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Epicor ERP
System Epicor ERP, wdrażany przez firmę Todis
Consulting, to kompleksowy i nowoczesny pakiet aplikacji dla przedsiębiorstw, który pomaga zoptymalizować
produktywność w całej organizacji zapewniając jednocześnie niskie, całkowite koszty użytkowania (TCO).

Wyróżnikiem rozwiązania Epicor
jest ścisła orientacja na branże
produkcyjną i dystrybucyjną,
co owocuje dogłębną znajomością
procesów oraz problemów
wymagających rozwiązania dzięki
narzędziom informatycznym.

Epicor ERP został stworzony w oparciu o potrzeby
użytkowników, by wspomagać strategiczne
działania przedsiębiorstwa przy jednoczesnym
ograniczeniu zbędnych procedur. System współpracuje
z urządzeniami mobilnymi, zapewnia elastyczne
wdrożenie, wygodę w obsłudze i zwiększa wydajność
pracy, ułatwiając wymianę danych zarówno
z partnerami handlowymi, jak i wewnątrz organizacji.
Może zostać wdrożony na serwerach firmowych lub
być dostępny w chmurze, jako usługa SaaS w formie
subskrypcji.

Rozwiązanie Epicor ERP opiera się na pięciu filarach:

WSPÓŁPRACY
––poprzez wykorzystanie mechanizmów mediów
społecznościowych do wymiany informacji w systemie.
WYBORZE
––w znaczeniu wyboru interfejsu użytkownika,
urządzenia czy miejsca instalacji.
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PROFIL DOSTAWCY
WYDAJNOŚCI
––zapewnionej przez szybką, skalowalną, nowoczesną
architekturę biznesową o obniżonych wymaganiach
sprzętowych.
PRZYSTĘPNOŚCI
––dzięki prostemu interfejsowi, łatwej obsłudze,
krótkiemu czasowi wdrożenia i możliwości
personalizacji.

MOBILNOŚCI
––rozumianą jako pracę na dowolnym urządzeniu,
z dostępem do systemu w dowolnej chwili i miejscu.
GŁÓWNE MODUŁY EPICOR ERP:
• Zarządzanie finansami;
• Zarządzanie relacjami z klientami (CRM);
• Zarządzanie sprzedażą;
• Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM);
• Zarządzanie produkcją;
• Planowanie i harmonogramowanie;
• Zarządzanie danymi produktów;
• Zarządzanie serwisem;
• Zarządzanie projektami;
• Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM);
• Architektura biznesowa Epicor ICE.

Jesteśmy jedynym na polskim rynku dystrybutorem
systemu Maconomy firmy Deltek służącego do zarządzania projektami, finansami oraz planowania zasobów
i rozwoju kompetencji firm z sektora usług profesjonalnych (agencje reklamowe, agencje PR, firmy doradcze,
badawcze czy kancelarie prawne).

Jako Złoty Partner firmy Epicor Software Corporation
wdrażamy i utrzymujemy jej flagowy produkt – Epicor
ERP. Jest to zintegrowany system informatyczny
przeznaczony dla dużych i średnich przedsiębiorstw
produkcyjnych, dystrybucyjnych.

Konsultanci Todis posiadają także wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i obsłudze systemu iScala Epicor,
który wspiera zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Todis dostarcza również
profesjonalny system do zarządzania dokumentacją
M-Files DMS amerykańskiej firmy M-Files.

––Wdrożenia i utrzymanie systemów klasy ERP w Polsce
i za granicą;
––Projektowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb
przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, dystrybucyjnej,
usługowej;
––Przygotowywanie autorskich rozwiązań takich, jak np.
narzędzie do zarządzania magazynem
i produkcja za pomocą kodów kreskowych;
––Tworzenie zaawansowanych integracji z systemami IT;
––Promocja i wdrożenia systemów ERP na urządzenia
mobilne.

AUTORYZACJE

Złoty Partner firmy Epicor Software Corporation;
Certyfikowany Partner firmy Deltek;
Partner firmy Microsoft Corporation;
Partner firmy M-files.

WYBRANE REFERENCJE
Diaverum, Publicis, Sulzer, DDB, Electrolux, Radisson,
Egis, Harper i Alfa Laval.

ZAKRES DZIAŁANIA

INNE ROZWIĄZANIA

• Epicor ERP – zintegrowany system do zarządzania
średnimi i dużymi firmami produkcyjnymi
i dystrybucyjnymi;
• iScala – zintegrowany system ERP wspierający
zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych,
handlowych i usługowych;

• Maconomy – system ERP dla firm z sektora usług
profesjonalnych;

• M-Files DMS – profesjonalny i nowoczesny system
do zarządzania dokumentacją;

• Microsoft Dynamics CRM – system do zarządzania
relacjami z klientami.

Dostosowujemy nasze rozwiązania
do potrzeb każdego klienta, tworzymy
własne dedykowane rozwiązania,
modyfikacje bądź dodatki do istniejących
produktów. Najwyższą jakość naszych
usług potwierdza szereg zrealizowanych
projektów wśród polskich i zagranicznych klientów.
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Todis Consulting to niezależna polska firma
konsultingowa oferująca rozwiązania informatyczne
i organizacyjne, działająca z sukcesem od 2005 roku.
Dysponuje zespołem doświadczonych konsultantów,
wdrożeniowców i programistów, którzy realizowali
projekty dla wielu sektorów przemysłu, handlu
i usług w Polsce i za granicą.

KLUCZOWE
KOMPETENCJE

Dysponujemy
zespołem
doświadczonych
konsultantów,
wdrożeniowców
i programistów,
którzy realizowali
projekty dla wielu
sektorów przemysłu,
handlu i usług
w Polsce
i za granicą.

Absolwentka Informatyki na
Wydziale Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończyła studia
Executive MBA organizowane
przez Ecole Nationale des Points et
Chausses we współpracy z University of Bristol i KPMG.
Założycielka i współwłaścicielka
firmy Todis Consulting, którą kieruje
od 2005 roku. Z branżą IT związana
od kilkunastu lat, posiada szerokie
kompetencje w obszarze systemów
ERP. Pełni rolę konsultanta i lidera
wdrożeń systemów informatycznych
oferowanych przez Todis Consulting,
takich jak Epicor ERP, iScala,
Maconomy czy MFiles. Zdobyte
doświadczenie pomaga jej w analizie

Polska , cały świat

biznesowej i systemowej pod katem
przygotowania klientów do implementacji nowych rozwiązań IT
proponowanych przez firme Todis.
Lubi podróże, dobre filmy i jazz.
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