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O firmie CSVK Sp. z o.o. sp. k.  
i marce AGDmaster.com 
Przedsiębiorstwo CSVK jest właścicielem sklepu internetowego 
AGDmaster.com, który w ciągu kilku lat stał się jednym z czoło-
wych graczy akcesoriów i części zamiennych rynku e-commerce. 
Początkowo CSVK było niewielką firmą oferującą części zamienne 
do drobnych AGD. Obecnie firma ma w swojej ofercie akcesoria 
oraz części zamienne do małego i dużego AGD, a także RTV. 

AGDmaster.com, oprócz rozwoju własnych kanałów dystrybu-
cji – sklepu internetowego oraz stacjonarnego biura sprzedaży w 
Krakowie, zdecydowało się na rozwój kanałów sprzedaży takich 
jak Allegro.pl czy Arena.pl. Z dużym sukcesem postawiło również 
na Amazon oraz eBay, aby tym samym w niedługim czasie stać się 
firmą o międzynarodowym zasięgu.

Cel do osiągnięcia 
Automatyzacja całego procesu obsługi zamówień – od wczytywa-
nia i kompletacji zestawów, przez weryfikację stanów magazyno-
wych i proces rezerwacji, aż po pakowanie oraz kontakt z klientem 
i fakturowanie. Łatwość dostępu w przypadku pracy zdalnej. Brak 
konieczności zakupu infrastruktury IT.

Sytuacja przedwdrożeniowa 
Na początku swojej działalności firma korzystała z systemu dedy-
kowanego dla branży e-commerce. Jednak w miarę prężnego roz-
woju i dużego sukcesu sprzedażowego okazało się, że skala obie-
gu danych jest taka duża, że standardowe rozwiązania nie są już 
wystarczające, a jakość informacji z nich wynikająca nie jest zado-
walająca. W związku z dynamicznym rozwojem i koniecznością    

“Decyzja o wykorzystaniu 
rozwiązania chmurowego 
była uwarunkowana bezpie-
czeństwem i ochroną danych 
oraz wymaganiem zachowa-
nia ciągłości pracy. System 
ERP, jako integrator wszyst-
kich elementów wchodzących 
w skład procesu realizują-
cego zamówienie, wymagał 
dostępności 24/7/365 ze 
względu na jak najszybszą 
obsługę klienta. Dodatkowym 
wymaganiem stawianym 
przez spółkę dla architektury 
rozwiązania była możliwość 
dynamicznego zwiększenia 
parametrów systemu uwa-
runkowaną prężnym rozwo-
jem firmy.”
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utrzymania wysokiej jakości obsługi klienta, firma zdecydowała się 
na wdrożenie systemu ERP. Po analizie rozwiązań dostępnych na 
rynku, CSVK wybrało jeden z wiodących systemów ERP i zdecydo-
wała o ulokowaniu systemu w chmurze Microsoft Azure. 

Firma nie dysponowała własną infrastrukturą oraz wyspecjalizo-
waną kadrą IT, dlatego zależało jej, aby nie ponosić wysokich in-
westycji na start. Naturalnym rozwiązaniem było więc ulokowanie 
systemu w chmurze. Firma CSVK bardzo dużą wagę przykłada do 
względów bezpieczeństwa, postawiła więc na chmurę Microsoft 
Azure, gdzie cała infrastruktura, centra danych i wszystkie procesy 
są chronione wielowarstwowymi zabezpieczeniami.

„W podjęciu decyzji „gdzie będzie nasze ERP” oprócz argumen-
tów kosztowych, przeważyły takie zalety jak: łatwość dostępu do 
systemu z każdego miejsca, bezpieczeństwo danych, elastyczność 
oraz możliwość wprowadzania na bieżąco zmian w parametryza-
cji środowiska. To wszystko zaoferowała chmura Microsoft Azure, 
zatem nasz wybór był oczywisty” – mówi Sylwia Ostrowska, Dy-
rektor Działu IT w AGDmaster.com.

Proces i efekty z wdrożenia 
Wdrożenie systemu poprzedzone zostało dokładną analizą po-
trzeb i weryfikacją zadań, z którymi dotychczas używany system 
niezbyt dobrze sobie radził. W związku z tym, że ERP ulokowany 
został w chmurze Microsoft Azure, sam proces wdrożenia syste-
mu przebiegał bardzo sprawnie i szybko. Dzięki systemowi ERP 
usprawniony został proces obsługi zamówień, a wiele innych pro-
cesów dotyczących mniej lub bardziej złożonych etapów całego 
procesu zakupowego zostało zautomatyzowanych. Pracownicy 
uzyskali dostęp do systemu niezależnie od tego, gdzie się znajdują. 
Odtąd codzienne czynności mogli wykonywać nawet podczas pra-
cy zdalnej, co również przyczyniło się do zwiększenia sprawności 
realizacji zamówień.

