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W 2019 roku firma Datapax przeprowadziła projekt w naszej Firmie, który obejmował skrócenie czasu realizacji
zamówień. Punktem startowym w projekcie było przeprowadzenie audytu naszej Firmy przezzespr>ł Datapax,
W *yniku badenie zide,:,ltyfikowene zoslały .o,bszary *yrłąające popr§yJy. Obszarern wymagającym
największych zmian akazał się proces planowania i zarządzania produkcją, który istotnie wpływa na całą
działalność Przedsiębłorstwa. Datapax:

. zbudował autorskie narzędzie wspierające planowanie i zarządzanie produkcją oraz wdrozył je
w naszej Firmie, a dzięki temu zautomatyzował proces planowania izarządzania produkcją,

. ptrprawił przepływ informacji pomiędzy wsżystkimi działanri w naszej Firrnie,
r wztilocrlił współpracę pomiędzy Działem produkcji, a sprzedazy,
. wdroz!ł wskaźniki w obszarze produkcji na poziomie operacyjnym i zarządczym, które są zbiezne

z celami naszej Firmy,
. zas7tzępił kuitulę ciągłego cioskorraieiria w oŁlszaize prociukcji i przyczlinił się cio urucholłlierria

wewnętrznvch projektów poprawiających ja kość prod u któw,
. wdrozył w,yznaczanie wizji rozł,oju przedsiębiorstwa, co przyczyniło się do inwesĘcji w iriezbędne

zasoby,
. wzmocnił umiejętności miękkie i twarde wśród pracowników naszej Firmy.

Dzięki zaproponowanym iwdrożonym rozwiązaniom osiągnęliśmy mierzalne efeĘ:

. skrócenie czast_l realizacji zamówień o 30 sr.,

. średni wzrost obrotu o 25 % w ciągu czterech miesigcy,

. redukcję czasu poświęconego na planowanie i zanądzanie produkcją a 10 o/o w ciągu dnia pracy,

Całość projektu realizował zespół ekspeńów Datapax, pod kierownictwem Pana Mikołaja Dramowicza ataz
Pana Aleksandra Geislera. W działania projektowe bardzo mocno zaangaźowani byli wszysc} pracownicy
Art-Abaźur.

Zespoł Datapax działał według najwyższych standardów prowadzenia projektów usprawniających.
Rozwiązania zaproponowane i wdrozone przez Datapax okazały się optymalnie dostosowane do potrzeb
pracowników i całej Firmy. Rezuitaty osiągnięte w projekcie przyczyniły się tio zwiękzenia konkurencyjności
navej Firmy na wymagaj4rym ryn.ku. Zesp_oł eksp,ertów D_atapax nie tylko rozwięał problemy organizacyjne
naszej Firmy, ale również wsparł w kluczowych momentach prowadzania działalności biznesowej.
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