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Infor Chemicals

Stwórz katalizator wzrostu 
i wydajności.
Przemysł chemiczny jest ogromny, a jego zasięg obejmuje 
każdy aspekt naszego życia. Aby odnieść sukces w branży 
chemicznej, producenci muszą wprowadzać innowacje i nowe 
produkty szybciej od konkurencji, nadążając za zmieniający-
mi się potrzebami klientów. Powinni też szybko reagować na 
wymogi zgodności i inne stale zmieniające się przepisy.

Infor® Chemicals to zestaw rozwiązań opracowanych spe-
cjalnie z myślą o unikatowych wymaganiach producentów 
chemikaliów. Wymagania te to na przykład planowanie 
produktów ubocznych i produktów pochodnych, optyma-
lizacja receptur, sezonowość, kosztorysowanie, zgodność 
z przepisami i jakość. Rozwiązanie Infor Chemicals zosta-
ło stworzone z myślą o dostarczeniu najlepszych prak-
tyk dla producentów chemikaliów rolniczych, smarów 
i klejów, farb i powłok oraz mydeł i detergentów.

Czołowi producenci chemikaliów na całym świecie korzy-
stają z głębokiej wiedzy specjalistycznej firmy Infor, zbudo-
wanej przez ponad 25 lat na podstawie ścisłej współpracy  
z tysiącami organizacji różnej wielkości. Dzięki Infor Chemicals 
możesz zwiększyć szybkość wprowadzania produktów na 
rynek, zoptymalizować planowanie produkcji i operacyjność,  
a także uprościć i przyspieszyć procesy zgodności  
z przepisami - jednocześnie obniżając ogólne koszty.

Zarządzaj globalnym łańcuchem 
dostaw.
Aby móc konkurować w skali globalnej, twoje zakłady i pa-
kownie muszą działać w optymalnych lokalizacjach - glo-
balnie lub lokalnie. Funkcje zarządzania łańcuchem dostaw  
w rozwiązaniu Infor Chemicals mogą pomóc w pokonaniu 
ograniczeń mocy produkcyjnych i łańcucha dostaw, zarzą-
dzając jednocześnie wieloma zakładami i centrami dystry-
bucji. Możesz korzystać z zaawansowanych możliwości pla-
nowania łańcucha dostaw, w tym prognozowania dziennego  
i sezonowego, planowania uzupełniania zapasów, optyma-
lizacji zapasów i planowania promocji, aby zoptymalizować 
całą produkcję i dystrybucję.

Dzięki temu będziesz mógł szybciej reagować na zmiany  
w zapotrzebowaniu klientów  i uniknąć sytuacji braku lub 
nadmiaru zapasów. Ponadto, skoncentrowane na branży 
rozwiązanie ERP pozwala budować ogólny plan, który może 
nie tylko zoptymalizować rentowność, ale także przyspieszyć 
czas wprowadzania na rynek i poprawić ogólną satysfakcję 
klienta. Ponieważ zestaw aplikacji Infor Chemicals jest ela-
styczny w stosunku do zmian w planach, będziesz dyspo-
nować praktycznymi informacjami na temat swoich potrzeb  
w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz podjąć wła-
ściwe kroki, aby utrzymać wydajną pracę wszystkich swoich 
zakładów.

Infor Chemicals - fakty:

• Wspiera ponad 1000 klientów z branży 
produkcji chemicznej w ponad 75 
krajach.

• 5 z 7 największych producentów 
nawozów używa Infor Chemicals.

• 8 z 10 najlepszych producentów farb 
i powłok wybrało Infor Chemicals.

• Pomaga zwiększyć wydajność 
o 10% do 15%.

• Wspiera producentów chemikaliów 
rolniczych, smarów i klejów, farb 
i powłok oraz mydeł i detergentów.

