
  



 

            

GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A. 

JEST CZĘŚCIĄ MIĘDZYNARODOWEJ 

GRUPY GERRESHEIMER POSIADAJĄCEJ 

KILKADZIESIĄT FABRYK NA CAŁYM 

ŚWIECIE. FABRYKA ZNAJDUJĄCA SIĘ                            

W BOLESŁAWCU JEST OBECNIE 

NAJWIĘKSZYM W POLSCE 

PRODUCENTEM OPAKOWAŃ  

WDROŻENIE SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO 
KLASY WORKFLOW 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
GERRESHEIMER 
BOLESŁAWIEC S.A. 

1000 faktur miesięcznie 

I SYSTEMÓW APLIKACJI LEKÓW DLA 

PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO. 

GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A. 

PRODUKUJE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

OPAKOWANIA DO LEKÓW Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH – WŁĄCZNIE                               

Z DOZOWNIKAMI I ZAMKNIĘCIAMI 

ORAZ OPAKOWANIA ZE SZKŁA. 



     

 

 

             

     

 

 

 

 

Firma Suncode dostarczyła i wdrożyła w firmie 

Gerresheimer Bolesławiec system zarządzania 

procesami biznesowymi Plus Workflow. Zakres 

wdrożenia objął proces elektronicznego obiegu faktur 

oraz jego integracje z systemem SAP. Głównym celem 

przedsięwzięcia wdrożeniowego systemu Plus Workflow 

było obniżenie kosztów operacyjnych Spółki, a także 

usprawnienie jej działalności. System Plus Workflow 

wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwo do obsługi 

zobowiązań kosztowych wraz z pełną integracją ze 

systemem SAP w zakresie pobierania danych                              

i automatycznego księgowania dokumentów                           

w odniesieniu do wielu wymiarów księgowych oraz 

jednostek biznesowych. Projekt objął również 

wdrożenie interfejsu do systemu SAP z zakresu 

parowania faktur z zamówieniem oraz pobierania 

podstawowych danych zarówno o kontrahentach, jak                 

i zaksięgowanych dokumentach. Dzięki modułowi FI 

możliwe jest także pełne księgowanie faktur bez 

zamówienia w SAP. Opracowany i wdrożony mechanizm 

podziału kosztów i księgowań w trzech działach 

gospodarczych pozwala na wykorzystywanie systemu       

w różnych obszarach przedsiębiorstwa oraz w różnych 

fabrykach. Miesięcznie Plus Workflow obsługuje ponad 

tysiąc faktur oraz dokumentów towarzyszących. 

Szkolenia odbyte przez użytkowników, administratorów 

i operatorów stanowisk skanujących pozwalają na pełne 

wykorzystanie możliwości systemu Plus Workflow. 

„Od samego początku współpraca z firma Gerresheimer 

charakteryzowała się dużym zaangażowaniem                            

i profesjonalnym podejściem zespołu projektowego. 

Obecnie współpraca z firmą rozwija się i obie strony są 

z niej zadowolone.” – Patryk Pozorski, Bussines Account 

Manager  

Przebiegająca na wysokim poziomie technicznym                        

i merytorycznym współpraca z bolesławską firmą 

pozwoliła na prawidłowy start produkcyjny systemu 

oraz poczucie satysfakcji z profesjonalnej współpracy 

zarówno dla przedsiębiorstwa jak i Zespołu Suncode. 

Nawiązana współpraca zapewnia przedsiębiorstwu 

obniżenie kosztów oraz usprawnienie procesu obsługi 

zobowiązań kosztowych, a także obniżenie ilości 

czynności wykonywanych manualnie w procesach. 

Wdrożenie systemu Plus Workflow odbyło się 

zgodnie z naszymi oczekiwaniami, celami 

technicznymi oraz celami biznesowymi 

dotyczącymi usprawnienia procesów 

biznesowych. Świadczone przez firmę Suncode 

usługi są na wysokim poziomie zarówno 

technicznym, jak i merytorycznym.–  

Karolina Witkowska, Kierownik Projektów IT 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA 

BIZNESOWE I TECHNICZNE 


