CASE STUDY

rewolucjonizuje zarządzanie
należnościami w Grupie Raben

Klient: Grupa Raben

Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od
ponad 80 lat oferując kompleksowe usługi logistyczne.
Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 10
krajach Europy, na terenie: Czech, Estonii, Holandii,
Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy i
Węgier. Grupa Raben to: 7500 pracowników,
1 000 000 metrów kwadratowych powierzchni
magazynowej, 6000 środków transportu, ponad
130 oddziałów, certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000 (HACCP).

SmartReactor – system firmy Pirxon
Pirxon SA (dawniej SmartMedia) 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.
System SmartReactor pozwala skutecznie
i rzetelnie realizować politykę zarządzania
należnościami w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu
kontroling finansowy to nie tylko rozbudowany
system raportów i statystyk, ale także
automatyzacja procesów decyzyjnych w każdej
instytucji.

Jest to jedyny na polskim rynku oraz
unikalny w skali światowej system,
kompleksowo wspomagający zarządzanie
należnościami i ryzykiem kredytowym.
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WYZWANIE
W strukturach spółek Grupy Raben funkcjonują Działy Kontrolingu i Windykacji,
których zadaniem jest monitorowanie i przyśpieszanie spływu należności.
Rozwiązania informatyczne wykorzystywane w spółkach nie posiadały narzędzi
wspierających działania windykacji. Wspierano się tworzonymi okresowo
zestawieniami w Exelu, które szybko traciły na aktualności i w żaden sposób nie
kontrolowały procesu. Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientem nie były
w stanie skontaktować się z wszystkimi kontrahentami wyszczególnionymi
w zestawieniach, co powodowało, że część klientów nie była regularnie
monitorowana.
Również zebranie danych do analiz było zadaniem żmudnym i czasochłonnym.
Narzędzia uniemożliwiały stworzenie bazy danych o „moralności płatniczej”
kontrahentów.

CEL
Ze względu na wymienione problemy Zarząd grupy podjął decyzję o
wdrożeniu w spółkach systemu, który powinien zapewnić:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wprowadzenie jasnych standardów obsługi należności,
przyśpieszenie spływu należności,
zmniejszenie liczby dłużników,
Bieżący dostęp do analiz, statystyk i raportów,
weryfikację aktualnych zaległości przed nową sprzedażą do kontrahenta,
wczesne powiadamianie klientów o zbliżających się płatnościach,
automatyzację procesu monitoringu i komunikacji z klientami,
monitoring procesów sądowych.
.

WDROŻENIE W LICZBACH
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Liczba spółek Grupy Raben pracujących na systemie SmartReactor

miesiące

Średni czas wdrożenia systemu w każdej kolejnej spółce
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REALIZACJA
Wdrożenie systemu było poprzedzone analizą przedwdrożeniową, dzięki której konsultanci
Pirxon, na podstawie informacji o obecnie stosowanych procedurach, byli w stanie
zaprojektować nowe oraz zoptymalizować już istniejące.
System został dostosowany do procesów Klienta, wprowadzono nowe funkcjonalności,
rozszerzono mechanizm uprawnień i planowania zadań, aby odzwierciedlał macierzową
strukturę podziału kompetencji oraz zintegrowano SmartReactor z systemem SAP. Po
zakończeniu tych działań przeszkolono operatorów i rozpoczęto prace z wykorzystaniem
rozwiązania SmartReactor w polskim oddziale Grupy Raben.
Kolejnym etapem projektu było wdrożenie rozwiązania w polskich spółkach Fresh Logistics
oraz Raben Transport należących do Grupy Raben. Procesy spółek zostały dostosowane do
dobrych praktyk wypracowanych w Raben Polska oraz przeszkolono kolejnych operatorów.
Po wdrożeniu systemu w polskich spółkach, rozpoczęto wdrożenia w spółkach Grupy Raben
w regionie Europy Wschodniej na Węgrzech, w Czechach i Słowacji. Kolejny etap rozpoczął
się od analizy i optymalizacji procesów uwzględniającej praktyki biznesowe stosowane
w tych krajach. Przetłumaczono interfejs na dodatkowe dwa języki: węgierski i czeski,
a dokumenty tworzone przez system na: węgierski, czeski i słowacki, a także zintegrowano
system z Microsoft Dynamics NAV.

O wyborze rozwiązania SmartReactor przez
Raben Polska zdecydowały:
✓ intuicyjność,
✓ dostęp z wykorzystaniem przeglądarki,
✓ możliwość integracji z różnymi systemami
księgowymi,
✓ możliwość przetłumaczenia interfejsu na
dowolny język.
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