• Pomaga planować produkty pochodne 
i produkty uboczne, optymalizować 
formuły, planować sezonowość, 
zarządzać kosztami atrybutów/ cech, 
przygotować się do zgodności 
z przepisami, kontrolować jakość.
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Zgodność z przepisami  
i wymaganiami klientów.
Regulacje rządowe mogą być szczególnie złożone, kosztow-
ne w realizacji i znacząco różne w zależności od regionu. Jed-
nocześnie kwestie ochrony środowiska kładą coraz większy 
nacisk na recykling, toksyczność i efektywność energetyczną. 
Może to mieć wpływ na produkcję i końcowe wykorzystanie 
produktów. Infor Chemicals pomaga szybko spełnić zmienia-
jące się standardy zgodności i dotrzymać kroku rządowym  
i środowiskowym przepisom. Dzięki Infor Chemicals będziesz 
mógł nadzorować i śledzić wszystkie partie produkcyjne jed-
nocześnie w całym łańcuchu dostaw w celu szybkiego wyco-
fania problematycznej partii.

Infor Chemicals - fakty:

Ponad 1000 firm z branży chemicznej w 75 
krajach używa Infor Chemicals dla wsparcia 
swojego biznesu. Są to m.in.:

• AkzoNobel

• AstraZeneca

• BioMartin

• Bison International

• Scott Bader

„Infor M3 jest łatwy w obsłudze. Inter-
fejs użytkownika jest wspaniały, a ja 
i moi koledzy z działu IT  szybko uzy-
skaliśmy niezbędną i dogłębną wiedzę, 
wspierającą nasze międzynarodowe 
procesy biznesowe. Podobają nam się 
również możliwości zarządzania cyklem 
życia produktu w Infor M3 pozwalające 
kontrolować bieżącą instalację, a także 
przyszłe wersje”. 

– Michael Spruijt,
Manager ICT w Bison International

Infor Chemicals tworzy bazę danych surowców i innych ele-
mentów do produkcji oraz pomaga spełnić wszystkie prze-
pisy i wymogi zgodności dotyczące tego, jak i gdzie twoje 
produkty są wytwarzane, przechowywane i dystrybuowane. 
Jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia odpadów i ich 
i bezpiecznej utylizacji. Takie rozwiązanie zapewnia widocz-
ność potrzebnych materiałów w łańcuchu dostaw, dzięki 
czemu można utrzymać koszty pod kontrolą oraz wydajność 
operacji. A w razie nagłego wypadku lub konieczności wyco-
fania, moduł graficznego śledzenia partii (Infor GLT) pomoże 
znaleźć problematyczną partię/produkt i szybko podjąć wła-
ściwą decyzję, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów 
związanych z takim zdarzeniem. Dzięki GLT możesz utworzyć 
repozytorium danych śledzenia i identyfikacji, aby nadzo-
rować wszystkie aspekty swoich produktów - do poziomu 
składników i łańcucha dostaw włącznie.

Planuj z uwzględnieniem 
zmienności surowców, produkcji 
i wysyłki.
Ze względu na zmienność cen ropy naftowej i gazu ziemne-
go, stosunkowo niewielka zmiana ceny może mieć znaczą-

cy wpływ na rentowność. Nabywcy surowców muszą za-
bezpieczyć się przed znacznymi wahaniami cen rynkowych  
i kursów wymiany. Posiadanie dokładnych informacji na te-
mat potrzeb materiałowych i dat zapotrzebowania poma-
ga kupującym podejmować mądrzejsze decyzje zakupowe.  
W ten sposób zawsze mają oni surowce potrzebne do utrzyma-
nia produkcji w ruchu.

Dzięki narzędziom Infor Chemical do planowania zaopa-
trzenia surowcowego producenci mogą dokładnie obli-
czyć wymagania dotyczące surowców, aby wskazać kup-
com ile konkretnego surowca należy zakupić, a także 
kiedy należy dokonać zakupu. Automatyczne generowa-
nie wymagań dotyczących surowców - w oparciu o plan 
zapotrzebowania - zapewnia przejrzysty plan zakupów, uła-
twiając komunikację z dostawcami oraz umożliwia kupcom 
skupienie się na uzyskaniu najlepszej ceny w celu zaspokojenia  
zmiennego popytu.

