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LIST REFERENCYJNY 

 
 Firma RYBAK-MEBLE rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku od produkcji drobnych mebli pokojowych. 

W 2009 roku nasz park maszynowy wzbogacił się o ciąg technologiczny do produkcji  frontów meblowych dzięki 
czemu grono Naszych Klientów wzbogaciło się o szerokie grono producentów mebli. Gama produktów poszerzyła się o 
meble kuchenne i pokojowe. 
Rozwój firmy wymusił również inwestycję w system informatyczny. Poszukiwaliśmy systemu, który wspomógłby nas w rozliczaniu pracowników produkcyjnych z 
powierzanych zadań oraz w  globalnym monitorowaniu produkcji. 
    Zdecydowaliśmy się na system ClearPro firmy CLeAR z Warszawy, który oferował te funkcjonalności i 
wiele innych, które znalazły u nas zastosowanie. 
Pracownicy samodzielnie raportują wykonane operacje ze zleceń produkcyjnych przy użyciu  niezależnie 
wywoływanej funkcjonalności „Terminal”, współpracującej z całym systemem ClearPro.  
Terminal przystosowany jest także do pracy na monitorach dotykowych. 
Za pomocą czytnika kodów kreskowych zaczytywane są: 
- kody-pin z pracowniczych identyfikatorów 
- zlecenia i operacje produkcyjne z kodów kreskowych drukowanych na przewodnikach produkcyjnych 
(wcześniej drukowanych z systemu na podstawie operacji zawartych w kartach technologicznych wyrobów).  
  
  Efektem raportowania produkcji przez pracowników są: 
- analizy wykonanych prac z automatycznie wyliczoną wartością - jest to dla nas przesłanka do naliczania 
wynagrodzeń pracowników 
- analizy śledzenia produkcji (na jakim etapie jest realizacja zleceń) 
- analizy historyczne: kto, kiedy, na jakim zleceniu, jaką operację wykonał, itp. 
System ClearPro zaspokoił nasze potrzeby. System wdrażaliśmy samodzielnie. Możliwe to było dzięki łatwej, 
intuicyjnej obsłudze oprogramowania  oraz dzięki bieżącej, zdalnej  współpracy z producentem - firmą 
CLeAR. 
  Polecamy firmę CLeAR jako fachowego producenta oprogramowania i rzetelnego partnera przy 
wdrożeniu i użytkowaniu systemu. 
 
 
 
 


