
 

            

POLFARMEX S.A. JEST UZNANYM PRODUCENTEM 

WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH. DZIĘKI 

ZGROMADZONEMU W TRAKCIE 25-LETNIEJ 

OBECNOŚCI NA POLSKIM RYNKU 

DOŚWIADCZENIU, ZYSKAŁA ZAUFANIE    

W GRONIE PACJENTÓW, LEKARZY ORAZ 

KONTRAHENTÓW. PRODUKTY FIRMY POLFARMEX 

SĄ DOSTĘPNE NA RYNKACH EUROPY 

ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, PAŃSTW 

BAŁTYCKICH ORAZ NA DALEKIM WSCHODZIE. 

WDROŻENIE SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO 
KLASY WORKFLOW 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
POLFARMEX S.A. 

 

1000 faktur miesięcznie 

GWARANCJĄ STAŁEJ I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

OFEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ PRODUKTÓW SA 

WYSOKIEJ KLASY SPECJALIŚCI ORAZ 

NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY. POLFARMEX 

POSIADA PEŁNE MOŻLIWOŚCI OPRACOWANIA 

TECHNOLOGII, DOKUMENTACJI 

REJESTRACYJNEJ I WDROŻENIA DO PRODUKCJI 

BOGATEJ OFERTY PREPARATÓW 

FARMACEUTYCZNYCH, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE 

PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ. 



     

 

 

             

     

 

 

 

Wdrożenie zaproponowane przez Suncode obejmowało 
proces akceptacji i opiniowania umów wraz z integracją 
z systemem SAP. Dokumenty skanowane są w jednym 
centralnym miejscu wyposażonym w urządzenie MFP 
(Multi Function Product). W pierwszym etapie 

uprawniony użytkownik systemu inicjuje proces 
tworzenia i akceptacji umów z poziomu swojego konta 
Plus Workflow. Po uruchomieniu procesu, użytkownik 
zobligowany jest do określenia spółki, której będzie 
dotyczył projekt, właściciela tego projektu oraz kroków 
procesu umów. Następnie pomysł na zawarcie umowy 
wymaga scharakteryzowania go odpowiednimi danymi, 

po czym będzie mógł on trafić do akceptacji właściciela 
projektu, którym jest zwykle przełożony 
pomysłodawcy. Na tym etapie właściciel projektu może 
modyfikować listę działów, które powinny opiniować 
zawarcie tej umowy oraz jej treść w późniejszym etapie. 
Następstwem jego akceptacji jest trafienie zadania do 
działu prawnego, którego akceptacja jest również 
wymagana. Po weryfikacji poprawności projektu 
umowy przez dział prawny, projekt jest gotowy do 
akceptacji dyrektora finansowego oraz zarządu. 
Zarówno na tym, jak i każdym poprzednim etapie może 
zostać on cofnięty z dodatkowym komentarzem bądź 
odrzucony. Wynikiem uzyskania wszystkich 

niezbędnych akceptacji osób do tego upoważnionych 
jest draft umowy, który to trafia do działów 
opiniujących, właściciela procesu, działu prawnego     

i dyrektora finansowego. Zaopiniowana, zweryfikowana 

i zaakceptowana umowa gotowa jest do podpisania jej 

przez zarząd i wysłania do akceptacji kontrahenta. Tym 
samym proces zostaje sfinalizowany. 

Zespół firmy Polfarmex tworzy ponad 600 osób. Kadra 
to w większości ludzie młodzi, silnie zorientowani na 
rozwój firmy w połączeniu z rozwojem osobistym. Część 
z nich wzięła udział w szkoleniu przeprowadzonym przez 
Ekspertów Suncode z zakresu modelowania procesów 
biznesowych w systemie Plus Workflow. Dzięki temu 
mogą oni nieustannie rozwijać system o własne procesy 
optymalizując w coraz większym zakresie swoją 
codzienną pracę. 

Plus Workflow usprawnia procesy 

akceptacji i opiniowania umów           
w Polfarmex S.A. 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA 
BIZNESOWE I TECHNICZNE 


