oddziału MAPAL dobrze wie, że dopiero po 

kilku miesiącach ciągłego stosowania nowego rozwiązania 

będzie mógł w pełni wykorzystać jego funkcjonalne 

bogactwo. Jednak już teraz posiada narzędzie zarządcze, 

które spełnia jego oczekiwania. "Naprawdę znaleźliśmy 

idealne narzędzie. I prawdopodobnie wkrótce dodamy 

system CRM, aby lepiej obsługiwać naszych klientów. Mamy 

również teraz u boku prawdziwego partnera, takiego, który 

angażuje się we wspieranie naszych wysiłków związanych 

z zarządzaniem. Jest to niezaprzeczalną wartością dla 

naszego wzrostu."


