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Impuls 5 – zarządzanie z klasą
BPSC SA, dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie klasy ERP,
wprowadza na rynek następcę systemu Impuls BPSC. Pakiet Impuls 5 powstał przy użyciu
najnowszych technologii w tworzeniu aplikacji. Dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi
system ma szerokie możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Pakiet został wyposażony w szereg dodatkowych modułów i funkcjonalności, pracuje
w wersji wielojęzycznej. BPSC zakończyło już pierwsze wdrożenia systemu.
Firma BPSC powstała w 1988 roku. Oferowany dotychczas pakiet Impuls BPSC należał do
najbardziej funkcjonalnych i kompleksowych rozwiązań ERP w Polsce. Doświadczenie zdobyte
w trakcie wdrożeń systemu u ponad 250 klientów z różnych sektorów gospodarki pozwoliło BPSC
podjąć kolejne wyzwanie.
Firma wprowadza na rynek nowy system wspomagający zarządzanie klasy ERP - Impuls 5.
W oferowanym pakiecie odzwierciedlono wszystkie dotychczasowe funkcjonalności systemu Impuls
BPSC, wprowadzono także szereg nowych rozwiązań. Najistotniejsze zmiany mają jednak swoje źródło
w technologii tworzenia systemu. Nowa aplikacja, oparta tak jak jej poprzedniczka, na bazie danych
Oracle, napisana została przy użyciu najnowszych narzędzi programistycznych. Formularze
powstawały w środowisku Borland® Delphi™ 2005 i Microsoft ASP dot.net. Do napisania raportów
systemu wykorzystano narzędzie Crystal Reports XI. Nowe rozwiązanie tworzono z założeniem
zmaksymalizowania możliwości łatwego dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb
użytkownika. „Impuls 5 to system dla bardzo wymagających Klientów - dynamicznie rozwijających się

firm, które dokładnie analizują możliwości branych pod uwagę rozwiązań. Dlatego też oficjalna
premiera systemu odbywa się już po zakończeniu wdrożeń w firmach Dryvit, Energomontaż Północ,
Fasing, Lena Lighting i POCH. W tej chwili z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że
oferujemy klientom bardzo nowoczesne, ale jednocześnie stabilne i sprawdzone rozwiązanie.” – mówi
Ignacy Miedziński, Prezes Zarządu BPSC S.A.
Impuls 5

Impuls 5 jest zintegrowanym pakietem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem
klasy MRPII/ERP. Pakiet przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych,
handlowych i usługowych. System jest w pełni zgodny z krajowymi przepisami i dostosowany do
wymogów ustawodawstwa unijnego. Pakiet BPSC cały czas intensywnie się rozwija. BPSC nieustannie
bada potrzeby Klientów, śledzi zmiany w technologiach i szuka optymalnych rozwiązań
funkcjonalnych. Dzięki temu Impuls 5 należy do najnowocześniejszych i najbardziej

kompleksowych rozwiązań klasy ERP na polskim rynku.
BPSC SA

BPSC S.A. istnieje od 1988 roku. Firma należy do czołowych dostawców systemów ERP na polskim
rynku. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających
zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP. Specjalizuje się w aplikacjach przeznaczonych dla
średnich i dużych przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym. Rozwiązania
BPSC są systematycznie rozwijane pod kątem indywidualnych wymagań klientów. Od 1994 roku BPSC
współpracuje z korporacją Oracle. Na bazie Oracle oparty jest sztandarowy produkt BPSC –
zintegrowany system ERP Impuls 5. BPSC jest laureatem prestiżowych konkursów Lider Polskiego
Biznesu, Lider Rynku oraz Euro Leader. BPSC zostało wyróżnione także Cezarem i Diamentem
Śląskiego Biznesu. Według rankingu firmy audytorskiej Deloitte od trzech firma należy do grona 50
najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej (Technology FAST 50). W
2005 roku BPSC znalazło się także w grupie 500 najdynamiczniejszych spółek technologicznych z całej
Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. W tym samym roku BPSC wyróżniono w rankingu dziennika
Puls Biznesu Gazele Biznesu. Wśród klientów BPSC są m.in. Enion SA Oddział w Częstochowie,
Będzinie, Krakowie i Bielsku - Białej , Morliny - Grupa Animex, Kler, Atlantic, Sokpol, Śląska Akademia
Medyczna, CTL Logistics, BIG – STAR, Stalexport-Transroute Autostrada, FPiN Wapienica.
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