„Jesteśmy zadowoleni z wyboru  sposobu ulokowania środowiska 
w chmurze Microsoft Azure i myślimy nad rozwojem jego funkcjo-
nalności. Mocno skupiamy się nad analizą danych w celu poprawy 
wyników sprzedaży oraz budowaniu nowej strategii na rynku. W 
planach mamy wdrożenie systemów BI i naturalnie przyglądamy 
się rozwiązaniu jakie oferuje Azure w tym zakresie. Interesuje nas 
możliwości analizy w chmurze łączącej integrację danych, maga-
zynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data, 
czy choćby Azure Stream Analytics” – dodaje Sylwia Ostrowska.

System zintegrowany 
został z autorskim 

rozwiązaniem firmy 
CSVK i narzędziem 
przetwarzającym 

zamówienia ze 
wszystkich platform, w 

których prowadzona jest 
sprzedaż.
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Możliwość zarządzania w chmurze to jedna z niewątpliwie naj-
większych zalet ulokowania tam systemu ERP. AGDmaster.com 
zdecydowało się na ten model dostępu już w 2017 r., a ostatni 
niespokojny okres na rynku, tylko umocnił ich w przekonaniu, że 
wybór był słuszny. Firma doceniła to zwłaszcza w okresie pande-
mii, kiedy praca zdalna stała się coraz bardziej popularna. Ci którzy 
posiadali takie rozwiązania jeszcze przed lockdownem, byli ponad 
wszelkimi zakazami i nakazami. Uruchomienie dodatkowych usług 
zdalnego dostępu czy zakupu dodatkowego miejsca na serwerze 
odbywało się w kilka godzin, co przełożyło się na komfort zacho-
wania ciągłości pracy.  

Rozwiązanie sprawdza się w dynamicznie rozwijających się spół-
kach, takich jak CSVK, które aby sprawdzić system nie muszą in-
westować we własną infrastrukturę, ponieważ mają możliwość 
przetestowania go w modelowanym środowisku Microsoft Azure. 
Główne zalety Azure to komfort rzeczywistego dopasowania do 
potrzeb, duży poziom bezpieczeństwa, skalowalność oraz pew-
ność rozwiązania. Do tego dochodzi szeroki wachlarz usług i na-
rzędzi, które w zasadzie trafiają do każdej branży niezależnie od 
specyfiki. CSVK chwali również możliwość dostosowanie zasobów 
do wymagań firmy w danym momencie – nawet na krótką chwilę, 
np.: na czas realizacji projektu w zadanym interwale czasowym. 
Nie ma niepotrzebnej funkcjonalności czy stanowisk – płaci się za 
tyle, ile się wykorzysta.  

„Wybraliśmy Microsoft Azure przede wszystkim ze względu na 
bezpieczeństwo danych, stabilność i niezawodność tego środo-
wiska, jego elastyczność i możliwość modelowania pod aktualne 
potrzeby. Przy ogromnej ilości przetwarzanych danych, bardzo 
ważny jest dla nas także backup. Życie w obszarze IT niejedno-
krotnie pokazało nam, co oznacza utrata danych i ich odzyskiwa-
nie. Dlatego teraz możemy spać spokojnie” – podsumowuje Sylwia 
Ostrowska.

Obecnie w systemie 
pracuje 90 osób, plus 

administratorzy ze strony 
Initius, wykorzystując 

szereg usług Microsoft 
Azure, takich jak: 
Automation, Log 

Analytics, Recovery 
Services, Virtual 

Machines, SQL Virtual 
Machines i Virtual 
Network Gateway. 

Zalety ERP w chmurze  
Microsoft Azure

Zalety platformy Microsoft Azure: 
- bezpieczeństwo, 
- skalowalność,
- pewność rozwiązania, 
- zdalny dostęp, 
- płatność za zużycie,
- brak konieczności posiadania infrastruktury IT
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Myślisz o przeniesieniu swoich procesów do chmury? 
Chcesz dowiedzieć się, czy rozwiązanie to sprawdzi 
się w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami i umów na 
niezobowiązującą rozmowę, podczas której dokonamy 
wstępnej analizy potrzeb oraz przedstawimy 
rekomendacje. 

Initius IT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przewóz 2
30-716 Kraków, Polska
NIP 675 146 90 31 
www.initius.pl/pracuj-z-azure/

azure@initius.pl

+48 534 040 646 

http://www.initius.pl/pracuj-z-azure/

