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Nasze buhaje pokryły całą Polskę czyli historia firmy SHiUZ
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt - w skrócie
SHiUZ - to nazwa, jaką nosiły wszystkie jednostki
tego typu aż do roku 2000, kiedy to utworzono
cztery stacje różnicując ich nazwy. Tylko nasza
Stacja, mieszcząca się w Bydgoszczy, pozostała przy
tradycyjnej nazwie i pod nią działamy obecnie m.in.
poprzez swoje oddziały w Olecku, Piątnicy oraz
Zamościu. Niezależnie od tego posiadamy
zorganizowaną sieć sprzedawców i grupę ok. 3000
punktów unasieniania w całej Polsce. Na ponad 60ciu latach tradycji i doświadczenia zbudowaliśmy
silną i nowoczesną firmę, która jest polskim liderem
w zakresie genetyki i rozrodu zwierząt oraz
najnowszych
technologii
stosowanych
w
inseminacji. Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą,
która już w 2007 roku zajęła się wdrożeniem technologii selekcji genomowej.
Naszą misją jest propagowanie polskiej hodowli, która już osiągnęła światowy poziom
oraz najwyższa jakość obsługi Klientów. Jesteśmy zawsze u boku naszych Hodowców,
aby dzielić się z nimi doświadczeniem oraz współpracować w zakresie poprawy
wartości genetycznej bydła i trzody oraz wspólnie realizować program hodowlany.
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Wyzwania w SHiUZ i decyzja o rozbudowie
systemu enova365
W 2015 roku został wdrożony moduł kadry i płace, rok później moduł pełnej
księgowości, księgi inwentarzowej oraz handlu z obsługą magazynu.
Zakupione moduły pozwoliły zmniejszyć koszty w naszej spółce, oraz
usprawnić przepływ informacji w dziale księgowym i handlowomagazynowym, jakiej możliwości nie dawał nam poprzedni system.
Do 2017 roku zamówienia naszych przedstawicieli handlowych odbywały się
drogą telefoniczną. Handlowcy bardzo często nie wiedzieli jakiego rodzaju
asortyment dostępny jest w danym momencie w firmowym magazynie.
Dodatkowym problemem był dla nas obieg dokumentów – faktury kosztowe
oraz umowy przesyłane bezpośrednio do oddziałów, z dużym opóźnieniem
dostarczane były do głównej siedziby w Bydgoszczy.

„Zaproponowałem
wdrożenie
modułu
Przedstawiciela Handlowego oraz modułu CRM,
które pozwoliły usprawnić przepływ informacji
pomiędzy
przedstawicielami
terenowymi
a działami handlowymi. Dodatkowo doradziłem
wdrożenie modułu DMS wraz z Workflow, które
zautomatyzowały procesy w dziale handlowym,
księgowym i administracyjnym.„
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Korzyści z rozbudowy posiadanego systemu enova365, czyli
kilka słów o rozwiązaniu problemów...
Aktualnie nasi przedstawiciele handlowi wyposażeni są w tablety oparte
o system Android z mobilną aplikacją enova365. Dzięki temu innowacyjnemu
rozwiązaniu mogą na bieżąco sprawdzać aktualne ceny i stany magazynowe
nasienia byczego, które jest naszym podstawowym produktem. Handlowcy
korzystają także z dodatkowej funkcjonalności monitorowania i planowania
w systemie transportu towaru. Dostawy do klientów odbywają się na wcześniej
zaplanowanych trasach, które odbywają się w konkretnym dniu, a dzięki
aplikacji mamy możliwość przypisania odbiorców do konkretnej trasy.
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Z uwagi na rozproszoną lokalizację w oddziałach rozmieszczonych w całej
Polsce, Pan Paweł Maciejewski zaproponował dodatkowo moduł Workflow.
Wdrożenie tego modułu oraz skonfigurowanie obiegu faktur kosztowych
i magazynowych, pozwoliło nam zapanować nad kosztami w firmie oraz na
bieżąco kontrolować jakie faktury są obecnie w obiegu i w którym miejscu
następuje zator procesu. Dzięki usprawnieniu przepływu procesów udało się
nam zapanować nad terminami płatności z tytułu zobowiązań oraz zapewnić
kontrolę nad wydatkami w firmie. Zastosowane rozwiązania znacznie wpłynęły na średni czas obiegu
faktur zakupowych, który skrócił się z 16 do 7 dni (spadek o ponad 55%). Dodatkowo, został
oprogramowany podzielnik kosztów, który pozwala opisaną fakturę zaksięgować według elementów
podzielnika kosztów pracowników lub środków trwałych, co znacznie przyspieszyło księgowanie faktur
zakupu. Został również skonfigurowany proces obiegu umów, co pozwoliło na centralizację lokalizacji
umów ze wszystkich placówek.
Finalizacją całego przedsięwzięcia było wdrożenie modułu BI, który dał nam
dodatkową informację w postaci analiz w programie Microsoft PowerBI. Dzięki
analizom obserwujemy bieżącą sytuację w spółce, co ważne są one
interaktywne, a więc w bardzo szybki i przystępny sposób możemy sprawdzić
szczegóły wybranych elementów wykresu oraz danych. Wraz z pojawianiem się
nowych potrzeb, tworzone są dla nas nowe analizy i wskaźniki w systemie
enova365.
Wdrożenie systemu enova365 zmniejszyło liczebność działu administracyjnego o 15 osób czyli ok. 9%
oraz znacznie polepszyło przepływ informacji we wszystkich działach naszej firmy.
System enova365 rozwija się wraz z nami, zapewniając nam stałe możliwości rozbudowy, w miarę
pojawiania się nowych potrzeb naszej firmy.

Moduły enova365 w SHiUZ
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Kadry i płace
Księga handlowa
Księga inwentarzowa
Handel
Delegacje
Elektroniczne wyciągi bankowe
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O firmie Agemit Sp. z o.o.
Agemit to zespół ekspertów na najwyższym poziomie. Wyróżniamy się wieloletnim doświadczeniem
we wdrażaniu systemów informatycznych oraz szeroką wiedzą merytoryczną. Zapewniamy
kompleksową realizację wdrożeń w oparciu o analizę biznesową, a także szkolenia oraz
powdrożeniową obsługę serwisową.
Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem firmy Soneta Sp. z o.o. – producenta oprogramowania enova365.
Wspólnicy firmy to czterech specjalistów z obszaru wszystkich modułów systemu enova365, włącznie
z zapleczem programistycznym. Nasz cały zespół wspólnie ma ponad 40 lat doświadczenia w realizacji
wdrożeń systemu enova365, czego z sukcesem dokonujemy już od 2008 roku. Realizujemy projekty dla
Klientów z różnych branż, o zróżnicowanej wielkości, na terenie całego kraju. Tworzymy indywidualne
dodatki, wydruki i analizy BI – jesteśmy otwarci na wszelkie innowacyjne potrzeby Klientów.
Wdrażamy systemy ERP z pasją!
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