
SAP Retail w Grupie Kapitałowej Redan

-- środa, 05 luty 2014

Grupa Kapitałowa Redan, działająca na detalicznym rynku odzieżowym w Europie Środkowo-

Wschodniej (właściciel znanych na polskim rynku marek Top Secret i Troll), podpisała z firmą 
itelligence umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP. 

 

Projekt wdrożenia SAP w Grupie Redan realizowany jest z wykorzystaniem rozwiązania branżowego 

SAP Retail Fashion. Celem wdrożenia jest usprawnienie kluczowych procesów biznesowych z 
wykorzystaniem najlepszych praktyk biznesowych oferowanych przez SAP w ramach rozwiązań 
dedykowanych dla branży retail. 

 

Wdrożenie obejmuje m.in. rachunkowość finansową i środki trwałe, controling, sprzedaż i dystrybucję, 

gospodarkę materiałową i magazynową oraz hurtownię danych i Business Inteligence. W ramach 

projektu przygotowane zostaną również interfejsy z systemami zewnętrznymi wykorzystywanymi 

przez Redan, m.in. z systemem sprzedaży POS (Point of Sale). Na czas wdrożenia Redan będzie 

korzystać z usług implementation hosting w Data Center itelligence w Tarnowie Podgórnym k. 
Poznania. 

 

Wdrożeniem objęte zostaną trzy spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Redan: Redan SA, 

Top Secret sp. z o.o. oraz Adesso SA. 

 

- Proces wyboru rozwiązania i partnera wdrożeniowego nie był ani szybki, ani łatwy. Nałożyło się na 

niego wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych. W tym czasie itelligence okazał się 
wiarygodnym i rzetelnym partnerem, któremu jesteśmy gotowi powierzyć realizację kluczowego dla 

działalności grupy projektu. itelligence udowodniło nam swoje kompetencje wdrożeniowe, pozycję 
rynkową jako integratora i dostawcę pełnego zakresu usług IT, który ma duże doświadczenie w 

realizacji kompleksowych projektów wdrożeniowych wymagających współpracy z wieloma podmiotami 

i dostawcami wdrażanych rozwiązań - powiedział Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu, Redan. 

 

- Branża retail & fashion mocno odczuła niedawny kryzys finansowy i zmianę nastrojów 
konsumentów. Przedstawiciele branży dynamicznie dostosowują się do potrzeb klientów w obliczu 
stale rosnącej konkurencji i konsolidacji. Polski rynek dogania rynki zachodnie, a rodzime firmy 

decydują się na wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych sprawdzonych przez 

światowych liderów. SAP od lat jest standardem w branży retail - z 50 największych globalnych 

przedstawicieli branży retail 33 korzysta z SAP. Z dedykowanych rozwiązań dla branży retail korzysta 

już ponad 800 klientów na całym świecie - powiedział Mirosław Kapustka, Sales Manager itelligence. 

 

 

<< wstecz 

 zobacz wszystkie

ZOBACZ TAKŻE

  WYDARZENIA      KATALOG    

ELEKTROTECHNIKA - Międzynarodowe Targi Sprzętu 
Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń 
2014-02-26 - 2014-02-28  
Miejsce: Warszawa 

ŚWIATŁO - Międzynarodowe Targi Sprzętu 
Oświetleniowego 
2014-02-26 - 2014-02-28  
Miejsce: Warszawa 

InEnerg - Międzynarodowe Targi Innowacji 
Energetycznych 
2014-03-04 - 2014-03-06  
Miejsce: Wrocław 

ExpoCUTTING - Targi Technologii Cięcia 
2014-03-11 - 2014-03-13  
Miejsce: Sosnowiec 

ENEX - Międzynarodowe Targi Energetyki i 
Elektrotechniki 
2014-03-18 - 2014-03-20  
Miejsce: Kielce 
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