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Referencje dla firmy ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. 

Firma ALSTON działa na rynku podkarpackim od 2003 roku, w miejscowości Lutcza firma 
posiada hale produkcyjne wyposażone w nowoczesny park maszynowy, który jest 
systematycznie rozbudowywany by sprostać  coraz bardziej wyszukanym wymaganiom 
Klientów. 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest obróbka komponentów kamiennych, z których 
produkowane są  m.in.: parapety, blaty kuchenne i łazienkowe, stoły, lady, schody, posadzki, 
elementy kominkowe. 

Nasza firma zaufała rozwiązaniom Comarch S.A. już  w roku 2006 - kiedy to zakupiliśmy 
system do prowadzenia gospodarki magazynowo-handlowej Comarch ERP Klasyka FPP 
— w roku 2015 r. poszliśmy z duchem czasów i nie zastanawiając się  długo, po poznaniu 

funkcjonalności systemu Comarch ERP Optima (moduł: Handel) zdecydowaliśmy się  na 
migrację  do systemu pracującego w środowisku MS Windows. Stopniowo decydowaliśmy na 
rozbudowę  instalacji by w 2017 roku pracować  już  na 7 stanowiskach. 

Potrzebowaliśmy wydajnego i szybkiego w obsłudze systemu, który pozwoliłby na szybką  
analizę  stanów magazynowych, jak również  poradziłby sobie z procesem prostej kompletacji, 
umożliwiłby sprawną  inwentaryzację  — te wymagania spełnia właśnie moduł  Handel. 

Skorzystaliśmy również  z doświadczenia naszego Partnera Comarch — firmy 
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. — która wdrożyła u nas funkcjonalności w/w modułu wraz 
z autorskim rozwiązaniem, aplikacją  dedykowaną  współpracującą  z Comarch ERP Optima 
i modyfikacją  wydruków do naszych wymagań. 

Aplikacja dedykowana —pozwala nam — w związku ze specyfiką  naszej branży — przeliczać  
powierzchnię  niezbędną  do wykonania naszego towaru na cenę  według zużycia użytego do 
produkcji materiału. 

W sumie pełne wdrożenie — wliczając przerwy wynikłe z prowadzenia bieżącej działalności 
Spółki - trwało około 3 miesiące. Z pracy Specjalistów ds. Wdrożeń  ERP firmy 
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. jesteśmy zadowoleni. Polecamy zarówno system jak i firmę  
partnerską. 

Zastosowanie systemu Comarch ERP Optima w naszym biznesie oraz codzienna praca 
z programem to nasza dobra inwestycja — nie cofnął  bym teraz tej decyzji — Mirosław 

Ptaszek — współwłaściciel ALSTON s.c. 
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