
Biuletyn

Od ukazania się ostatniego numeru Biulety-
nu minęły dwa lata. To dla firm działających  

na rynku informatycznym bardzo dużo. Co zmie-
niło się w tym czasie w System-1?

Przede wszystkim umocniliśmy naszą pozycję  
na rynku firm transportowych. Szczególnie waż-
na jest współpraca z naj-
większymi graczami: Ve-
olia Transport i  Mobilis. 
Wdrożenia Zintegrowa-
nego Systemu Informa-
tycznego Veritum w tych 
firmach to dowód elastyczności i kompleksowo-
ści naszego produktu. Warto zauważyć, że w trak-
cie rozmów handlowych możliwości Veritum kon-
frontowane były z dostępnymi na rynku wysoko 
zaawansowanymi technologicznie systemami jak 
SAP czy Dynamics. Cieszymy się, że nasi rozmów-
cy coraz częściej wybierają Veritum.

Kompleksowości Veritum dowodzi także sku-
teczne rozwijanie współpracy z  firmami na in-
nych rynkach. Stworzyliśmy oprogramowanie 
dedykowane zakładom oczyszczania miasta 
w powiązaniu z gospodarką odpadami. Z przed-
stawicielami tych firm spotykamy się regularne, 
chociażby podczas Forum Dyrektorów Zakła-
dów Oczyszczania Miasta. Poznajemy ich opinię 
na temat możliwości Veritum, wsłuchujemy się 
w  ich potrzeby, poznajemy specyfikę działania. 
- Jestem przekonany, że współpraca z  zakładami 

oczyszczania miasta będzie się dynamicznie roz-
wijać. - mówi Waldemar Bulczyński, prezes Sys-
tem-1.

Ponadto szeroko prezentujemy nowoczesne 
rozwiązania przygotowane z myślą o spółdziel-
niach mieszkaniowych. W  ofercie kierowanej 

do tej grupy podkre-
ślamy korzyści płynące 
z  zastosowania Veritum 
przy gospodarowaniu 
szeroko rozumianymi 
zasobami lokalowymi. 

Gwarantujemy, że podczas wdrożenia uwzględ-
niamy indywidualne procedury stosowane 
przez naszych klientów. To jest warunkiem dla 
optymalnej pracy z  Zintegrowanym Systemem 
Informatycznym Veritum.

www.system-1.pl  
www.veritum.pl

Nowe rynki, nowe możliwości
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Veritum doceniony przez 
największych!

Najbliższe wydarzenia, w których bierzemy 
udział:

 20-22.09.2011, Międzynarodowe Targi 
Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, 
Kielce, hala, F, stoisko 25

 28.09-1.10.2011, Forum Dyrektorów 
Zakładów Oczyszczania Miasta, Kołobrzeg

Zapraszamy!



Biuletyn: Jakie czynniki zadecydowały o  wy-
borze Zintegrowanego Systemu Informatycz-
nego Veritum?

Tomasz Rochowicz, prezes Veolia Transport Pol-
ska: Zdecydowaliśmy się na ten system zintegrowa-
ny, gdyż pozwala on lepiej i  efektywniej zarządzać 
złożoną geograficznie strukturą firmy. Gromadzenie 
i  analizowanie danych w  jednym miejscu pozwala 
skuteczniej integrować procesy wewnątrz przedsię-
biorstwa, zarówno w strukturze poziomej jak i pio-
nowej. W przypadku naszej organizacji, posiadającej 
wiele oddziałów ulokowanych w różnych miejscach 
Polski, mamy do czynienia ze złożonością i  rozpro-
szeniem procesów. System zintegrowany daje moż-
liwość jednolitej kontroli działania poszczególnych 
komórek organizacyjnych czy poszczególnych od-
działów. Scentralizowane procesy zatrudniania, 
jednolite zasady rejestrowania sprzedaży usług czy 
raportowania byłyby bardzo trudne do zrealizowa-
nia w przypadku wielu niezależnych aplikacji obsłu-
gujących poszczególne obszary naszej działalności.
System zintegrowany to także bardziej efektywne 
relacje z  producentem, a  więc ograniczenie kosz-
tów organizacyjnych i  finansowych. W  przypadku 
wielu rozwiązań niezależnych, jakakolwiek zmiana 
w  organizacji wymagałaby ustaleń i  współpracy 
z  wieloma producentami różnych systemów, co 
oznaczałoby dłuższe i  trudniejsze dochodzenie do 
oczekiwanych celów, a  czasami wręcz brak możli-
wości znalezienia odpowiednich rozwiązań przez 
niekompatybilność różnych systemów lub odmien-
nych wizji poszczególnych producentów.

B: Wdrożenie nowego systemu informatycz-
nego wiąże się z  wprowadzeniem nowych 
procedur, ze zmianą dotychczasowych zacho-
wań. To może powodować obawy użytkowni-

ków systemu. Jak ocenia Pan proces wdraża-
nia systemu? Czy szkolenia i  opieka konsul-
tantów z firmy System-1 przekonały Pańskich 
pracowników do Veritum?

