PŘÍPADOVÁ STUDIE

Společnost Zelinger plast s.r.o.
se specializuje na výrobu
přesných a náročných plastových
výlisků vstřikováním termoplastů.

Situace
Hlavním výrobním programem je výroba drobných plastových výlisků s vysokou přesností. Dále společnost vyrábí
dveřní a okenní kliky, domácí a koupelnové příslušenství
a rovněž dentální otiskovací lžíce. Velká část výrobků pochází z vlastního vývoje. Dlouhodobá spolupráce
s náročnými partnery jako jsou IKEA, REWE, LUX, REV atd.
je zárukou spokojenosti pro budoucí zákazníky.

Výchozí stav
Před nasazením informačního systému myGEM nebyly
pokryty všechny zákaznické procesy v organizaci. Kladen
důraz na zajištění pokrývání objednávek v časném
termínu. Byla potřeba zlepšit evidenci výstupní kontroly.

Cíle implementace
- Zajistit přesné dodávky - splnění termínu dodávky, objem
a kvalita dodávky, předepsané značení….
- Zamezit jakékoli reklamaci - nadnárodní odběratelé
vyžadují preciznost ve všech oblastech.

Řešení myGEM
Systém myGEM byl implementován pro řízení
realizačních procesů ve společnosti s velkým důrazem
na výstupní kontrolu. Byly implementovány mobilní
terminály, které umožňují většinu pohybu ve výrobě
pomocí čárových kódů (př. párování expedičních štítků
s paletovacími, on-line tisk výrobních štítků na balení).
Zpracována miniaplikace pro evidenci práce s online
tiskem na jednotlivá balení. Rovněž zpracována
i zjednodušená aplikace na mobilní terminály.
Jsou využity následující moduly:
Logistika Prodej, Logistika Nákup, Technická příprava
výroby, Evidence výroby, Evidence výstupní kontroly
a neshod, využití mobilních terminálů, docházka,
Monitorování výrobního procesu, Údržba a diagnostika
strojů, Elektronická komunikace, Parametrizovatelný
komunikační modul, Stav firmy.
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Harmonogram prací

Přínosy

Diagnostika požadavků z procesů, návrh řešení,
implementace a školení, zpracování postupů pro jednotlivé
procesy (délka 8 měsíců).

- pokrytí všech realizačních procesů komplexním
systémem
- nástroj pro významné rozšíření procesů zvláště v oblasti
výroby
- v ysoká spolehlivost dodávek
- podpora nejnovějších technologií a trendů
- ochrana majetku společnosti integrovaným řešením

„

Počet uživatelů
Přibližně 20 aktivních uživatelů: obchodníci, konstruktéři,
technologové, vedoucí výroby, evidence ve výrobě,
kontrola, expedice.

„…firma GEMCO, s.r.o. je pro nás dodavatelem informačního
systému myGEM, který nám zajišťuje zejména přehled
objednávek, výroby, expedice a kontroly. Komunikace je dobrá,
reakce obratem. Oceňujeme zpracování individuálních
požadavků. Termín zpracování je plněn…“
Radka Dojčarová, správa informačního systému
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