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1. Opis produktu. 
  

Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego 

procesu jest wyzwaniem od spełnienia którego zależy zadowolenie naszych klientów. Czym lepiej  

i sprawniej ten proces zorganizujemy, tym szybciej nasi klienci otrzymają przesyłkę.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie 

pozwalające na skuteczne zarządzanie procesem spedycji. Kurier by CTI umożliwia generowanie pliku 

(listu przewozowego) za pośrednictwem systemu Optima, który następnie jest zaczytywany do 

systemu firmy spedycyjnej. Zastosowanie programu sprawia, że przygotowanie listu przewozowego 

jest szybkie, łatwe i niezawodne.  

Nasz program współpracuje z systemami takich firm jak: 

 GLS 

 K-EX 

 SIÓDEMKA 

 DPD 

 UPS 

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania: 

 automatyzujesz proces spedycyjny,  

 skracasz czas wystawienia listu przewozowego,  

 ograniczasz możliwość wystąpienia pomyłki przy nadawaniu paczki. 

 

 

 

 

 



 

 

2. O firmie: 
 

Centrum Technologii Informatycznej to firma która już ponad 10 lat działa na Polskim rynku 

w branży technologii informatycznych. Zatrudniamy zespół profesjonalistów o najwyższych 

kwalifikacjach. Dzięki zdobytej wiedzy i stale zdobywanemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie 

realizować nawet najbardziej skomplikowane wdrożenia i projekty. Specjalizujemy się we 

wdrożeniach systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, oraz własnych autorskich 

rozwiązań. 

Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Comarch, co stawia nas w czołówce firm 

wdrażających systemy do zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.  

 

Nasze usługi związane z oprogramowaniem Comarch obejmują:  

 analizy przedwdrożeniowe, 

 wdrożenia i konfiguracje oprogramowania,  

 szkolenia i konsultacje z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, 

 opiekę powdrożeniową,  

 instalacje sprzętu i oprogramowania,  

 prace serwisowe i konserwacyjne oprogramowania i sprzętu IT. 

 

Dlaczego inni wybrali CTI ? 

o Posiadamy ogromne doświadczenie - od 10 lat sprzedajemy i wdrażamy technologie 

informatyczne. Między innymi rozwiązania firmy Comarch. 

o Jesteśmy rzetelni - wszystkie nasze wdrożenia zakończyły się pełnym sukcesem. 

o Jesteśmy skuteczni - radzimy sobie z problemami, z którymi inni nie potrafili. 

o Jesteśmy kompetentni - nasza kadra, to najwyższej klasy specjaliści. 

o Jesteśmy konsekwentni - zawsze realizujemy wszystkie wytyczne wdrożeń i projektów. 

o Jesteśmy zorganizowani - zawsze dotrzymujemy terminów. 

o Jesteśmy zorientowani na klienta - dzięki przyjacielskim relacjom, grono naszych stałych 

zadowolonych klientów z każdym dniem jest coraz większe. 



 

 

Co nas wyróżnia ? 

 Od lat specjalizujemy się we wdrożeniach systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. 

 Rocznie wykonujemy ponad 100 wdrożeń systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. 

 Posiadamy kilkaset pisemnych referencji. 

 Jesteśmy Złotym Partnerem firmy Comarch. 

 Jesteśmy w pierwszej dziesiątce rankingu sprzedaży systemów ERP Optima, oraz w pierwszej 

trzydziestce rankingu sprzedaży systemów ERP XL (spośród kilkuset partnerów firmy 

Comarch). 

 Posiadamy w ofercie ponad 200 autorskich rozwiązań, które są doskonałym uzupełnieniem 

dla systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. 

 Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm - sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, 

serwis, wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie zakupu sprzętu IT. 

 


