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Implementácia SAP® Business One vo výrobnej strojárskej spoločnosti

Popis spoločnosti
Spoločnosť je zameraná na strojársku výrobu a servis v oblasti stavebných strojov. Hlavný výrobný
program spoločnosti tvorí výroba prevodoviek (rôzne typy URII, 4PR200 a prevodovky pre Agzat ),
malá poľnohospodárska technika (viacúčelové malotraktory Agzat), hydraulické tlakové hadice,
upínacie prípravky a pod. Jedná sa o kusovú a malosériovú výrobu podľa vlastnej alebo zákazníkom
dodanej technickej dokumentácie. Hlavné výrobné činnosti sú okrem lisovania aj výroba ozubenia,
brúsenie, zváranie trením, preťahovanie. Spoločnosť kooperuje s ďalšími spoločnosťami v oblasti
povrchovej úpravy a tepelného spracovania.
Spoločnosť zamestnáva cca 80 zamestnancov, z toho je 16 administratívnych zamestnancov. Ostatní
zamestnanci sú výrobný robotníci. Spoločnosť má 2 oddelené výrobné prevádzky - stredisko Agzat
a stredisko Domaniža, kde je aj sídlo firmy. Tieto prevádzky sú v geograficky umiestnené v lokalitách,
ktoré sú od seba vzdialené cca 15 km.

Požiadavky zákazníka
Zákazník požadoval zavedenie IS, ktorý mu zabezpečí nasledovné činnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prehľad logistických procesov v oblasti predaj a nákup vo finančnom a časovom vyjadrení
Skladovú logistiku, kontrolu disponibility
Kontinuálne vedenie účtovníctva
Práca s obchodnými partnermi, evidencia kontaktov
Evidencia a správa servisu
Tvorbu a udržiavanie technickej dokumentácie s možnosťou tvorby elektronického archívu
výkresovej dokumentácie s prepojením na CAD systém
7. Vyriešenie prípravy a riadenia výroby v prevádzke Agzat
8. Kompletný informačný systém so záberom od obchodných činností cez výrobu až po legislatívne
výkazníctvo.

Navrhnuté riešenie
SAP® Business One
1. Zabezpečuje všetky štandardné ekonomicko - logistické činnosti v oblasti predaja , nákupu
a riadenia skladu
2. Vedenie účtovníctva podľa nákladových stredísk a ich vzájomná integrácia.
3. Výkazníctvo pre legislatívne i manažérske účely.
4. Sledovanie rentability zákaziek podľa projektov.
5. Automatické zaúčtovanie výrobno-skladových procesov
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6.
7.
8.
9.
10.

Správa servisných činností, evidencia, databáza riešení
Plánovanie materiálových zásob, optimalizácia skladových zásob.
Bankové spracovanie – automatizované importy a exporty s bankovými inštitúciami.
Evidencia pracovného náradia tzv. požičovňa.
Spravovanie obchodných partnerov, kontaktných údajov a aktivít.

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.

Celé riešenie je prevádzkované na serveri v stredisku Agzat, pričom prevádzka Domaniža sa pripája na
tento server vzdialene terminálovým pripojením.

Súčasný stav
Zákazník používa systém v rutinnej prevádzke, pričom plne využíva všetky jeho dodané časti . Celá
implementácia trvala od septembra 2008 do februára 2009, pričom v rámci implementácie bol riešený
aj prechod na menu EUR pomocou nástroja na euro konverziu.
Implementované riešenie pokrýva požiadavky zákazníka, ktoré boli špecifikované v etape analýzy
daného projektu. Celkovo poskytuje úplný prehľad procesu, ktorý začína predajnou zákazkou, cez
zabezpečenie výroby, dodávkou zákazníkovi, fakturácia až po bankové spracovanie.
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