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O Firmie ProLogisticaSoft

ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem,

sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających

zarządzanie przedsiębiorstwem. W naszych produktach kładziemy

główny nacisk na bogate funkcjonalności połączone z łatwą i intuicyjną

obsługą. Firmę ProLogistica tworzą doświadczone osoby, które z pasją

tworzą innowacyjne rozwiązania.

Nasz ciężki wysiłek, innowacyjność i kreatywność zostały docenione

przez Unię Europejską i w roku 2010 firma PrologisticaSoft, otrzymała

dofinansowanie na "Stworzenie serwisu internetowego prognostic.pl

świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów
czasowych". Projekt ten jest tworzony w ramach działania 8.1

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.



Nasza firma miała zaszczyt współpracować z wieloma różnymi firmami,
m.in. Carlsberg i M-I SWACO.



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych grup użytkowników i chcąc

stworzyć jak najbardziej efektywne rozwiązanie, wykorzystujące zalety

prognozowania, stworzyliśmy trzy produkty:

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu oraz koncentracji na potrzebach

klientów, oferowane przez nas rozwiązania są bardziej efektywne,

a jednocześnie atrakcyjniejsze od analogicznych produktów konkurencji.



Automatyczne

prognozowanie 
Program Eternia Trend
przyspiesza prognozowanie
sprzedaży i produkcji. Po
wprowadzeniu danych i
wybraniu odpowiedniej
metody, program automa-

tycznie generuje prognozy,
dzięki metodom staty-
stycznym i przedstawia je w
postaci czytelnych tabel i
wykresów.

Przejrzysty i czytelny 

interfejs
Interfejs programu został
zbudowany w taki sposób
aby był jak najbardziej
intuicyjny i czytelny dla
użytkownika.

Łatwość instalacji 
Program Eternia Trend - jest
programem działającym

w środowisku przeglądarki
internetowej, dzięki czemu
nie wymaga instalacji,
a czas związany z rozpo-
częciem użytkowania zosta-
je zmniejszony do minimum.



Rozbudowane 

raportowanie 
Eternia trend w prosty i przej-
rzysty sposób tworzy raporty
dostosowane do potrzeb
i oczekiwań klientów.

 każdy raport może zostać
wyeksportowany do forma-
tu pdf i xls

Uzgadnianie prognoz 
Eternia Trend pozwala na
znaczne zmniejszenie ilości
czasu potrzebnego na przy-
gotowanie szczegółowych
prognoz. Dzięki rozwiniętym
metodom rozdzielania pro-

gnoz, możemy skupić się np.
na poszczególnych mar-
kach i grupach produktów i
pozwolić aplikacji na
automatyczne rozbicie pro-
gnoz na niższe poziomy (np.
produkt, region).

Wysoka jakość prognoz
Eternia Trend korzysta
z najlepszych dostępnych
modeli statystycznych:
Wygładzanie wykładnicze
Modele Boxa-Jenkinsa
(SARIMA)

 Dynamiczne modele regresji
 Analiza harmoniczna
 Prognozowanie
wielopoziomowe
Specjalne modele dla
danych tygodniowych –

reagując na potrzeby na-
szych klientów. Przygoto-
waliśmy dodatkowe opcje w
modelach, odwzorowujące
typową zmienność sprzedaży
w ciągu miesiąca, jak np. silny
wzrost sprzedaży na koniec

miesiąca.



Automatyczne 

generowanie zamówień 
EterniaOpti automatycznie
tworzy zamówienia na
podstawie prognoz sprzeda-
ży, warunków dostaw i ofert
kontrahentów. Skraca to
czas potrzebny na przygo-

towanie zamówienia i upra-
szcza procedurę. Równo-
cześnie optymalizowana jest
ilość towaru na magazynie i
stabilizowany poziom obsłu-
gi klienta.

Kontrola poziomu 

klienta 
EterniaOpti, umożliwia usta-
lenie poziomu obsługi kli-

enta na poziomie każdej
kategorii, grupy asorty-
mentowej lub produktu –
dzięki takiemu rozwiązaniu
jesteśmy wstanie ustalić
priorytet zamówień poszcze-
gólnych produktów, a zara-

zem w założonym stopniu
sprostać oczekiwaniom kli-
entów zaspokajając ich
popyt.

Optymalizacja stanów 

magazynowych
EterniaOpti dostosowuje sta-

ny magazynowe do zało-
żonego poziomu obsługi
klienta i spodziewanego po-
pytu, co daje wymierne
korzyści w postaci – redukcji
kosztów magazynowania.



