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Jak Sage X3 usprawniło zarządzanie i sprzedaż w polskim oddziale firmy Killgerm

Firma Killgerm stanęła przed koniecznością  ujednolicenia 
oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem 
we wszystkich swoich oddziałach w całej Europie. 
Zdecydowano się na wdrożenie systemu ERP Sage X3. 

Od tego czasu polski oddział sprawniej komunikuje 
się z centralą w Wielkiej Brytanii, księgowość uległa 
uproszczeniu, a wspólna baza produktów z opisami w 
wielu językach przyspiesza i usprawnia procesy sprzedaży.

Killgerm Polska Sp. z o.o. jest częścią Killgerm Group, 
składającej się z siedmiu spółek działających na terenie 
dziesięciu krajów europejskich. Firma ta jest jednym 
z największych w Europie dostawców produktów dla 
ochrony przed szkodnikami.

W 2012 roku w centrali Killgerm, w Wielkiej Brytanii 
zapadała decyzja o wdrożeniu we wszystkich lokalizacjach 
firmy systemu ERP Sage X3. 

Było to konieczne dla ułatwienia prowadzenia biznesu 
w skali międzynarodowej oraz wzajemnych rozliczeń  
i wymiany informacji. W każdej ze spółek obowiązywały  
m. in. inne standardy rachunkowości.

By być w zgodzie z krajowymi regulacjami pracowano 
na różnych, dodatkowych programach, poza systemem 
centralnym. 

Także w Polsce, poza oprogramowaniem raportującym do 
centrali wyniki finansowe i wyniki sprzedaży posługiwano 
się również systemem księgowym przystosowanym do 
wymogów polskiego prawa. 

Przed wdrożeniem Sage X3 pracowaliśmy na 
Sage Line 500, ale to była wersja stworzona 
na rynek brytyjski i nie do końca była zgodna 
z naszymi potrzebami. Dlatego dla obsługi 
rynku lokalnego musieliśmy prowadzić osobną 
księgowość i wynająć biuro rachunkowe. 
Podobna sytuacja miała miejsce w oddziale 
niemieckim, hiszpańskim oraz w krajach 
Beneluksu. Obecnie system zaspokaja potrzeby 
całej korporacji i umożliwia konsolidację 
wszystkich niezbędnych działań.
  
  Wojciech Zabagło, 
  Dyrektor Zarządzający 
  w Killgerm Polska.
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Wybrany system

Informacje o produkcie

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie nowego ERP rozpoczęło się w 2012 r. od centrali 

Polski oddział rozpoczął pracę na nowym systemie dwa 
lata później. Obszary wdrożenia zostały zde�niowane 

dystrybucję, podatki, sprzedaż. W dalszej kolejności będzie 
wdrożony także customer service - moduł do obsługi 
klienta, który działa już w kilki innych lokalizacjach. 

Tak sprawne wdrożenie było możliwe dzięki  nowoczesnej 

Ponadto system nie wymagał dużych dostosowań do 

została wyeliminowana w ciągu dwóch lat testowania w 
brytyjskiej centrali i innych lokalizacjach. 

in. część dokumentów, głównie księgowych, by spełniały  
obowiązujące u nas wymagania prawne (jak faktury, faktury 
korygujące etc.).

Program był indywidualnie przystosowany do naszych 
potrzeb także przy aktywnym udziale naszych  
informatyków, którzy są w stanie reagować i rozwiązywać 
większość pojawiających się w trakcie pracy  
z systemem problemów. 

Ale są też takie sytuacje, które wymagają wsparcia 
lokalnego oddziału Sage i z takiego wsparcia korzystamy 
- dodaje Wojciech Zabagło.

Sage X3 to system ERP usprawniający funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. Wspiera prognozowanie i zarządzanie 

 

Sage X3 wykorzystuje wbudowane funkcje do zarządzania 
działalnością krajową i międzynarodową w dystrybucji, 
produkcji oraz usługach.

Wdrożenie Sage X3 przyniosło Killgerm szereg korzyści:

• Współpraca pomiędzy działem księgowym w Polsce, a 
centralą przebiega obecnie szybko i bezproblemowo;

• Nie ma już potrzeby korzystania z usług księgowości 
zewnętrznej, ponieważ oprogramowanie uwzględnia 
wymogi legislacyjne obowiązujące w Polsce;

• Problem wyjaśniania ewentualnych różnic dotyczących 
rachunkowości został na stałe wyeliminowany;

• Powstała zestandaryzowana baza produktowa 
wspólna dla całej grupy;

• W każdej lokalizacji obowiązują te same kody 
produktowe, a opisy przygotowane są we wszystkich 
językach obowiązujących w krajach, w których Killgerm 
prowadzi sprzedaż;

• Standaryzacja ułatwia wymianę produktów oraz 
tworzenie raportów generowanych dla każdego kraju 
- wiadomo dokładnie jakich towarów dotyczą, mimo 
iż spółki posiadają odrębne magazyny. 

Podsumowując korzyści z wdrożenia Sage X3 dla Killgerm 
Polska warto podkreślić:

• Skrócenie i ułatwienie procesu sprzedaży;
• Standaryzację produktów;
• Łatwość komunikacji w obrębie całej grupy. 

Korzyści te zwielokrotnią się jeszcze po wdrożeniu 
nowej wersji systemu dzięki możliwości raportowania 
i analizowania danych, na co pozwoli moduł business 
intelligence.

 
 

 
 

 


	Nowy_case_Killgerm_one_pager_int.pdf
	Nowy_case_Killgerm_one_pager_int_2

