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Codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania rozwiązań 
wspierających efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa łączącego strategię, 
controlling i nowoczesne technologie wspieramy naszych klientów w osiąganiu 
ich celów.



Codec jest najstarszą w Polsce, niezależną technologicznie firmą doradczą specjalizującą się w zagadnieniach 

wsparcia efektywności biznesu. Firma jest obecna na rynku polskim od 1995 roku, a jej historia i doświadczenia 

z rynków międzynarodowych sięgają roku 1985.

Naszym klientom służymy unikalną wiedzą ekspercką z obszaru zarządzania, procesów biznesowych, aktualnych 

przepisów i wymogów rachunkowości, sprawdzonych rozwiązań informatycznych oraz doświadczeniem, zdobytym 

podczas wdrożeń zrealizowanych u ponad 700 europejskich klientów, w tym dla wielu liderów polskiej gospodarki.

Dzielimy się wiedzą i dostarczamy rozwiązania wspierające procesy i funkcje:

O nas

Konsolidacja finansowa

Controlling Budżetowanie

Planowanie

Sprawozdawczość

Raportowanie

Analiza



  Koncentracja na rozwiązaniach biznesowych i finansowych – jesteśmy prawą ręką każdego dyrektora finansowego,  

   będącego aktywnym partnerem w zarządzaniu firmą.

  Nasz zespół – posiadamy wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wdrożeń realizowanych dla wielu firm w Polsce  

   i Europie.

  Niezależność od technologii i systemów – nasze rozwiązania dobieramy optymalnie do oczekiwań  biznesowych 

   i strategii IT.

Co nas wyróżnia

Nasze rozwiązania są zawsze dobierane do specyfiki, 

potrzeb i możliwości inwestycyjnych klienta, 

a jednocześnie bazują na sprawdzonych technologiach 

partnerów.

Nasi partnerzy
W celu zapewnienia sukcesu wszystkim naszym 

projektom, stosujemy uniwersalną metodę PRINCE2®. 

Obejmuje ona swoim zakresem szereg procesów, 

komponentów i technik umożliwiających budowę 

spójnego środowiska, w którym odbywa się realizacja 

danego projektu. PRINCE2® kompleksowo podchodzi 

do każdego, dzięki czemu łatwo aklimatyzuje się 

w środowisku projektowym, pomaga usystematyzować 

pracę oraz powoduje zwiększenie jej efektywności.

Metodyka projektowa

Nasz zespół
Szczególnie istotną wartość firmy Codec stanowią 

nasi pracownicy. Jesteśmy dumni z wykwalifikowanej, 

doświadczonej kadry konsultantów, która na co 

dzień wykorzystuje wiedzę z obszarów IT, strategii 

i finansów. Kompetencje kadry Codec dokumentują 

opinie naszych Klientów, pomyślnie zakończone 

wdrożenia i sukcesy biznesowe odnoszone przez firmy, 

wykorzystujące nasze rozwiązania.



PKO Bank Polski, mBank, BOŚ Bank, ING, Bank PEKAO SA, Bank BGŻ, Bank BPH, DNB 

Nord, Rabobank, Emporiki, Fortis, Pioneer Investments, Deutsche Bank, Zurich.

Diagnostyka, Grupa LUX MED, Leroy Merlin, LPP SA, CDP.pl, R&M MainServ, Rossmann, 

Brown Thomas, Selfridges&Co., Regus.

Absolut, Arctic Paper, Aryzta, Bakoma, BZK Group, Casio Europe, Coloplast, Coveris, 

Dr Irena Eris, Eveline Cosmetics, Heinz Frozen Food Co., Kerry Foods, Kingspan, 

Kompania Piwowarska, Kraft, Nordkalk, PBG, Pepsico, Rafako, Real Management, 

Robyg, Wyborowa.

Agora, Deutsche Telekom, Polkomtel, Orange, T-Mobile, UPC, O2, Vodafone.

National Express, LOT, An Post, Aer Lingus, Britannia, DAA, Lufthansa.

Bankowość i finanse

Handel i usługi

Przemysł i budownictwo

Telekomunikacja i media

Transport i logistyka

Nasi Klienci to duże i średnie przedsiębiorstwa działające we wszystkich dziedzinach gospodarki. Organizacje, które 

świadomie zarządzają strategią, planami działania czy też budżetem, współpracują z nami w celu podniesienia 

efektywności swojego biznesu.