Łatwość instalacji
Program EterniaOpti- jest

programem działającym w
środowisku przeglądarki In-
ternetowej, instalowany
jedynie na serwerze Klienta.
Dzięki temu czas związany
z instalacją i rozpoczęciem

użytkowania zostaje zmniej-
szony do minimum.

Integracja

z systemami ERP
W procesie wdrożenia
programu EterniaOpti, do-
chodzi do jej pełnej
integracji z systemem ERP,
który wykorzystywany jest
przez klienta, zarazem za-

pewnia to dostarczenie
EterniOpti wszystkich nie-
zbędnych informacji nie-
zbędnych do działania.

Przejrzysty i czytelny 

interfejs
Interfejs programu został
zbudowany w taki sposób,

aby był jak najbardziej
intuicyjny i czytelny dla
użytkownika, i gwarantował
łatwą pracę.ERP



Ewidencja ofert 

dostawców
EterniaOpti pozwala w czy-

telny sposób segregować
dostawców w zależności
od: cen zakupu, czasu
dostawy, minimum logi-
stycznego, płatności i in-
nych cech, dzięki czemu
będziemy wstanie zama-

wiać towar u dostawcy,
który oferuje nam najlepsze
warunki, bez konieczności
przeglądania wszystkich
ofert.



Dostępność
Prognostic został stworzony z
myślą o małych przedsiębior-

cach oraz użytkownikach nie-
komercyjnych. Jest pierwszym
portalem, który łączy profesjo-
nalne narzędzie do prognozo-
wania, planowania i analiz
z zaletami portali społeczno-

ściowych takich jak: łatwe
dzielenie się wiedzą, udostę-
pnianie i komentowanie projek-
tów, nawiązywanie kontaktów
z ekspertami i co najważniejsze
- dostęp z dowolnego miejsca
na świecie.

Automatyczny wybór 

metody 

programowania
Prognostic analizuje wpro-

wadzone przez Ciebie
dane, wybiera adekwatną
technikę prognozowania,
buduje model i oblicza
prognozę. Wszystkie wyniki
są prezentowane na

interaktywnych wykresach
i w tabelach.

Użyteczność
Wystarczy założyć swoje
konto na portalu, aby
uzyskać dostęp do wszys-
tkich funkcjonalności. Mo-
żesz oglądać projekty przy-

gotowane przez nas i innych
użytkowników. Dzięki porta-
lowi porównasz dług publi-
czny, rozwój PKB i wiele
innych czynników w niemal
każdym kraju świata i zoba-
czysz jak kształtują się ich

przyszłe wartości, w sposób
bardzo czytelnych wykre-
sów.



Analiza korekcji
Prognostic przeanalizuje
wprowadzone serie danych
i automatycznie wybierze
te, które mają najistotniejszy
wpływ na badane zjawisko

(np. sprzedaż) oraz ich
ewentualne wyprzedzenie
czasowe.

Aktualizacje projektu
Aktualizowanie projektu o
nowe dane pozwala na

przeprowadzenie dokła-
dniejszych prognoz na ko-
lejne okresy oraz zwery-
fikowanie trafności poprze-
dnich.

Automatyczne 

raportowanie
Prognostic automatycznie

generuje raport podsumo-
wujący analizę i prognozy,
który może zostać łatwo
wyeksportowany do pliku
PDF, HTML, lub XLS.



Matematyka wsparciem dla Biznesu

Przedmiotem działalności firmy PrologisticaSoft jest przetwarzanie danych
w przydatne informacje. Zajmujemy się dziedzinami, które w naszej części Europy
często są niedoceniane i pomijane. Nie dzieje się tak z powodu małej istotności tych
zagadnieo, lecz dlatego, że do ich prawidłowej realizacji potrzebna jest
specjalistyczna wiedza.
Firmę ProLogisticaSoft tworzą specjaliści dysponujący wiedza akademicką
i praktyczną w zakresie technologii informatycznych, metod statystycznych
i rozwiązao biznesowych. Umożliwia nam to skuteczne wspomaganie naszych
klientów w trudnych procesach, jakimi są:

wdrażanie zintegrowanych procesów planowania i optymalizacji zapasów

tworzenie specjalistycznego oprogramowania dostosowanego do potrzeb Klienta

analiza danych i ekspertyzy

wdrożenia systemów informatycznych

prezentacje i szkolenia
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