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Odlewnia MJM Jarosław Michalak z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Westerplatte 8, informuje że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymania współpracy 
handlowej na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych 

oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. 

Ostrołęka 27.05.2020 
 

 

Referencje 
 
 

Odlewnia MJM została założona w 1994 roku w Ostrołęce przez doświadczoną kadrę 
wywodzącą się z odlewni aluminium dawnych Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego 
Napięcia ZWAR. Od początku swojego istnienia produkuje odlewy ze stopów aluminium na 
potrzeby przemysłu elektroenergetycznego, ale również przemysłu maszynowego                               
i motoryzacyjnego. W tym czasie wyprodukowaliśmy ponad pięć tysięcy ton odlewów w 
technologii odlewania grawitacyjnego do kokil, form piaskowych oraz form z mas furanowych. 
Współpracujemy z klientami krajowymi i zagranicznymi. Nasze produkty znajdują zastosowanie 
na całym świecie. Firma posiada własne zaplecze w zakresie zaawansowanej kontroli jakości,                        
w tym wykonywania prób szczelności helowej, posiada również niezależne działy obróbki 
powierzchniowej i obróbki skrawaniem. Możemy się poszczycić wieloletnią współpracą naukową 
z jednostkami akademickimi takimi jak Instytut Odlewnictwa w Krakowie. 
 
Ciągły rozwój firmy pociągnął za sobą konieczność zainwestowania w system informatyczny. 
Podczas poszukiwania odpowiedniego rozwiązania zwracaliśmy uwagę na produkty, które 
posiadały już ugruntowaną opinię na rynku oraz spełniały założenia funkcjonalne. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na wdrożenie  oprogramowania  IN-FORM FLEX. 
 
System IN-FORM FLEX okazał się bardzo trafnym wyborem. Zakupiliśmy moduły: Magazyn, 
Należności i Zobowiązania, Rozliczanie Inwestycji oraz Mail/Fax/SMS plus. Dzięki wdrożeniu 
oprogramowania wszystkie projekty, które prowadzimy możemy dokładnie analizować, 
przygotowywać analizę kosztów i przychodów na projektach, a także analizę rentowności 
poszczególnych projektów. 
 
Niniejszym rekomendujemy oprogramowanie IN-FORM FLEX jako sprawne i nowoczesne 
narzędzie informatyczne wspomagające prace firmy. 
 
Z poważaniem 
Paweł Ciecierski 

 


