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Firma Ciech Pianki, należąca do Grupy Chemicznej Ciech, działającej na europejskim rynku 
chemicznym, podpisała z itelligence umowę na hosting i administrację systemu SAP ERP. Pierwszym 
etapem współpracy było przeprowadzenie migracji systemu SAP ERP do data center itelligence w 
Tarnowie Podgórnym, oraz upgrade i konwersja Unicode systemu SAP ERP. 

Ciech Pianki powierzył itelligence 
kompleksowy projekt migracji 
systemów od dotychczasowego 
dostawcy usług hostingowych do data 
center itelligence w Tarnowie 

Podgórnym koło Poznania. W ramach projektu wykonany zostanie upgrade systemu do 
wersji systemu SAP ECC 6.06 Unicode. Projekt realizowany będzie przez zespół 
specjalistów itelligence certyfikowany przez SAP. Po zakończeniu migracji, itelligence 
będzie świadczyć dla Ciech Pianki usługi hostingu i administracji oraz SAP Maintenance 
w modelu Enterpise Support. 
 
- Zdecydowaliśmy się powierzyć opiekę nad naszym systemem SAP firmie itelligence. 
Mimo skomplikowanego projektu realizowanego pod presją czasu, specjaliści 
itelligence wykazali się pełnym profesjonalizmem i dużym doświadczeniem w realizacji 
tego typu projektów. itelligence cieszy się naszym zaufaniem i jesteśmy przekonani, 
że wybraliśmy właściwego partnera do wsparcia naszego systemu SAP ERP - 
powiedział Ryszard Treichel, Prezes Zarządu Ciech Pianki. 
 
- Grupa Chemiczna Ciech jest jedną z największych firm w Polsce. Rozpoczęcie 
współpracy z Ciech Pianki to dla nas duży sukces i satysfakcja. Ze względu na 
wspólną historię z Zachem, projekt wydzielenia i migracji systemu Ciech Pianki był 
skomplikowanym przedsięwzięciem. itelligence mogło wykazać się przy tym dużym 
doświadczeniem, ale też elastycznością i innowacyjnym podejściem, co docenił nasz 
klient. Jesteśmy pewni, że współpraca pomiędzy naszymi firmami będzie owocna i 
korzystna dla obu firm - powiedział Mirosław Kapustka, Sales Manager itelligence. 

(AM)

Zobacz również:
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Paczkomaty we Włoszech 

Grupa Integer.pl do końca czerwca 2014 roku rozstawi we Włoszech aż 400 innowacyjnych terminali 
umożliwiających samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek. Urządzenia zostaną  uruchomione w 
kluczowych czę ściach kraju - ekspansja obejmie północne oraz północno-centralne rejony Włoch oraz 
okolice największych miast, m.in.: Rzymu, Mediolanu czy Turynu.
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Kamień pod współpracę 

Przedstawiciele Panattoni Europe, Amazon. oraz władz lokalnych wmurowali kamień węgielny pod 
budowę  nowoczesnego centrum logistycznego w podpoznańskich Sadach (gmina Tarnowo Podgórne). 
Obiekt zajmie powierzchnię  ponad 100 543 m kw., z czego aż 91 570 m kw. będzie powierzchnią  
magazynową, na której zatrudnienie znajdzie 2-3 tys. pracowników. 
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XIV Konferencja Lean Management 

W dniach od 10 do 12 czerwca 2014 roku we Wrocławiu odbędzie się  XIV edycja Międzynarodowej 
Konferencji poświęconej tematyce Lean Management. W trakcie 3-dniowego spotkania zagraniczni i 
polscy eksperci oraz przedstawiciele  przedsiębiorstw z różnych branż skupią się  na możliwościach 
zwiększania konkurencyjności firm w oparciu o zasady szczupłego zarządzania.
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Zbilansowany raport 

Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny - zarówno w odniesieniu do społeczeństwa, jak i 
środowiska naturalnego jest jedną  z najważniejszych zasad Grupy GLS. Firma świadcząca usługi 
kurierskie w całej Europie udokumentowała swoje zaangażowanie społeczne oraz działania 
podejmowane w zakresie ochrony środowiska wraz z poczynionymi postępami w niedawno 
opublikowanym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju.
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