Ponadto, Infor Chemicals zarządza wszystkimi ograniczeniami 
dotyczącymi wydajności i łańcucha dostaw, zapewniając narzę-
dzia do alokacji kosztów opartej na atrybutach i klasyfikacji su-
rowców, śledzenia partii produkcyjnej oraz zarządzania wieloma 
zakładami i centrami dystrybucji. Dzięki Infor Chemicals możesz 
zmaksymalizować wykorzystanie zbiorników poprzez inteli-
gentne sekwencjonowanie (przezbrajanie) linii produkcyjnej, 
uwzględniając takie elementy jak pojemność zbiornika, czysz-
czenie w procesie, zanieczyszczenia - dzięki czemu Twoje ope-
racje produkcyjne i transportowe są zawsze zsynchronizowane.

Zoptymalizuj receptury.
Sukces na rynku chemicznym zależy od możliwości wpro-
wadzenia stałego strumienia nowych produktów – w pogoni 
za zmieniającymi się wymaganiami klientów i trendami kon-
sumenckimi. Jeśli w portfolio produktów znajdują się setki, 
a nawet tysiące niestandardowych receptur, nie można po-
legać na arkuszach kalkulacyjnych do zarządzania nimi bez 
ryzyka wprowadzenia błędów.

Dzięki zaawansowanym narzędziom zarządzania cyklem 
życia produktu (PLM) w Infor Chemicals możesz zapewnić 
zgodność z surowcami, odpowiadać na potrzeby klientów, 
rekompensować obecną dostępność surowców i spełniać 
nowe specyfikacje przy optymalnych kosztach. W ten sposób 
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Obniżenie kosztów i zwiększenie wydajno-
ści. Jedna z największych na świecie firm zaj-
mujących się farbami i powłokami zwróciła się 
do Infor o pomoc w zmniejszeniu złożoności 
dotychczasowych systemów i usprawnieniu 
zarządzania złożonym globalnym portfolio 
produktów. Zestaw Infor Chemicals zapewnił 
firmie  jedno zintegrowane rozwiązanie, któ-
re pomogło zredukować ilość odpadów, po-
prawić jakość opracowywania produktów we 
wszystkich lokalizacjach i zmniejszyć koszty 
związane z nadmiarowymi materiałami.

Obsługa szerokiej gamy receptur. Światowy 
producent wysokiej jakości klejów, uszczelnia-
czy i produktów konserwacyjnych z siedzibą w 
Holandii chciał usprawnić procesy biznesowe  
i zapewnić lepszą obsługę klienta. Ponieważ 
żądania klientów stawały się coraz bardziej 
złożone, firma musiała nauczyć się szybko je 
spełniać, a także zarządzać wszystkimi proce-
sami dotyczącymi określonych receptur pro-
duktów. Gotowe do użycia funkcje Infor Che-
micals pomogły firmie natychmiast poprawić 
sposób działania. Dzięki nowoczesnemu inter-
fejsowi użytkownika Infor Chemicals użytkow-
nicy łatwo nauczyli się obsługi systemu.

Ustandaryzowanie złożonych procesów. Dla 
firmy biofarmaceutycznej z siedzibą w Ka-
lifornii posiadanie odpowiedniego systemu 
biznesowego, który pomoże sprostać rosną-
cym oczekiwaniom klientów, było kluczowe 
dla przyszłego sukcesu. Dzięki Infor Chemicals 
firma uzyskała pełny zestaw skonfigurowa-
nych narzędzi specyficznych dla branży, ta-
kich jak wskaźniki KPI, dane, zmiany statusu, 
podpisy elektroniczne i narzędzia kalibracyjne. 
Rozwiązanie Infor Chemicals pomogło firmie 
spełnić ciągłość Dobrych Praktyk Wytwarza-
nia (cGMP) dzięki dokumentom dotyczącym 
cyklu życia oprogramowania, testom akcep-
tacyjnym użytkowników i walidacji. Ponadto 
Infor Chemicals pomogło firmie ujednolicić 
procesy, opisy części magazynowanych i wy-
magania szkoleniowe. 

można szybko opracowywać nowe i ulepszone receptury, 
zmniejszać koszty wprowadzania nowych produktów i skra-
cać czas potrzebny na wprowadzenie produktu na rynek.

Dzięki narzędziom PLM możesz także zmniejszyć  
liczbę systemów do utrzymania, poprawić komunikację,  
współ pracę i przepływ danych w całym przedsiębiorstwie  
i łańcuchu dostaw.

