PŘÍPADOVÁ STUDIE
Hlavním podnikatelským záměrem
společnosti REKUPER SYCHROV, s.r.o.
je výrobní a obchodní činnost
podporující a zavádějící ekologické
a energeticky šetrné výrobky
a zařízení. Postupně se firma
profilovala ve třech základních
oborech činnosti. Základní a nosnou
činností je výroba, včetně projekce
a montáží, větracích jednotek
s rekuperací tepla určených
především pro halové objekty.

Řešení myGEM
Situace
Dalším výrobním oborem je zpracování kovů (CNC
zpracování plechů vysekáváním, ohraňováním a laserovým
řezáním), především formou subdodávek pro další firmy.
Nově se rozvíjejícím oborem činnosti je výroba, návrhy
technických řešení a montáž, zařízení na regulaci průtoku
odpadních vod, především plovákových regulátorů, které
jsou vyráběny z nerezových ocelí.

Výchozí stav
Ve společnosti nebyl žádný ucelený informační systém,
veškerá agenda vedena v MS aplikacích (Word, Excel,…).

Cíle implementace
- Zpřehlednit výrobu, evidenci odpracované práce na dílně
a také práce konstruktérů (programátorů CNC) využitím
mzdových lístků.
- Zpřesnit výstupní kontrolu pomocí mobilních čteček
čárových kódů.
- Razantně zkrátit realizaci jednoduchých zakázek včetně
tisku dodacích listů.

Systém myGEM byl implementován pro řízení
realizačních procesů ve společnosti. Pro výstupní
kontrolu byly implementovány mobilní čtečky čárových
kódů k zajištění rychlejší a přesnější evidence bez
nutnosti velké manipulace s výrobky.
Jsou využity následující moduly:
Logistika Prodej, Evidence výroby, Účetnictví
a Majetek. Byly implementovány mobilní terminály
pro výstupní kontrolu a All-In-One řešení se čtečkou
čárových kódů pro evidenci práce.
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Harmonogram prací

Přínosy

Diagnostika požadavků z procesů, návrh řešení,
implementace a školení, zpracování postupů pro jednotlivé
procesy (délka 4 měsíce).

- pokrytí všech realizačních procesů komplexním
systémem
- zrychlení zpracování účetních operací
- zlepšení kvality údajové základny
- zvýšení efektivity práce ve výrobě
- zlepšení podpory zákazníků v oblasti prodeje a servisu
- v ysoká provozní spolehlivost a bezpečnost uložených dat
- ochrana majetku společnosti integrovaným řešením

„

Počet uživatelů
Přibližně 20 aktivních uživatelů: obchodníci, programátoři
CNC, vedoucí výroby, evidence ve výrobě, expedice,
účetní.

„... informační systém myGEM plně vyhovuje potřebám naší firmy.
Je řešením pro celou naši firmu komplexně – od zadávání objednávek, přes
řízení výroby až po fakturaci a účetnictví. Je upraven přesně pro podmínky
naší firmy, které jsou velmi specifické. Nedílnou součástí je také podpora
a dobrá komunikace s pracovníky dodavatele, při které se řeší případně
vzniklé problémy a požadavky, které vyplynou z procesu výroby či účetnictví...“
Marcela Mohelská, ekonomka
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