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PERSPEKTYWY
Todis Consulting to działająca od 15 lat niezależna
polska firma konsultingowa specjalizująca się we
wdrożeniach i wspieraniu zintegrowanych rozwiązań
informatycznych. Systemy Epicor ERP oraz Epicor
iScala dedykowane są dla firm produkcyjnych i dystrybucyjnych, Deltek Maconomy wraz z oprogramowaniem Workbook odpowiadają na potrzeby firm
z sektora usług profesjonalnych, zaś system M-Files
DMS to profesjonalne narzędzie do zarządzania
dokumentacją. Nasza firma specjalizuje się nie tylko
we wdrożeniach gotowych systemów, ale także
tworzy własne rozwiązania, modyfikacje bądź dodatki
do istniejących systemów w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby klientów. Zatrudniamy bardzo wysoko
wykwalifikowanych konsultantów z wieloletnim
doświadczeniem w zakresie wdrożeń systemów IT.
Rok 2020 był rokiem sprawdzianu dla wielu instytucji,
firm i przedsiębiorców. Ogólnoświatowa pandemia
wymusiła zmiany w sposobie funkcjonowania,
reorganizację pracy oraz inne spojrzenie na własną
działalność.
Związane było to przede wszystkim z koniecznością
pracy zdalnej, co często utrudniało tradycyjny obieg
dokumentów papierowych. Nasza firma całkowicie
przeszła na tryb zdalny, wszystkie procesy wewnątrz
firmy zostały zautomatyzowane i prowadzone są
wyłącznie online, wprowadziliśmy elektroniczny obieg
dokumentów - faktur zakupu, sprzedaży, umów. Ta
procedura pozwoliła nam zachować dotychczasową
jakość pracy i nie utrudniła w żaden sposób rozwoju
działalności, wręcz przeciwnie, odnotowaliśmy
znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami,
co zostało zauważone m.in. przez magazyn Forbes,
który uhonorował nas prestiżowym wyróżnieniem –
jesteśmy jednym z Diamentów edycji 2020. Miniony
rok był obfity w nowe kontrakty i jako kolejny z rzędu
potwierdził utrzymanie się zwyżkowego trendu w
naszej firmie (wzrost sprzedaży o kilkanaście
procent). Todis może obecnie pochwalić się
współpracą z ponad 100 klientami w Polsce oraz 39
krajach na świecie.
W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w wielu międzynarodowych projektach, zarówno w obszarach systemów
Epicor, iScala, jak i Maconomy. Prowadziliśmy prace
dla takich firm jak między innymi: Alfa Laval, , Biesterfeld, Deltares, Diaverum, Electrolux, Egis, Figures
Kancelaria Rachunkowa, ILF, Publicis, Radisson,
Sulzer, Voestalpine, hotele Radisson czy Ogilvy&Mather. Todis rozszerzył również zakres działania i jest
Partnerem firmy Deltek nie tylko w Polsce, ale również
w Czechach.
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W 2020 firma zyskała szereg nowych klientów, takich jak
między innymi TPA, Keylane, czy spółki Vivus. Wiele
naszych projektów związanych było z migracjami do
nowych wersji oferowanych systemów. Wynikało to
między innymi z pojawienia się bardzo istotnych dla
klientów zmian w systemach Maconomy oraz Epicor
iScala. Sporo wdrażaliśmy również nowych modułów
i procesów usprawniających działania biznesowe.
Obecnie, w związku z panująca na świecie sytuacją,
obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania firm
całkowitą automatyzacją pracy w organizacji. Wydaje się
to być jednym ze skuteczniejszych sposobów na
osiągnięcie stabilności oraz rozwój przedsiębiorstw.
Oferowane przez nas solidne systemy informatyczne są
elastyczne oraz w pełni przystosowane do aktualnych
potrzeb, także tych procesowanych online. Pozwalają one
w pełni zautomatyzować działania poprzez wdrożenie
m.in. modułu do elektronicznego obiegu dokumentów
(faktury zakupu, sprzedaży, oferty, umowy, korespondencja, itp.) dostępnego z każdego miejsca poprzez każdą
przeglądarkę internetową. Także wykorzystanie wszelkich
urządzeń mobilnych obsługiwanych przez system
usprawnia procesy w całej organizacji – menedżerowie
i pracownicy mają bezpośredni dostęp do projektów,
harmonogramów i planów w każdym miejscu i w każdej
chwili. Wiele narzędzi posiada inteligentny moduł
rozpoznawania treści (ICR – Inteligent Character Recognition), co w pełni pozwala ograniczyć ręczne prowadzanie danych. Wreszcie rozwiązanie obsługujące wszelkie
transakcje biznesowe online – łączące w sobie funkcjonalności ERP oraz eCommerce, zawiera niezbędne elementy potrzebne do świadczenia kompleksowych usług dla
wszystkich partnerów handlowych.
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Większość naszych klientów na 2021 rok stawia sobie za
cel automatyzację i poprawę efektywności organizacji.
Firmy rosną, a nie są w stanie bardzo zwiększać zatrudnienia. Prowadzimy bardzo dużo projektów związanych
właśnie z poprawą efektywności i automatyzacją działań.
Wdrażamy interfejs bankowy, elektroniczne faktury,
automatyzujemy przesyłanie dokumentów pomiędzy
firmami (zamówienia, faktury, EDI). Implementujemy
narzędzia do planowania zasobów, obiegu dokumentów
czy platformy B2B służące do składania zamówień
i wymiany informacji pomiędzy firmami. Częste zmiany
w dziedzinie podatków (JPK) wymuszają większą
automatyzację procesów w firmie. To wszystko powoduje, że perspektywy na kolejny rok szykują się bardzo
obiecująco. Firma Todis planuje dalsze wzrosty we
wszystkich obszarach swojego działania, planując
zwiększenie sprzedaży w zakresie zarówno wiodących
produktów, czyli systemów Epicor, iScala, Maconomy,
Workbook i M-Files, jak i konsultingu.
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