Nasi Klienci



Oferta Codec to kombinacja specjalistycznych systemów informatycznych, pakietu profesjonalnych usług doradczych, 

analitycznych i wdrożeniowych oraz bezcennej wiedzy o optymalnym wykorzystaniu profesjonalnych systemów w 

praktyce.

Oferta

  Hurtownie danych

  Self Service BI

  Mobile BI

  Narzędzia, bazy danych oraz aplikacje analityczne OLAP

  Dynamiczne modele biznesowe w bazach in-memory OLAP

  Mobilne dashboardy menedżerskie

  Systemy transformacji danych ETL (Extract, Transform and Load)

  Systemy zarządzania danymi referencyjnymi (Master Data Management)

  Formułowanie oczekiwań i wymagań wobec rozwiązań

  Optymalizacja i kształtowanie procesów

  Analiza, projektowanie oraz wdrażanie systemów

  Szkolenia oraz bieżące wsparcie użytkowników

  Utrzymanie (Maintenance) systemów informatycznych

Performance 
Management

Rozwiązania

  Wsparcie i zarządzanie strategią

  Planowanie i budżetowanie

  Predictive Analysis & Planning

  Prognozowanie podatków

  Controlling

  Systemy wspomagające konsolidację finansową

  Systemy raportowania, analizy i wizualizacji danych

doradcze
i

wdrożeniowe

Usługi

Business 
Intelligence

Rozwiązania



Rozwiązania wdrożone przez Codec są 
wykorzystywane do planowania, budżetowania, 
analiz i raportów w większości obszarów 
aktywności Banku. Blisko 1000 użytkowników 

używa systemu do planowania przychodów i kosztów 

operacyjnych, uzyskania kompleksowej informacji 

zarządczej oraz powiązania systemu motywacyjnego 

z rezultatami pracy kadry zarządzającej (Management 

By Objective).

Wdrożenie systemu klasy Performance Management 
w obszarze budżetowania, monitorowania 
wyników oraz konsolidacji zarządczej. System 

jest wykorzystywany przez centralę w Polsce oraz spółki 

zagraniczne. Sieć dystrybucji obejmuje ponad 1000 

salonów działających pod różnymi markami (Reserved, 

Cropp, House, Mohito) w 10 krajach.

Implementacja systemu wspierającego model 
planowania i budżetowania obowiązującego 
w ramach całej Grupy mBanku. W ramach wdrożenia 

opracowano modele budżetowe (kosztowy, przychodowy 

i centralny) mBanku, a w kolejnym etapie zbudowano 

model budżetowo-raportowy dla całej Grupy mBanku 

wyposażony w mechanizm konsolidacji finansowej.

Centralny system budżetowy obejmujący obszary 
planowania kosztów departamentowych, rachunku 
P&L oraz nakładów i środków trwałych. Rozwiązanie 

jest zintegrowane z systemem źródłowym ERP 

oraz Hurtownią Danych i jest zarządzane przez 

użytkowników biznesowych. Dzięki takiemu podejściu 

skrócono czas obsługi procesów budżetowych i znacząco 

je uproszczono. System równolegle wspiera dwa 

różne biznesowo i rozdzielone geograficznie obszary 

działalności grupy Pernod Ricard w Polsce: produkcję 

dla grupy oraz dystrybucję na rynku krajowym.

Przykłady wdrożeń Codec w Polsce

System klasy Performance Management 
stanowiący podstawowe źródło informacji 
zarządczej dla menadżerów wszystkich szczebli. 
Kompleksowa obsługa procesów controllingu 

finansowego obejmuje budżetowanie, raportowanie 

okresowe oraz śródroczne prognozy wyników. Równie 

istotnymi obszarami wykorzystania systemu są: 

controlling operacyjny, gdzie prowadzona jest pełna 

sprawozdawczość dotycząca efektywności procesu 

świadczenia usług medycznych oraz departament 

sprzedaży, gdzie raportowana jest rentowność 

produktów dla kontrahentów indywidualnych.

Wdrożenie hurtowni danych oraz systemu 
wspierającego realizację procesów budżetowania, 
analiz, raportowania. W ramach kolejnego projektu 

rozwiązanie rozbudowano o prognozowanie popytu 

i zatowarowanie sklepów. System jest w pełni 

zoptymalizowany oraz dostosowany do potrzeb 

przedstawicieli poszczególnych departamentów, 

na każdym szczeblu zarządczym, w codziennej pracy 

wykorzystywany przez kilkadziesiąt osób.
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