
Wdrożenie systemu Wapro ERP 
w firmie Happet Sp. z o.o. 

wapro mag
wapro mobile
wapro b2c

Zwróciliśmy uwagę na 
oprogramowanie jednego 
z czołowych producentów 
oprogramowania - firmę 
Asseco Business Solutions.

Lorem ipsum



Dlaczego Wapro ERP?

Poszerzenie oferty wymagało wdrożenia systemu 
informatycznego, który obsłuży coraz większe ilości 
towarów oraz szybko rosnącą ilość zamówień. 

Kryteriami wyboru były: wydajność, łatwość obsługi 
oraz, co najważniejsze, możliwość swobodnej 
rozbudowy. Kierując się opiniami i doświadczeniami 
Partnerów Biznesowych, firma Happet  wybrała wdrożenie 
systemu Wapro ERP przez partnera Asseco, X-COM S. J.

Dynamiczny rozwój

Happet to wiodący na polskim rynku dystrybutor 
hurtowy i detaliczny produktów zoologicznych oraz 
ogrodniczych oraz producent filtrów do oczek wodnych. 

Działa od 1993 roku, zdobywając cenne doświadczenie 
i wiedzę. Dzięki temu firma uzyskała pozycję jednej 
z największych polskich marek zoologicznych 
i solidnego partnera w biznesie tradycyjnym oraz 
internetowym. 

Firma ciągle rozwija się i dba o to, by towar spełniał 
oczekiwania klientów. Regularnie wprowadza do swojej 
oferty nowe produkty, cały czas troszcząc się 
o utrzymanie dobrego stosunku ceny do jakości. 

Domeną marki Happet jest 
profesjonalizm i innowacja, co skutkuje 
zaufaniem tysięcy odbiorców w całej 
Polsce i poza jej granicami.
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Rozwiązanie dla Happet Sp. z o.o. Zarówno analiza 
przedwdrożeniowa, 
opracowanie jak i samo 
wdrożenie przebiegły
wyjątkowo sprawnie.

Oprogramowanie zostało zintegrowane w jeden, 
kompletny system do obsługi procesów biznesowych 
klienta oparty o aplikacje Wapro ERP:

wapro mag prestiż plus do obsługi gospodarki 
magazynowej, działu sprzedaży, logistyki dostaw
wapro mag mobile do wspierania przedstawicieli 
handlowych
wapro b2b jako platformę obsługi internetowej dla 
kontrahentów
wapro mag  wms do zarządzania magazynem wysokiego 
składowania
hosting w chmurze dla zdalnego dostępu do aplikacji

Wdrożenie objęło także integracje 
zewnętrzne:

System zarządzania magazynem WMS oparty 
o wykorzystanie bezprzewodowych kolektorów danych
Integrator DPD do obsługi przesyłek kurierskich firmy 
DPD
Import wyciągów bankowych do automatycznego 
rozliczanie płatności klientów
Moduł e-faktur do wysyłki faktur elektronicznych jako 
emaila z certyfikatem
Moduł płatności do windykacji oraz przypominania 
o zbliżających się płatnościach za pomocą SMS i email 



Eliminacja błędów 
w kompletowaniu 

i realizacji zamówień

Szybkie wdrażanie 
nowych pracowników 

magazynu,

Brak kosztów 
własnej infrastruktury 

serwerowej

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

i dostępności danych

Łatwe i szybkie 
wystawianie 
dokumentów

Zarządzanie 
asortymentem 

w magazynie poprzez 
kody kreskowe

Znaczące zwiększenie 
wydajności magazynu

Szybkie 
przygotowanie 
wysyłki towarów

Przyspieszenie 
realizacji zamówień

Usprawnienie kontroli 
przeterminowanych 

płatności,

Sprawna ewidencja 
wpływających zapłat 

za faktury

Pełną obsługa klienta 
przez przedstawicieli 

handlowych 

Korzyści dla firmy Happet

Udostępnienie 
platformy internetowej 

B2B dla klientów 
Damian Skobiej
Prokurent


