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 Eurotronic Sp. z o.o. - to dynamicznie rozwijająca się od 1994 r. polska firma w branży 
IT, posiadająca stabilny i wykwalifikowany 50-cio osobowy zespół specjalistów,

 Eurotronic jest liderem na polskim rynku dostawców rozwiązań klasy CMMS/EAM    
- ponad 120 skutecznie zrealizowanych projektów, ponad 5 000 użytkowników,

 Dysponujemy unikalnym na skalę Polski „know-how” w obszarze projektowania i 
wdrożeń rozwiązań klasy Asset Management, co również przekłada się na skuteczną 
metodykę wdrożeniową,

 Oferujemy wiodący na świecie system klasy CMMS/EAM - Infor EAM oraz własne 
autorskie rozwiązania branżowe – ZMT, e-Mobile, e-Service, SZEOR,

 Zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne w Centrum Rozwoju i Wsparcia 
Aplikacji na indywidualnych warunkach. Ponad 97% wszystkich naszych Klientów 
kontynuuje współpracę z naszą firmą.

Kompetencje Eurotronic Sp. z o.o.Kompetencje Eurotronic Sp. z o.o.
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Potwierdzenie kompetencji Eurotronic Potwierdzenie kompetencji Eurotronic 
    Ponad 120 zrealizowanych z sukcesem projektów Ponad 120 zrealizowanych z sukcesem projektów 

    Ponad 5 000 zadowolonych użytkowników Ponad 5 000 zadowolonych użytkowników 

    Branżowe rozwiązania dla sektora Chemicznego Branżowe rozwiązania dla sektora Chemicznego 
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Referencje EurotronicReferencje Eurotronic
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Opinie KlientówOpinie Klientów

                    Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o.Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o.
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Opinie KlientówOpinie Klientów

                                                    PKN Orlen S.A.PKN Orlen S.A.
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Opinie KlientówOpinie Klientów

                                            PETRO Mechanika S.A.PETRO Mechanika S.A.
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Charakterystyka biznesowa wypracowanych rozwiązań Charakterystyka biznesowa wypracowanych rozwiązań 

 Ewidencja majątku technicznegoEwidencja majątku technicznego

 Magazyn części zamiennych i materiałów Magazyn części zamiennych i materiałów 

 Zakupy części zamiennych i usług Zakupy części zamiennych i usług 

 Współpraca z kontrahentamiWspółpraca z kontrahentami

 Rejestracja, realizacja i klasyfikacja zgłoszeńRejestracja, realizacja i klasyfikacja zgłoszeń

 Planowanie i realizacja przeglądów i konserwacjiPlanowanie i realizacja przeglądów i konserwacji

 Planowanie i realizacja remontówPlanowanie i realizacja remontów

 Planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych Planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych 

 Budżetowanie – kontrolingBudżetowanie – kontroling
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Charakterystyka technologiczna wypracowanych rozwiązań Charakterystyka technologiczna wypracowanych rozwiązań 

 Wysoka ergonomia systemu – przeglądarka internetowaWysoka ergonomia systemu – przeglądarka internetowa

 Centralna baza wszystkich informacji  Centralna baza wszystkich informacji  

 Międzymodułowa wymiana danych  Międzymodułowa wymiana danych  

 Integracja z systemami ERPIntegracja z systemami ERP

 Integracja z systemami technicznymi SCADAIntegracja z systemami technicznymi SCADA

 Udostępnienie systemu kontrahentom (E-Service)Udostępnienie systemu kontrahentom (E-Service)

 Wykorzystanie urządzeń mobilnych (E-Mobile)Wykorzystanie urządzeń mobilnych (E-Mobile)

 Proste i elastyczne raportowanieProste i elastyczne raportowanie

 Przekazywanie informacji z wykorzystaniem – mail, smsPrzekazywanie informacji z wykorzystaniem – mail, sms

 Skalowalność rozwiązania Skalowalność rozwiązania 
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 Jednoznaczne i kompleksowe zewidencjonowanie majątku 
technicznego,

 Klasyfikacja urządzeń w aspekcie krytyczności,

 Pełna historia serwisowa poszczególnych urządzeń: instalacje, 
naprawy, przeglądy, konserwacje, prace dozorowe,

 Rejestracja i klasyfikacja zdarzeń nieplanowanych,

 Definicja i realizacja prac przeglądowych, konserwacyjnych,

 Informacja o poniesionych kosztach w podziale na typy kosztów,

 Ewidencja parametrów eksploatacyjnych maszyn (statystyka), 

 Dokumenty elektroniczne (specyfikacje, schematy, karty 
gwarancyjne i serwisowe),

Zwiększenie dostępności eksploatowanego majątku 
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 Techniczne prowadzenie magazynu – rozszerzenie obszaru ERP,

 Powiązanie części z wyposażeniem, przeglądami, konserwacjami,

 Kompletna i precyzyjna historia rozchodów,

 Analiza ABC,

 Obsługa magazynu z wykorzystaniem kodów kreskowych E-Mobile,

 Wielomagazynowość - ujednolicenie nazewnictwa części zamiennych, 

 Zakup części bezpośrednio pod realizowane prace,

 Magazyny depozytowe,

 Indywidualne podejście do magazynów łożysk czy olejów,

Optymalizacja magazynu części zamiennych i materiałów
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 Udostępnienie systemu kontrahentom współpracującym, moduł E-Service,

 Definicja umów precyzujących warunki współpracy,

 Zakres prac realizowanych w ramach zawartej umowy,

 Cenniki części zamiennych, 

 Czasy reakcji, procedury postępowania, kary umowne,

 Ewidencja personelu dostawcy,

 Harmonogram i forma płatności,

 Bieżąca kontrola stopnia realizacji,

 Protokoły zakończenia i odbioru prac,

 Rejestr prac zrealizowanych w ramach umowy,

 Warunki realizacji prac dodatkowych.

