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Implementácia SAP® Business One vo výrobnej strojárskej spoločnosti

Popis spoločnosti
HOBES SLOVAKIA je slovenská súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným, založená v roku 1994.
Je to výrobná firma, ktorá sa zaoberá kovovýrobou a obchodom s kovovými výrobkami v rámci EÚ,
a svoje obchodné aktivity rozvíja aj v iných zahraničných krajinách. Spoločnosť má tri hlavné výrobné
linky: montáž zadlabávacích zámkov do dverí (od r. 1994), odlievanie tlakových zinkových odliatkov
(od r. 1996) a výroba záhradného nerezového nábytku (od r. 2000).

Požiadavky zákazníka
Zákazník požadoval zavedenie IS, ktorý mu zabezpečí nasledovné činnosti:
1. Prehľadná evidencia kmeňových údajov obchodných partnerov a skladových zásob
2. Fungujúci logistický systém, prepojený na kontinuálne vedenie účtovníctva spôsobom A vedenia
zásob, podľa zásad pre firmy s povinnosťou auditu
3. Evidenciu zákaziek, technickú prípravu a riadenie výroby s prepojením na kontinuálne účtovanie,
oceňovanie výrobkov, podklady pre zisťovanie stavu nedokončenej výroby
4. Kompletné vedenie finančného účtovníctva, vrátane povinných účtovných výkazov, priznaní DPH ,
súhrnných výkazov a výkazu Intrastat, evidenciu majetku
5. Nakonfigurovanie účelových aplikácií – selektov pre vyhľadávanie a sumarizáciu vybraných
ukazovateľov pre rozbory, štatistické a bankové výkazníctvo.
6. Sledovanie účtovných a finančných ukazovateľov pre menšie organizačné jednotky, ziskové
strediská, projekty, sledovanie plnenia ročného plánu podľa nákladových a výnosových účtov
7. Racionalizačné, automatizačné a úsporné prvky , vyšší prínos a celkový vecný efekt nového
systému oproti dovtedy používanému
8. Spoluprácu pri metodickom doriešení vybraných účtovných operácií, napr. evidencie vratných
prepraviek, recyklácie kovového odpadu, kooperačnej výroby v novom systéme, jednoduchej
výrobe v SAPe, účtovanie dopravných nákladov k zákazkám
9. Aktívna spolupráca pri uzatváraní prvého roka a konverzii celého systému na menu Euro
10. Tvorba a udržiavanie technickej dokumentácie s možnosťou tvorby elektronického archívu
výkresovej dokumentácie s prepojením na CAD systém
11. Technická príprava výroby a riadenie výroby

Navrhnuté riešenie
SAP® Business One
1. Kmeňové údaje zásob – členené podľa materiálových skupín a štandardných skladov, účtovného
prepojenia, príslušnosti k intrastatu
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2. Obchodní partneri – systémový zoznam dodávateľov a odberateľov so všetkými údajmi,
využívanými pri účtovaní, fakturácii, priraďovaní kódov, sledovaní a vykazovaní pohľadávok a
záväzkov
3. Logistický systém – od zostavenia objednávky po prijatie došlých faktúr. Účtovanie zásob spôsob
A, oceňovanie cenou vážený priemer, vrátane obstarávacích nákladov, zálohových platieb,
automatické účtovanie podľa skladov, systém skladov materiálu a výrobkov.
4. Výrobný systém s jednoduchou výrobou v SAPe a s fázovou výrobou cez prepojený systém
Sysklass® . Plánovanie a zabezpečenie výroby, kontrolný systém stavu disponibilných zásob už
v priebehu plánovania výroby podľa prijatých zákaziek
5. Fakturačný systém - od zaevidovania objednávky, cez dodanie po zostavenie odoslanej faktúry
s automatickým výdajom zo skladu a následným zaúčtovaním prípadu
6. Bankový a pokladničný systém – manažment bankových platieb, zostavenie a odoslanie
elektronických príkazov na úhradu, elektronický príjem výpisu z BÚ, zaúčtovanie položiek,
pokladničné úhrady cez šablóny
7. Konfigurácia pre automatické zostavenie mesačného priznania DPH a súhrnného výkazu v stave
pre podpis a odovzdanie, účtovných výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát, bežných účtovných
kníh.
8. Tlačové výstupy programu – logo firmy, upravená predtlač a grafická úprava podľa požiadaviek
SYSKLASS®
1. Spracovanie a archivácia technickej dokumentácie a výkresovej dokumentácie v požadovanom
rozsahu. Archív TPV dokumentov a výkresov je v časovej závislosti.
2. V oblasti prípravy výroby má zákazník možnosť priameho generovania výrobných zákaziek priamo
z predajných zákaziek, čo im poskytuje okamžitý prehľad, ktoré predajné zákazky majú
zabezpečené výrobou. Pri zložitejších výrobkoch majú možnosť pracovať s rozpiskou, ktorá
umožňuje sledovanie výroby všetkých komponent ktoré sú potrebné k výrobe finálneho výrobku.
Pomocou predkalkulácií, majú možnosť vypočítať priamo z dokumentácie predpokladané výrobné
náklady. Zákazník má možnosť prehľadným spôsobom sledovať rozpracovanosť vo výrobe ako aj
vyťaženie výrobných kapacít.
3. V oblasti riadenia výroby má zákazník prehľad o zásobe práce na jednotlivé pracoviská alebo
pracovníkov, ako aj o rozpracovanosti jednotlivých výrobných zákaziek. Zákazník má možnosť
odoslať potrebné komponenty na spracovanie formou externých kooperácií. Maximum práce
s výrobnou dokumentáciou je riešené využitím práce s čiarovými kódmi, čo znižuje počet chýb.
Čiarové kódy sa využívajú pri odhlasovaní ukončenej práce, pri výdaji materiálu do výroby ako aj
pri príjme hotových výrobkov z výroby.

Súčasný stav
Implementácia bola zahájená v r.2007 v poslednom kvartáli a rutinná prevádzka v prvom kvartáli
2008.
Informačný systém zohľadňuje všetky požiadavky zákazníka a významným spôsobom prispieva
k riadeniu firmy. Zavedením IS došlo k sprehľadneniu evidencií skladov, výroby, prepojenia skladovej
a účtovnej evidencie, pružnej fakturácii a účtovania dodávok pri permanentnom automatickom dozore
nad disponibilitou vstupov do výroby aj zásob pre dodávky.
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