Ponadto, z Infor Chemicals zyskujesz dostęp do odpowied-
nich informacji, które pomogą Ci lepiej mierzyć wyniki, np. 
przy obliczaniu kosztów na poziomie złożonych atrybutów, 
takich jak moc i cena rynkowa. Dzięki Infor Chemicals możesz 
stale dostosowywać formuły i procesy na podstawie da-
nych zebranych przez pomiar wydajności i wariancji wszyst-
kich elementów kosztów. Będziesz mógł lepiej kontrolować 
potencjalne zmiany marż typowe na rynku producentów  
w branży chemicznej.

Wybierz wersję wdrożenia 
najlepszą dla Ciebie.
Możesz skorzystać z opcji wdrażania obejmujących model 
w chmurze, tradycyjny lub hybrydowy - wybierając wersję, 
która najlepiej pasuje dla Twojej. Niezależnie od wybranej 
opcji wdrożenia będziesz mieć tę samą funkcjonalność, także 
branżową.

Firmy, które chcą szybko wdrożyć rozwiązanie ERP i ko-
rzystać z jego elastyczności mogą wybrać prekonfiguro-
wane rozwiązanie Infor Chemicals zwane Implementation  
Accelerator (IA). IA dla branży chemicznej ma wbudowa-
ne standardowe procesy biznesowe, co zapewnia szybsze 
wdrożenie, przewidywalne wyniki i niższy całkowity koszt 
posiadania (TCO).

Pracuj  maksymalną wydajnością.
Infor Chemicals to w pełni zintegrowany, wyspecjalizowany 
w branży zestaw aplikacji o zaawansowanej funkcjonalności 
specyficznej dla przemysłu chemicznego. Z Infor Chemicals 
otrzymujesz narzędzia, których potrzebujesz, aby w końcu 
pokonać największe wyzwania Twojej firmy. Optymalizując 
łańcuch dostaw wokół unikatowych potrzeb Twojej firmy, 
będziesz w stanie obniżyć koszty produkcji, całkowity koszt 
zarządzania jakością, koszty świadczenia usług i całkowi-
ty koszt zarządzania zgodnością z regulatorami i normami. 
Dzięki elastyczności w zakresie opracowywania i aktuali-
zowania receptur oraz zwiększonej niezawodności, którą 
oferuje Infor Chemicals będziesz w stanie efektywnie kon-
kurować oraz cieszyć się silniejszym, bardziej zrównoważo-
nym wzrostem. Z Infor Chemicals będziesz mógł pracować  
z maksymalną wydajnością.
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O firmie Infor 

Infor jest światowym liderem dostarczającym aplikacje biz-
nesowe przeznaczone dla wybranych branż. Kompletne  
i wszechstronne zestawy branżowe dostępne są w chmurze, 
stacjonarnie lub w połączeniu tych dwóch modeli, zaprojek-
towane są za pomocą najnowszych technologii, które za-
pewniają dobre i spójne doświadczenie użytkownika, maksy-
malnie wykorzystują dane oraz łatwo integrują się z innymi, 
zewnętrznymi, systemami. Już ponad 70 000 firm na całym 
świecie korzysta z aplikacji Infor w swojej biznesowej trans-
formacji cyfrowej.

Infor (Polska) Sp. z o.o. 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 69
50-019 Wrocław
tel. 71 306 09 00
www.infor.com/pl-pl

O firmie iPCC

iPCC jest polskim partnerem firmy Infor w zakresie dostar-
czania i wdrożeń zintegrowanych systemów informatycz-
nych Infor wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami 
(ERP, SCM, PLM). Konsultanci iPCC mają staż przekracza-
jący 15 lat i łącznie zrealizowali ponad 300 projektów –  
w większości dotyczących systemu Infor M3 – w kraju i za 
granicą.  Oprócz usług wdrożeniowych iPCC oferuje również 
kompleksową opiekę powdrożeniową, outsourcing i hosting 
rozwiązań oraz doradztwo i edukację w zakresie narzędzi  
i metod usprawniania biznesu. Z usług iPCC korzysta ponad 
90 przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych w Polsce  
i za granicą. 

iPCC Sp. z o.o. 
Wał Miedzeszyński 608 
03-994 Warszawa 
tel. 22 740 44 44 
biuro@i-pcc.pl 
www.i-pcc.pl


