
Euler Hermes, fi rma należąca do grupy Allianz, jest li-

derem na rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego oraz 

jedną z czołowych fi rm w zakresie windykacji należności 

i gwarancji ubezpieczeniowych. W Polsce grupa jest obec-

na od 1999r. Firma oferuje kompleksową usługę w dzie-

dzinie zarządzania należnościami – Program SYNTESYS., 

w skład którego wchodzi m.in. monitoring należności, ana-

lizy branżowe, windykacja oraz doradztwo prawne.

Euler Hermes jest nowatorską fi rmą, która pragnie 

zapewnić swoim pracownikom najnowocześniejsze roz-

wiązania, dlatego zdecydowała się na wymianę starych 

monitorów CRT na LCD. Ponadto w strategię fi rmy była 

wpisana idea zorganizowania „biura bez papierów”. Zde-

cydowano się zainwestować w rozwiązanie, które pomoże 

spełnić ten warunek, ale równocześnie będzie miało wyso-

kie parametry techniczne. Firmie zależało, by monitory były 

wysokiej jakości, o wysokim poziomie ergonomii i ekono-

miczne w użytkowaniu. Po przeglądzie ofert producentów 

Euler Hermes zdecydował się na monitory NEC, gdyż tylko 

one posiadały wymagane atrybuty. Firma wybrała 19” mo-

nitory z serii profesjonalnej. Na początek zakupiono modele 

NEC MultiSync® 1980SX, potem wybór padł na nowsze 

NEC MultiSync® 1990SXi. Ostatnio Euler Hermes zaopa-

trzył się w NEC MultiSync® LCD1990FX.

Wybierając monitory NEC myśleliśmy o zapewnieniu na-

szym pracownikom bardzo dobrej jakości obrazu oraz 

najlepszych warunków ergonomicznych w miejscu pracy. 

Ważnym argumentem przemawiającym za wymianą moni-

torów CRT na LCD był też niski koszt posiadania – informuje 

Michał Winiarski, wiceprezes zarządu Euler Hermes Zarzą-

dzanie Ryzykiem Sp. z o.o. 

Bardzo dobra matryca, a co za tym idzie, odpowiednia 

ostrość wyświetlanego obrazu, funkcje zapobiegające 

nadmiernemu obciążeniu wzroku oraz korzystny całkowi-

ty koszt posiadania (TCO), to tylko niektóre zalety moni-

torów LCD NEC. Ważnym argumentem była oferta fi rmy 

NEC Display Solutions w zakresie rozwiązań dual-screen, 

czyli dwumonitorowych stanowisk pracy, które pozwa-

lają łatwiej, szybciej i wydajniej wykonywać obowiązki 

w biurze. Walory innowacyjnego wykorzystania moni-

torów są cenione zwłaszcza przez fi nansistów, którzy 

muszą analizować ogromne ilości danych pochodzących 

z różnych źródeł. Główną zaletą dwumonitorowych rozwiązań 

jest zdecydowane zwiększenie pola widzenia i powierzchni 

pracy, przy czym wszystko nadal pozostaje w zasięgu wzro-

ku. Dzięki temu wzrasta efektywność i wydajność pracy. 

Łatwiej uniknąć błędów, a uruchamiane aplikacje pracują 

płynnie. Według przeprowadzonych badań, wydajność pra-

cy na stanowisku dwumonitorowym rośnie średnio o 10%, 

a wskaźnik występowania błędów zmniejsza się o 20%. Poza 

dającymi się zweryfi kować ulepszeniami, anonimowe osoby, 

które brały udział w badaniu, zgodnie oświadczyły, że praca 

z użyciem tego typu rozwiązań jest przyjemniejsza i mniej 

stresująca.

Euler Hermes zanim podjął ostateczną decyzję o wdroże-

niu nowego sprzętu, przeprowadził audyt wewnętrzny i na 

jego podstawie utwierdził się w przekonaniu o opłacalności 

instalacji stanowisk dwumonitorowych. 

Ze względu na specyfi kę naszej działalności, potrzebujemy 

dużo miejsca na wyświetlanie analiz fi nansowych. Często 

używamy jednocześnie dwóch dokumentów, jeden z treś-

cią, drugi z wykresem grafi cznym. W związku z tym pra-

cownicy musieli przełączać się z aplikacji do aplikacji, tra-

cąc w ten sposób dużo czasu – wyjaśnia Michał Winiarski.

