
 

Komunikat prasowy  

Wiodący producent wózków inwalidzkich wybiera Jedox do 
automatycznej konsolidacji finansowej 

 

Warszawa, Polska – 4 listopada 2021 r.: UHY ECA Advisory, polska firma zajmująca się digitalizacją kontrolingu 

finansowego wraz z Jedox, wiodącym globalnym dostawcą oprogramowania do zarządzania efektywnością 

przedsiębiorstwa opartego na chmurze, ogłosiły, że Grupa MEYRA, jeden z wiodących światowych 

producentów i dostawców wózków inwalidzkich i pomocy rehabilitacyjnych, będzie wykorzystywać Jedox do 

automatyzacji procesu konsolidacji finansowej.  

 

Grupa MEYRA z siedzibą w Kalldorf w Niemczech wybrała model konsolidacji finansowej Jedox, aby 

przyspieszyć proces sprawozdawczości finansowej, a także zapewnić znacznie lepszy wgląd w wyniki finansowe 

Grupy. MEYRA wcześniej opierała się na narzędziu opartym na plikach Excel, aby wspierać konsolidację 

finansową. Proces ten wymagał wsparcia dwóch wyspecjalizowanych specjalistów zespołu finansowego i pięciu 

dni pracy Głównego Księgowego Grupy każdego miesiąca. 

 

„Jedox Financial Consolidation zapewni firmie MEYRA „jedno źródło prawdy” obejmujące dane finansowe w 

całej Grupie w bezpiecznym środowisku informatycznym, a także znacznie większą przejrzystość w zakresie 

raportowania finansowego” – wyjaśnił dyrektor finansowy Grupy MEYRA na region Europy Środkowo-

Wschodniej, Mariusz Gierałt. „Dzięki konsolidacji i raportowaniu Jedox będziemy teraz mogli uwolnić krytyczne 

zasoby w naszym zespole finansowym i w różnych działach biznesowych, aby skupić ich uwagę na głębszej 

analizie i bardziej strategicznych działaniach biznesowych”. 

 

MEYRA wybrała Jedox ze względu na jego zdolność do automatyzacji konsolidacji nawet bardzo złożonych grup 

kapitałowych, a jednocześnie zapewniając imponującą łatwość użytkowania i umożliwiając dostępność do 

danych w całej firmie. Firma ściśle współpracuje z warszawskim partnerem Jedox, firmą UHY ECA Advisory przy 

realizacji i bieżącym rozwoju projektu. 

 

„MEYRA wyraźnie doceniła zdolność Jedox Financial Consolidation do ograniczenia czasochłonnych manualnych 

czynności konsolidacyjnych, przyspieszenia sprawozdawczości finansowej, a także zapewnienia interesariuszom 

w całej Grupie potrzebnych informacji, wtedy kiedy ich potrzebują” – dodał Curt Anderson, dyrektor Nordics, 

UK, Benelux Jedox. „Z niecierpliwością czekamy na bliską współpracę z zespołem MEYRA i jego partnerem 

Jedox, UHY ECA Advisory – ponieważ zamierzają rozszerzyć wykorzystanie Jedox na inne kluczowe obszary, takie 

jak budżetowanie i raportowanie sprzedaży”. 

 

O Grupie MEYRA: 

MEYRA jest jednym z wiodących światowych producentów i dostawców wózków inwalidzkich i pomocy 

rehabilitacyjnych. Szerokie portfolio firmy obejmuje silne marki wspomagające mobilność, takie jak MEYRA, 

Netti, TA i ViteaCare, z asortymentem produktów od podstawowego wsparcia mobilności po złożone wózki 

elektryczne. Siedziba Grupy znajduje się w Kalldorf w Niemczech, a działalność prowadzona jest w 9 różnych 

krajach z 13 spółkami w Europie i Chinach. www.meyragroup.com 

 

http://www.meyragroup.com/


 

Informacje o UHY ECA: 

Firma UHY ECA Advisory z siedzibą w Warszawie pomaga działom finansowym w cyfrowej transformacji 

finansów. UHY ECA Advisory oferuje kompleksowe usługi kontrolingu finansowego jako usługi towarzyszące 

rozwiązaniom Jedox. www.uhyadvisory-pl.com 

  

Jedox: 

Jedox sprawia, że planowanie i zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa jest bezproblemowe w każdej 

organizacji, na dowolnym urządzeniu, gdziekolwiek znajdują się dane. Rozwiązania Jedox dostarczają rzetelnych 

danych, obserwacji i wskazówek wszystkim użytkownikom. Jedox zapewnia wszystko, co niezbędne w 

finansach: samoobsługowe budżetowanie, ujednolicone planowanie i prognozowanie. Ponad 2500 organizacji 

w 140 krajach zaufało Jedox, aby zwiększyć ich efektywność, usprawnić współpracę biznesową i bez obaw 

podejmować decyzje oparte na danych. Jedox może pochwalić się ponad 250 certyfikowanymi partnerami 

biznesowymi na całym świecie. Łatwość obsługi i elastyczność przyniosły Jedox wysokie wskaźniki rekomendacji 

i uznanie jako lidera w swojej dziedzinie przez niezależnych analityków na całym świecie. www.jedox.com 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: 

Dr Krystian Barłożewski 
Partner w Dziale Doradztwa Gospodarczego 
UHY ECA Advisory Sp. z o.o. 
krystian.barlozewski@uhy-pl.com 
+48 501 103 295 

Corinne Steer 
Jedox Marketing 
v_corinne.steer@jedox.com 
+44 7787 505757 
 
Charles Crabtree 
Comma PR for Jedox 
charles.crabtree@commacomms.com 
+44 7814 027253 
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