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System Infor M3 upiększa Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris 

 

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris wzmacnia strategię rozwoju w 2017 – firma 

wdrożyła zaktualizowaną wersję oprogramowania Infor M3 do szybkiego 

i niezawodnego obiegu informacji. 

 

WARSZAWA – 17 maja 2017 roku – Infor, jeden z czołowych dostawców aplikacji 

biznesowych specjalizowanych dla poszczególnych branż i przeznaczonych m.in. 

do działania w chmurze, poinformował, że Dr Irena Eris, renomowana firma branży 

kosmetycznej zaktualizowała system Infor M3 do najnowszej wersji. W dynamicznie 

rozwijającym się polskim przedsiębiorstwie niezawodny obieg informacji odgrywa kluczową 

rolę. Wdrożenie aktualizacji przeprowadziła polska firma iPCC – Infor Partner Network (IPN).  

Poprzedni system Infor pracował w firmie nieprzerwanie od 2008 roku. Dr Irena Eris 

zdecydowała się na przeprowadzenie analizy procesów w przedsiębiorstwie i usprawnienie 

ich w oparciu o nowoczesny system ERP. 

„Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na aktualizację naszego 

oprogramowania ERP do najnowszej wersji Infor M3, była konieczność dostosowania 

technologii informatycznej do bieżących potrzeb i wzrastających wymagań naszych 

użytkowników. Infor M3 wyróżnia się spośród innych systemów ERP tym, że obejmuje 

funkcjonalność wymaganą w naszej branży” – mówi Jacek Badowski, kierownik działu 

informatyki, Dr Irena Eris.  

„Z każdą nową wersją Infor M3 rozszerzamy zakres funkcjonalny oprogramowania 

i optymalizujemy działanie funkcji biznesowych. Dzięki temu klienci mają pewność, że 

posługują się najlepszymi na rynku rozwiązaniami i nie muszą szukać aplikacji 

uzupełniających ich zakres działania” – mówi Mariusz Siwek, Channel Director CEE North, 

Infor. 

System ERP w firmie Dr Irena Eris odpowiada za wiele funkcji biznesowych. Infor M3 

obsługuje m.in. takie procesy, jak zaopatrzenie, rozwój produktu, produkcję i jej planowanie, 

kontrolę jakości, magazynowanie, sprzedaż i finanse. 

http://pl.infor.com/
http://drirenaeris.com/
http://www.infor.com/product-summary/erp/m3/
http://i-pcc.pl/
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„Dokładnie sprawdziliśmy ofertę rynkową przed podjęciem decyzji. Po gruntownej analizie 

dostępnych możliwości zdecydowaliśmy się na aktualizację oprogramowania Infor M3. Był to 

najlepszy wybór zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i dostosowania ich do naszych 

oczekiwań” – mówi Jacek Badowski. 

Infor M3 wyróżnia także nowoczesne podejście do user experience. Infor M3 oferuje 

wszechstronne funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest zredukowanie czasu 

niezbędnego do konfiguracji i utrzymania systemu. „Wydruki i komunikaty EDI zmieniają się 

w naszej firmie bardzo często, Infor M3 dostarcza efektywne narzędzia do konfiguracji tych 

funkcji. Umożliwia to szybsze reagowanie na potrzeby biznesu niż dokonywanie zmian 

poprzez kodowanie” – zauważa Jacek Badowski. 

Wdrożenie zaplanowane było na około 100 dni, ale dzięki perfekcyjnej koordynacji prace 

udało się sfinalizować wcześniej. 

„Zakończyliśmy proces aktualizacji przed czasem i w budżecie, a nowa wersja systemu 

spełnia oczekiwania naszych użytkowników. Infor M3 w swojej najnowszej wersji będzie 

wyśmienitą bazą wspierającą realizację wielu usprawnień biznesowych planowanych przez 

nas w 2017 r.” – podsumowuje Jacek Badowski. 

System w najnowszej wersji uruchomiono na początku bieżącego roku.  

 
 
O firmie Dr Irena Eris 

Dr Irena Eris to marka zbudowana przez Irenę Eris – doktor farmacji. Od lat jest ceniona 

przez Polki i kojarzona z kwintesencją dobrego smaku i stylu. Dzięki realizacji idei 

holistycznego piękna prezentuje całościowe podejście do pielęgnacji ciała i ducha. Świat 

marki tworzą nie tylko doskonałej jakości, innowacyjne, skuteczne i bezpieczne luksusowe 

kosmetyki, ale także dopasowana do indywidualnych potrzeb profesjonalna pielęgnacja, 

którą uosabiają Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris oraz dbałość o zrównoważony 

wypoczynek w postaci luksusowych Hoteli SPA na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy-Zdroju 

oraz Polanicy-Zdroju. Więcej informacji na stronie http://DrIrenaEris.com/.  

 

O firmie iPCC 

Zespół specjalistów iPCC wyrósł z wieloletniej pracy z systemem klasy ERP Movex 

(poprzednia wersja systemu informatycznego Infor M3), którego właścicielem była firma 

Lawson. W 2008 r. stworzona została firma Polish Consulting Company, która, po przejęciu 

http://drirenaeris.com/
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firmy Lawson przez Infor, jako polski partner korporacji Infor, zajmuje się dostarczaniem 

i wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 

przedsiębiorstwami (systemy klasy ERP i około-ERP), w szczególności systemu Infor M3. 

Obecnie z usług iPCC korzysta ponad 80 przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych 

w Polsce i za granicą. W kwietniu 2016 r. firma Polish Consulting Company zmieniła nazwę 

na iPCC. Więcej informacji na stronie http://i-pcc.pl/.  

 

O Infor 

Infor tworzy specjalizowane branżowo oprogramowanie dla biznesu udostępniane m.in. 

w technologii cloud. Firma zatrudnia 15 000 pracowników, obsługuje 90 000 klientów 

w ponad 170 krajach. Rozwiązania Infor są tworzone z myślą o rozwoju. Więcej informacji na 

stronie http://pl.infor.com/. 

 

 

http://i-pcc.pl/
http://pl.infor.com/