Obsługa modelu outsourcing’u 
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 Precyzyjna definicja przeglądów w podziale na czynności przeglądowe,

 Definicja czynności korekcyjnych uzależnionych od wyników przeglądu,

 Definicja czynności w odniesieniu do konkretnych zasobów ludzkich i 
materiałowych,

 Rejestracja danych z wykorzystaniem urządzeń przenośnych E-Mobile,

 Definicja tras przeglądowych,

 Planowanie czasowe i eksploatacyjne,

 Realizacja dodatkowych czynności na podstawie usterek,

 Zbiorowe harmonogramowanie zadań przeglądowych,

 Precyzyjna statystyka wykonania,

 Graficzna administracja planem przeglądów i konserwacji,

Precyzyjne planowanie i realizacja przeglądów 
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 Precyzyjna definicja poszczególnych zadań remontowych przez użytkownika majątku,

 Zadania z precyzyjnym zakresem rzeczowym – zakres prac, materiałów, sprzętu, usług,

 Szacowane koszty na bazie historii realizacji czy obowiązujących cenników,

 Wielostopniowa akceptacja zadań remontowych,

 Agregacja planów zgodnie ze strukturą organizacyjną,

 Wersjonowanie planów remontowych,

 Realizacja zadań remontowych z wykorzystaniem umów i modułu E-Service,

 Bieżąca kontrola stopnia realizacji,

 Zbiorowe harmonogramowanie zadań remontowych.

Kompleksowe planowanie i realizacja remontów 
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 Precyzyjna definicja poszczególnych zadań inwestycyjnych,

 Precyzyjne zakresem rzeczowe – zakres prac, materiałów, sprzętu, usług,

 Wielostopniowa akceptacja zadań inwestycyjnych,

 Wersjonowanie planów inwestycyjnych,

 Realizacja zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem umów i modułu E-
Service,

 Bieżąca kontrola stopnia realizacji,

 Zbiorowe harmonogramowanie zadań,

 Rejestracja historii majątku już na etapie jego budowy,

 Dostęp do kompletnej dokumentacji.

Rejestracja historii majątku, począwszy od etapu budowy 
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 Rejestracja jednolitych danych w skali całego przedsiębiorstwa,

 Możliwość definicji imiennej strony domowej,

 Przekazywanie gotowych zestawień na mail,

 Przekazywanie wybranych informacji na telefon w formie 
wiadomości SMS,

 Różnorodność standardowych raportów, wykresów, zestawień,

 Możliwość modyfikacji istniejących raportów,

 Możliwość definicji nowych raportów na poziomie użytkownika.

Szybkie pozyskiwanie precyzyjnych informacji 
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Oferowany zakres raportowania
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 Redukcja stanów magazynowych o 15% - 35%

 Obniżenie kosztów logistycznych o 10% - 20%

 Wzrost wykorzystania majątku o 3% - 10%

 Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich o 10% - 20%

 Wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji o 10% - 50%

 Obniżenie zleceń awaryjnych o 10% - 60%

Korzyści z wdrożenia systemu CMMSKorzyści z wdrożenia systemu CMMS

Z badań przeprowadzonych przez Gartner Group i ARC Advisory Group 
przedsiębiorstwa korzystające z oprogramowania klasy CMMS odnotowują średni 
zwrot z inwestycji ROI w następujących obszarach:
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Korzyści z wdrożenia oferowanych przez Eurotronic Korzyści z wdrożenia oferowanych przez Eurotronic 
rozwiązań klasy CMMSrozwiązań klasy CMMS

Optymalizacja planów remontowych 
„System pozwala na planowanie budżetów krótko i długoterminowych oraz bieżący monitoring ich wykorzystania. W 
efekcie ESP S.A. posiada efektywne narzędzie wspomagające nadzór nad pracami realizowanymi przez spółki 
eksploatacyjne – dostęp do bieżących danych o statusie wykonywanych prac, zakresie rzeczowym i terminach realizacji 
poszczególnych zleceń oraz rzeczywistym zużyciu zasobów.”

Mirosław Fyk, Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Majątkiem 

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

Optymalizacja kosztów utrzymania instalacji
„Wdrożenie systemu w BOP umożliwiło szczegółową, wielopłaszczyznową analizę ponoszonych kosztów związanych z 
utrzymaniem ruchu instalacji i pozostałego wyposażenia technicznego”.

Janusz Jastrzębski, Dyrektor Techniczny
 BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.

Optymalizacja gospodarki magazynowej
„System pozwolił nam uporządkować gospodarkę magazynową i zakupową, usprawnić realizację procesu zakupu, 
prowadzić kontrolę stanów minimalnych czy mieć pogląd na koszty ponoszone przez poszczególne maszyny.”

Jacek Dąbrowski, Kierownik działu UR
SONOCO POLAND – PACKAGING SERVICES Sp. z o.o.
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