
  



 

            

PRZEDSIĘBIORSTWO LUMEL S.A. 

ZDECYDOWAŁO SIĘ NA WDROŻENIE PROCESU 

ELEKTRONICZNEGO OBIEGU ZAMÓWIEŃ, 

KTÓRY ISTOTNIE WPŁYWA NA USPRAWNIENIE 

FUNKCJONOWANIA WIELU ORGANIZACJI,                   

A TAKŻE STANOWI DOSKONAŁE POŁĄCZENIE                  

Z ELEKTRONICZNYM OBIEGIEM FAKTUR. DO 

REALIZACJI TEGO PROJEKTU WYBRANE 

ZOSTAŁO ROZWIĄZANIE PLUS WORKFLOW 

ZAPROPONOWANE PRZEZ KONSULTANTÓW 

SUNCODE. 

WSPARCIE PROCESÓW 
BIZNESOWYCH DZIĘKI 
PLUS WORKFLOW 
W SPÓŁCE LUMEL 

1000 faktur miesięcznie 

LUMEL S.A. JEST ZNANYM NA CAŁYM ŚWIECIE 

CZOŁOWYM EUROPEJSKIM PRODUCENTEM 

URZĄDZEŃ AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ 

PRECYZYJNYCH ODLEWÓW CIŚNIENIOWYCH. 

SPÓŁKA ISTNIEJE NA RYNKU OD 1954 R. 

PRZEDSIĘBIORSTWO LUMEL S.A. NALEŻY DO 

MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,                   

W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ M.IN.: LUMEL 

ALUCAST SP. Z O.O.; RISHABH INSTRUMENTS 

PVT. LTD., SIFAM TINSLEY US I UK. 



     

 

 

             

     

 

 

 

 

Projekt wdrożeniowy obejmował odzwierciedlenie 

procesów biznesowych w systemie Plus Workflow 

zaproponowanym przez konsultantów Suncode. Jego 

celem było skrócenie czasu obsługi dokumentów 

poprzez automatyzację procesów, a także zapewnienie 

nadzoru nad działaniami użytkowników opisujących 

faktury. Warto zwrócić uwagę, że proces 

zapotrzebowań został ściśle połączony z procesem 

faktur, dzięki czemu możliwe jest realne monitorowanie 

kosztów przedsiębiorstwa, a także weryfikacja ich 

zasadności w odniesieniu do konkretnych 

zapotrzebowań. Dodatkowo system Plus Workflow 

został zintegrowany ze systemem SAP w celu 

przesyłania wszystkich typów faktur – kosztowych                     

i magazynowych. Konsultanci Suncode przeprowadzili 

również szkolenie z modelowania procesów dla 

użytkowników, dzięki czemu przedsiębiorstwo 

samodzielnie rozwija platformę o kolejne procesy                      

i funkcjonalności. W systemie Plus Workflow zostały 

odzwierciedlone nowe procesy dotyczące: usuwania 

faktur, kluczowych wskaźników efektywności (KPI), 

zarządzania zwolnieniami i przyjęciami pracowników 

oraz zmian warunków zatrudnienia. Ponadto                              

w przyszłym roku planowane jest uruchomienie 

czterech następnych procesów biznesowych 

związanych z: zarządzaniem dostawami/ dostawcami, 

zarządzaniem indeksami, działaniami zapobiegawczymi 

i korygującymi oraz zapobieganiem zmianom. 

System Plus Workflow jest rozwiązaniem skierowanym 

do przedsiębiorstw z wielu branż, dzięki możliwości 

indywidualnego dopasowania platformy do oczekiwań 

każdego klienta doskonale sprawdza się również                       

w przemyśle produkcyjnym/lekkim. Wdrożenie systemu 

Plus Workflow pozwoliło na ograniczenie wielu działań 

wykonywanych manualnie w procesie, a także 

zwiększenie nadzoru nad opisywanymi dokumentami. 

Dzięki odzwierciedleniu procesu zamówień w systemie 

Plus Workflow, przedsiębiorstwo Lumel S.A. posiada 

pełną kontrolę nad wydatkowaniem oraz 

wykonywanymi zamówieniami. 

System Plus Workflow spełnił Nasze 

oczekiwania, a wbudowany moduł Plus 

Workflow Editor pozwala na ciągły 

rozwój procesów biznesowych dzięki 

możliwości samodzielnego projektowania 

i implementacji. Projekt wdrożeniowy       

i usługi świadczone przez specjalistów 

Suncode wskazują na ich bogate 

doświadczenie w realizowaniu działań 

według sprawdzonej metodyki wdrożeń.  

Marek Rajszczak, Kierownik Działu IT 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA 

BIZNESOWE I TECHNICZNE 


