
Lumileds wdraża PirxonRobot

Case study



Lumileds to światowy lider w technologii LED 
oraz w zakresie oświetlenia samochodowego. Od ponad 
100 lat projektuje, produkuje i dostarcza przełomowe 
rozwiązania oświetleniowe, które wyznaczają nowe 
standardy, a klientom pomagają zdobyć i utrzymać 
przewagę konkurencyjną. 
Jako wynalazca technologii Xenon, pionier w oświetleniu 
halogenowym i lider w dziedzinie wydajnych diod LED, 
Lumileds buduje innowacje we wszystkim, co robi. 

Polski oddział w Pabianicach zatrudnia 850 pracowników 
i zajmuje się produkcją innowacyjnego oświetlenia 
samochodowego w technologii konwencjonalnej 
i halogenowej.

PirxonRobot to marka firmy Pirxon SA, która od 2004 
roku z powodzeniem wprowadza 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 zajmuje się wdrażaniem robotów 
automatyzujących procesy back office, 
a cyfrowi pracownicy od PirxonRobot są 
najczęściej rekomendowani  w Polsce, między 
innymi przez takie firmy, jak: Lumileds, 
Kirchhoff, TSLogistic czy 3W Dystrybucja 
Budowlana.

Wirtualne roboty działają dokładnie tak samo 
jak pracownik, który siada przy komputerze, loguje 
się  z wykorzystaniem swoich danych i wykonuje 
przydzielone zadania. Pracują jednak 24 godziny 
na dobę, nie biorą urlopu oraz nie korzystają 
ze zwolnień lekarskich. Klienci tych rozwiązań 
najbardziej cenią szybki zwrot z inwestycji oraz 
bezinwazyjne wdrożenie, które wymaga niewielkiego 
zaangażowania i trwa około miesiąca.

PirxonRobot - lider robotyzacji w Polsce

Lumileds - 100 lat historii w produkcji
oświetlenia LED
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WYZWANIE

- 2000 faktur do zaksięgowania od jednego z dostawców.
- 10 minut zajmowało pracownikowi przepisywanie danych z faktury do systemu 

SAP.
- 60 faktur maksymalnie obsługiwał pracownik w ciągu jednego dnia roboczego.
- 330 godzin tyle czasu zajęłoby człowiekowi obsłużenie 2000 faktur.

Dedykowany do tego zadania pracownik nie był w stanie księgować tylu faktur pracując na 
cały etat. Rosły zaległości i frustracja pracownika. Ponadto praca ta była dla niego 
monotonna i nużąca, a w dziale finansowym firmy czekało na niego wiele znaczenie 
ciekawszych i rozwijających projektów. 

ROZWIĄZANIE I OPIS PROCESU

Firma Lumileds zdecydowała się rozwiązać ten problem korzystając z technologii Robotic
Process Automation i zatrudniając robota – cyfrowego pracownika, nazwanego przez 
Lumileds Honoratą.

ZALETY CYFROWEGO PRACOWNIKA

Loguje się 
na skrzynkę 
pocztową

Pobiera faktury 
z załączników 
wiadomości

Kopiuje dane 
z faktur

Loguje 
się do systemu SAP

Wpisuje 
kwoty z faktur

01 02 03 04 05

Jak wygląda codzienna praca Honoraty? 

10 MINUT
Czas księgowania jednej faktury VAT.

60 FAKTUR
Księgowanych w ciągu jednego dnia.

330 GODZIN
Na zaksięgowanie 2000 faktur.

3,5 MINUTY
Czas księgowania jednej faktury VAT.

200 FAKTUR
Księgowanych w ciągu jednego dnia.

118 GODZIN
Na zaksięgowanie 2000 faktur.

CZŁOWIEK HONORATA
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KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Żałuję, że wcześniej nie znaliśmy tego 
rozwiązania. Zaoszczędziłoby to nam dużo 
czasu i pieniędzy.

Sebastian Schyck, Head of Center 
of Expertise EMEA & LATAM, Lumileds
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80%
Ograniczenie kosztów procesu.

98%
Szybsze księgowanie faktur.

20 TYGODNI
Od pomysłu do wdrożenia.

3 MIESIĄCE
Uzyskanie ROI przez firmę. 

2 TYGODNIE
Potrzebował robot, aby nadrobić 
trzymiesięczne opóźnienie.


