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KIRCHHOFF Automotive jest partnerem w rozwoju
branży motoryzacyjnej, produkującym metalowe
i hybrydowe złożone zespoły szkieletów strukturalnych
nadwozi i podwozi z uwzględnieniem nowoczesnych
systemów zabezpieczeń przed skutkami kolizji.
Jest największym podmiotem w obrębie Grupy
KIRCHHOFF, zatrudniającym 9 000 pracowników
w około 30 zakładach produkcyjnych w 11 krajach.
Jako globalny gracz oferuje klientom złożone zespoły
nadwozi samochodowych, działając na trzech
kontynentach: w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

PIRXON SA, działa na rynku od 2004 roku z powodzeniem 
wprowadzając rozwiązania IT w polskich  
i zagranicznych firmach, a także w administracji publicznej. 
Przez ten czas spółka zdobyła pozycję lidera wśród polskich 
producentów specjalistycznego oprogramowania 
do zarządzania majątkiem oraz w zakresie robotyzacji 
procesów back office.

Firma PIRXON SA jest liderem w tworzeniu robotów, 
których wdrożyła już kilkadziesiąt u polskich 
i zagranicznych klientów, co potwierdzają niezależne 
portale internetowe. Cyfrowi pracownicy PirxonRobot
sprawdzają się już m.in. w takich firmach, jak: 
Lumileds, KIRCHHOFF, TSLogistic, Profix, czy 3W 
Dystrybucja Budowlana.

PirxonRobot, czyli cyfrowy pracownik, który działa 
dokładnie tak samo jak pracownik, który siada przy 
komputerze, loguje się do systemów z wykorzystaniem 
swoich danych i wykonuje przydzielone zadania. Pracuje 
jednak 24 godziny na dobę, nie bierze urlopu oraz nie 
korzysta ze zwolnień lekarskich. Klienci tych rozwiązań 
najbardziej cenią szybki zwrot z inwestycji oraz 
bezinwazyjne wdrożenie, które wymaga niewielkiego 
zaangażowania i trwa około miesiąca.

PIRXON - lider robotyzacji w Polsce

Globalna firma i partner z branży motoryzacyjnej
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WYZWANIE – AUTOMATYZACJA PROCESU 

KSIĘGOWANIA FAKTUR

Przed zautomatyzowaniem procesu do jego obsługi było zaangażowanych w firmie 5 osób, 
z których 4 opisywało zamówienia, a 1 osoba księgowała faktury. Pracownicy musieli porównać 
dane na fakturze z dokumentem zamówienia, a następnie dokumentem przyjęcia do magazynu. 
Pomimo zaangażowania kilku osób w pełnym wymiarze pracy, w obsłudze procesu pojawiały 
się znaczne opóźnienia, ponieważ faktury spływają do firmy z oddziałów w kilku krajach, 
a ilość dokumentów do weryfikacji rośnie z miesiąca na miesiąc.

ROZWIĄZANIE I OPIS PROCESU

EFEKTY ZATRUDNIENIA CYFROWEGO PRACOWNIKA

Robot loguje się do SAP i pobiera 
fakturę oraz sprawdza czy jest do niej 

przypisany dokument przyjęcia PZ.

Porównuje pozycje 
z zamówienia z FV 

oraz dokumentem przyjęcia.

Weryfikuje czy kwota przyjęcia 
zgadza się z kwotą 

na FV i zamówieniem.

Jeśli jakaś pozycja nie jest zgodna, 
to robot edytuje kwotę na PZ 

i podejmuje próbę jej 
poprawienia.

Robot codziennie wysyła raport
ile faktur zostało poprawnie 

zweryfikowanych, ile zwróconych 
do Workflow, a ile do ponownej 

weryfikacji.  

01 02 03

04 05

Jak wygląda codzienna praca robota? 

Wzrost satysfakcji i zadowolenia z pracy 
w zespole obsługującym proces.

Całkowita likwidacja opóźnień w procesie 
księgowania faktur.

Polski oddział firmy stał się inicjatorem 
innowacji dla innych oddziałów na świecie. 
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Więcej faktur księgowanych miesięcznie 
bez zaangażowania dodatkowych zasobów. 

Jeśli kwota się zgadza robot zapisuje 
FV i sporządza raport. Jeżeli nie, 

to odsyła ją do Workflow
lub do pracownika do weryfikacji. 

Szybkie ROI robota - 6 miesięcy. 

Eliminacja błędów wynikających 
z  nieprawidłowej interpretacji danych.

Poprawa jakości i efektywności pracy.

Redukcja kosztów w dziale księgowości.



KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Przyznam szczerze, że początkowo nie do końca wierzyłem w ten 
projekt. Cieszę się, że mimo to spróbowaliśmy. Dziś polski oddział 
naszej firmy jest przykładem dla kolejnych oddziałów w Europie.

Marcin Chmielecki, Procurement Manager 
KIRCHHOFF Polska 
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1 ETAT UWOLNIONY
Zmniejszenie kosztów obsługi procesu

6 MIESIĘCY
Uzyskanie ROI przez firmę

1 TYDZIEŃ
Tylko tyle czasu trwały testy akceptacyjne

3 MIESIĄCE
Od pomysłu do wdrożenia cyfrowego pracownika 

38 %
Robot nadrobił zaległość w księgowaniu faktur: 
38% dokumentów z miesiąca