Przeładowanie ekranu i ciągłe przeskakiwanie między apli-
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kacjami oraz przewijanie dokumentów sprawia, że użytkow-

nicy szybko zaczynają się gubić, a co za tym idzie – wzrasta 

częstotliwość popełniania błędów. NEC Display Solutions 

doskonale radzi sobie z takimi problemami. Fir-

ma oferuje modele z serii 90, które zostały spe-

cjalnie zaprojektowane pod kątem stanowisk dwu-

monitorowych. Urządzenia wyposażono w bardzo 

wąskie ramki obudowy. W najnowszych monitorach, jak 

MultiSync® LCD1990FXp, ich szerokość wynosi zale-

dwie 6,9mm, co oznacza niemal całkowity brak przerw 

pomiędzy ekranami, które mogłyby rozpraszać użytkow-

nika. Ponadto wyjątkowo szeroki kąt widzenia, nawet do 

178 w monitorach NEC zapewnia optymalną czytelność 

wyświetlanych informacji. Ustawienia monitora są mo-

dyfi kowane w szybki i łatwy sposób za pomocą odpo-

wiedniego oprogramowania, a obydwa monitory pracują 

z identyczną gamą kolorów oraz wartościami kontrastu 

i jasności.

Dla Euler Hermes ważny był również aspekt komfor-

tu pracy personelu. Wybór dostawcy monitorów padł na 

NEC Display Solutions, gdyż użytkownik może precyzyjnie 

dopasować ustawienie urządzeń do własnych potrzeb. Kon-

strukcja ErgoDesign® zapewnia regulację wysokości ekra-

nu do 150mm, monitor można obracać w poziomie prawie 

o 360°, a ekran odchylać w pionie, ustawiając go pod róż-

nymi kątami. Zastosowanie technologii Toro™ umożliwia 

obrót ekranu monitora o 90° do pozycji pionowej. Funkcja 

AmbiBright, wykorzystując czujnik pomiaru natężenia ota-

czającego światła automatycznie reguluje jasność ekranu 

w zależności od zmieniających się warunków oświetlenia. 

Jednocześnie użytkownik ma możliwość indywidualnego 

określenia ustawień jasności monitora, które zostaną au-

tomatycznie zastosowane w przypadku zmiany natężenia 

światła w pomieszczeniu. Funkcja ta zapewnia oszczęd-

ność energii już od pierwszych chwil po włączeniu zasilania 

oraz zapobiega nadmiernemu obciążeniu wzroku. Jeszcze 

jedną zaletą jest zastosowana w monitorach technologia 

ambix
3 ™, dzięki której użytkownik zyskuje możliwość 

elastycznej konfi guracji sprzętu i przyłączenia do trzech 

różnych źródeł sygnału – zgodnie ze standardami DVI-D, 

DVI-I i VGA.

Euler Hermes przygotowując się do zmiany monitorów 

szukał oszczędnego rozwiązania. Monitory NEC są bardzo 

opłacalne w użytkowaniu. Wyjątkowo niskie zużycie energii 

oraz ekonomiczne tryby pracy EcoMode, zapewniają możli-

wość łatwego zestawiania różnego rodzaju instalacji wielo-

monitorowych o obniżonej do minimum energochłonności 

i niewielkim całkowitym koszcie posiadania. 

Dzięki stworzeniu stanowisk dwumonitorowych NEC, 

Euler Hermes zyskał przede wszystkim zdecydowanie lep-

szą organizację działania, wzrósł komfort pracy, a w związku 

z tym zadowolenie personelu. Na dwóch monitorach można 

wyświetlić dużo więcej informacji jednocześnie, co bardzo 

ułatwia pracę. Stanowisko dwumonitorowe korzysta tylko 

z jednego komputera, więc zmniejsza się poziom poboru 

energii, a to generuje znaczne oszczędności. Nowoczesna 

technologia wyświetlacza sprawia również, że pracow-

nicy nie mają kłopotów ze wzrokiem. Dzięki zwiększonej 

przejrzystości ekranu w oczywisty sposób maleje liczba 

popełnianych błędów, co z kolei przekłada się na bardziej 

wydajną pracę. Ponadto fi rma zyskuje bezpośrednio na 

redukcji kosztów związanych z drukowaniem. Rozwiąza-

nia dual-screen pozwalają użytkownikom zarządzać swoją 

pracą bez konieczności drukowania dokumentów, nawet 

w przypadku skomplikowanych aplikacji.

Nasi pracownicy bardzo cenią sobie dwumonitorowe sta-

nowiska pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą działać 

szybciej i bardziej efektywnie. Zmniejsza się też prawdopo-

dobieństwo popełnienia błędów. Na dwóch ekranach mogą 

teraz śledzić więcej informacji. Nie potrzebują tak często 

biegać do drukarki i korzystać z papierowych dokumentów. 

Duże znaczenie ma komfort pracy jaki daje technologia 

LCD. Pracownicy nie narzekają już na tak duże zmęczenie 

wzroku. Każdy może ustawić monitor w najbardziej ergono-

micznej dla siebie pozycji – informuje Michał Winiarski.

W Euler Hermes proces wymiany na monitory LCD roz-

począł się w 2002r., w tej chwili w fi rmie jest ponad 300 

stanowisk dwumonitorowych. Z nowego rozwiązania korzy-

sta zdecydowana większość pracowników.