TR: Każda nowość, szczególnie wynikająca z postę-
pu technicznego czy technologicznego, w pierwszej 
chwili rodzi obawy, a  nawet swojego rodzaju nie-
chęć użytkowników. Wielu naszych pracowników, 
z  których duża liczba działa w  małych miejscowo-
ściach, nie miało do czynienia z komputerem przez 
większość swojego życia, więc samo przekonanie 
ich do tego narzędzia wymagało czasu.
Wdrożenie nowego, zaawansowanego systemu in-
formatycznego, było kolejnym wyzwaniem. Uwa-
żam, że proces wdrażania Veritum, choć nie odbył 
się bez pewnych trudności i perturbacji, ostatecznie 
zakończył się sukcesem. Na pewno szkolenia i opie-
ka ze strony konsultantów firmy System-1miały tu 
fundamentalne znaczenie. 

B: W  maju 2010 roku nastąpiło połączenie 
spółek operacyjnych grupy Veolia w  jeden 
organizm. Jakie były najważniejsze zadania,  
jakie stawialiście Państwo systemowi infor-
matycznemu, który od tego momentu powi-
nien obsługiwać całą grupę? 

TR: 4 maja 2010 zakończyliśmy proces łączenia 
wszystkich spółek Veolia Transport w  Polsce w  je-
den organizm. Oprócz kwestii czysto formalnych,  
jak rejestracja zmian w  KRS, uzyskanie odpowied-
nich licencji na prowadzenie działalności, zezwo-
leń, itp., jednym z najważniejszych zadań było takie 
przygotowanie całego systemu informatycznego, 
aby po 4 maja nie utracić żadnych danych finan-
sowo - księgowych i  kadrowych, zapewnić bezpie-
czeństwo danych osobowych i  zachować ciągłość 

Mamy pełną wiedzę 
...dzięki Veritum

Z  Tomaszem Rochowiczem, prezesem Veolia Transport Polska, rozmawiamy 
o oczekiwaniach stawianych wobec systemu informatycznego, wykorzystywanego 
w dużej, wielodziałowej  firmie.



operacji. Docelowo oczekiwaliśmy, że system Veri-
tum będzie optymalnym narzędziem do sprawnego 
zarządzania naszą nową spółką, przechowującym 
wszystkie niezbędne w  naszej firmie informacje,  
pozwalającym uzyskiwać pełną wiedzę i  kontrolę 
nad wszystkimi procesami w niej zachodzącymi.

B: Grupa Veolia należy do grupy naszych naj-
ważniejszych klientów. Wspólnie wypracowu-
jemy nowe rozwiązania. Jakie, Pana zdaniem, 
powinny być dalsze kierunki rozwoju Syste-
mu Veritum?  

TR: System Veritum powstawał jako rozwiązanie 
dla pojedynczych małych firm. Teraz jest rozwiąza-
niem zintegrowanym wykorzystywanym w  dużej, 
rozproszonej geograficznie organizacji. Dlatego też 

system Veritum powinien rozwijać się tak, aby za-
pewnić efektywne przetwarzanie dużych ilości da-
nych w  dużych organizacjach. Nie tylko codzienne 
rejestrowanie dokumentów, lecz przede wszystkim 
możliwość szybkiej i elastycznej analizy zbieranych 
danych. Ciągłe zmiany otoczenia zewnętrznego, 
rozwiązania prawne, konkurencja, zmieniające 
się warunki ekonomiczne wymagają od każdego 
przedsiębiorstwa szybkiej reakcji czy zmiany strate-
gii działania. Aby mieć takie możliwości, konieczne 
są rozwiązania, które pozwalają szybko i elastycznie 
tworzyć raporty, analizy, zestawienia. 
Tego właśnie oczekujemy od Zintegrowanego Syste-
mu Informatycznego Veritum.

Dziękujemy za rozmowę!



Dziesięcio- i  dwunastoosobowe grupy użyt-
kowników Zintegrowanego Sytemu Infor-

matycznego Veritum, biorą udział w  bezpłat-
nych szkoleniach organizowanych przez firmę 
System-1. Uczestnicy przyjeżdżają z  całej Polski. 
Tematy szkoleń powstały w  oparciu o  pytania 
i  sugestie użytkowników systemu – na przykład 
jedno ze spotkań poświęcone zostało admini-
strowaniu bazą danych, podstawom SQL oraz 
podstawom tworzenia i  modyfikacji wydruków. 
Spotkania prowadzone są przez pracowników 

System-1, odpowiedzialnych za wdrożenia Veri-
tum. Prezentacje spotkają się z dużym zaintereso-
waniem, a samo szkolenie jest wysoko ocenione 
przez uczestników. 

– Akademia Veritum powstała z myślą o obecnych 
i  przyszłych użytkownikach Zintegrowanego Sys-
temu Informatycznego Veritum. Obejmuje cykl  

szkoleń i  warsztatów (głównie bezpłatnych). Na-
szym celem jest stworzenie społeczności Veritum 
– grupy współpracujących ze sobą osób, wymie-
niających się doświadczeniami nie tylko z  zakresu 
rozwiązań informatycznych. Cieszę się, że nasza 
propozycja spotkała się z  tak dużym, pozytywnym 
odzewem – mówi Bartosz Gilwatowski, Dyrektor 
Oddziału Poznań

Bezpłatne szkolenia w ramach Akademii Veritum 
prowadzone są przez firmę System-1 równolegle 
w  Poznaniu i  Katowicach. Informacje o  szkole-
niach zamieszczamy na naszej stronie interne-
towej www.system-1.pl lub www.veritum.pl, 
rozesłaliśmy z fakturami oraz poprzez listę mailin-
gową. 
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Ruszyła Akademia VERITUM!

System-1 systematycznie zaprasza na szkolenia i warszta-
ty. Na zdjęciach: Jesienne Warsztaty Veritum w 2010 roku. 


