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DOM CONSTRUCTION SP. Z O.O.

Dom Construction Sp. z o.o. to 
generalny wykonawca należą-
cy do Grupy Kapitałowej Dom 

Development SA. Firma jest obec-
na na rynku od 3 lat, ale zdążyła już 
istotnie zwiększyć skalę działalno-
ści oraz zyskać opinię wiarygodne-
go i nowoczesnego partnera. W od-
powiedzi na wyzwania wynikające  
z rosnącego potencjału spółka zde-
cydowała się wdrożyć Microsoft Dy-
namics 365, system informatyczny 
klasy ERP. Pozwala on na połączenie  
i modyfikowanie niezbędnych aplika-
cji biznesowych na jednej platformie 
informatycznej, co umożliwia wzrost 
efektywności przedsiębiorstwa oraz 
obniżenie kosztów zarządzania.

System oferuje nowoczesny i intu-
icyjny interfejs użytkownika, spójne 
środowisko pracy, wbudowane narzę-
dzia analityczne, dostęp do zasobów 
z dowolnego miejsca i o każdej porze, 
a także szerokie możliwości integracji 
z innymi aplikacjami. Dzięki modułom 

WDROŻENIE  
MICROSOFT DYNAMICS 365  

W DOM CONSTRUCTION
Microsoft Dynamics 365 to 
kompleksowy system ERP –  
jego wdrożenie w Dom 
Construction podniosło 
efektywność biznesową  
i obniżyło koszty zarządzania.

dopasowanym do każdego działu,  
a także automatycznym przepływom 
pracy i użyciu sztucznej inteligencji 
pracownicy mogą skupić się na wy-
znaczonych celach. 

Microsoft Dynamics 365 wspomógł 
szereg procesów budowlanych, za-
rządczych i informatycznych w fir-
mie, co przełożyło się na konkretne 
usprawnienia w jej codziennym funk-
cjonowaniu. System zapewnia lepsze 
możliwości kontrolowania harmono-
gramu i budżetu projektów. Pozwala 
na bardziej efektywne zarządzanie 
dostawami na placach budowy, ła-
twiejszą obsługę kaucji w relacji  
z podwykonawcami oraz wsparcie 
procesów zakupowo-sprzedażo-
wych i kontrolę finalnej marży. Co 
ważne, pozytywny wpływ cyfrowej 
transformacji odczuwa nie tylko Dom 
Construction, ale i jego biznesowi 
partnerzy, przyczyniając się do auto-
matyzacji czynności czy usprawnie-
nia komunikacji.

Gwałtownie rosnąca skala działalności 
Dom Construction Sp. z o.o. sprawiła, że 

zaczęliśmy rozglądać się za systemem 
informatycznym, który wsparłby nasz 
intensywny rozwój.  W efekcie jako  
pierwsi w sektorze budowlanym wdrożyliśmy  
w naszej organizacji nowoczesne narzędzia 
funkcjonujące wyłącznie w modelu 
chmurowym. Zdecydowaliśmy się na 
Dynamics 365 jako rozwiązanie kompleksowe, 
które pozwoliło zastąpić dotychczasowe 
systemy informatyczne, a jednocześnie 
podnieść efektywność biznesową i obniżyć 
koszty zarządzania. Wraz z D365 
zaimplementowano w spółce kulturę jednego 
optymalnego sposobu działania, począwszy 
od kwestii operacyjnych po księgowo- 
-finansowe. System usprawnia proces 
zarządzania projektami. Użytkownicy mogą 
tworzyć na podstawie budżetu plany 
zakupowe, przypisywać do ich 
poszczególnych pozycji dane kosztowe  
w zakresie robocizny, podwykonawców  
i materiałów oraz kontrolować wydatki  
według protokołów odbioru prac.  
Wdrożone rozwiązanie pomaga nam osiągać 
wymierne korzyści, zapewniając terminowość 
realizowanych inwestycji oraz szczegółową 
kontrolę marży i kosztów.

LESZEK STANKIEWICZ 
Dyrektor Finansowy 
Członek Zarządu  
Dom Construction Sp. z o.o.


