Efektívnejšie riadenie
výrobnej firmy pomocou
SAP® Business One
a SYSKLASS®
Názov spoločnosti
FERRIT s. r. o.
Mesto, štát
Frýdlant nad Ostravicí, Česká
republika

Zameranie firmy
stavba strojov s mechanickým
pohonom a ich oprava určených
do prostredia s nebezpečenstvom
výbuchu, nákup tovaru za účelom
ďalšieho predaja i samotný predaj

Produkty
Banská závesná a koľajová
lokomotíva, koľajová ozubená
dráha, drvič uhlia, brzdový vozík
pre závesné dráhy, ohýbačka
banských profilov, súprava kabín
SK pre prepravu osôb...

„Oceňuji profesionální přístup při zavádění IS, vstřícnost a ochotu
při zavádění systému a změn, které v průběhu zavádění nastaly.
Zavedení IS splnilo očekávání při optimalizaci řízení firmy.“
Ing. Petr Kovář, jednatel

FERRIT s.r.o.
Predmetom činnosti spoločnosti FERRIT s. r. o. je stavba strojov
s mechanickým pohonom a ich oprava určených do prostredia
s nebezpečenstvom výbuchu, nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja
i samotný predaj. Spoločnosť nadväzuje na tradíciu českého banského
strojárenstva s využitím dlhoročných skúseností a praxe svojich pracovníkov
v oblasti obchodu a vývoja nových strojov.
Obchodné kontakty sa týkajú nielen tuzemska, ale hlavne zahraničia. Viac
ako 80 % celkovej produkcie smeruje do oblasti Ruska, Ukrajiny, Poľska,
Kazachstanu, Estónska, Číny, Mexika a Argentíny. V súčasnosti má firma
stabilné miesto na trhu s banskou technikou. Na trhu v Českej republike
je jediným dodávateľom závesných lokomotív, čo je jej hlavným výrobným
programom. Okrem výroby spoločnosť zaisťuje aj servis náhradných dielov
pre banské stroje rôznych výrobcov.
Požiadavky zákazníka
§
§
§
§
§

Softvérové riešenie
SAP® Business One, SYSKLASS®,
AddOn VRIS, AddOn Majetok,
HUMAN

§
§

Počet užívateľov: 45

§

Komplexný informačný systém so záberom od obchodných činností
cez výrobu až po legislatívne výkazníctvo a manažérske prehľady
Prehľad logistických procesov v oblasti predaja a nákupu vo finančnom
a časovom vyjadrení
Skladová logistika, kontrola disponibility materiálu
Kontinuálne vedenie účtovníctva
Komplexná databáza kontaktov a aktivít realizovaných s obchodnými
partnermi
Evidencia a správa servisu
Rýchla tvorba a udržiavanie aktuálnej technickej dokumentácie, tvorba
elektronického archívu výkresovej dokumentácie s prepojením na CAD
systém
Vyriešenie prípravy a riadenia výroby

Databáza: Microsoft SQL

GT Systems 2, s.r.o.

Tajovského 11, SK - 962 12 Detva
www.gtsystems2.sk, e-mail: obchod@gtsystems2.sk
Tel: + 421 45 5248 202

Navrhnuté riešenie

Implementačný partner

SAP® Business One

Celé riešenie – dodávku, implementáciu a následnú
systémovú podporu v našej spoločnosti zabezpečuje
firma GT Systems 2, s.r.o., ktorá je partnerom spoločnosti SAP.

§ Zabezpečenie všetkých štandardných ekonomicko -

§
§
§
§
§
§
§
§

logistických činností v oblasti predaja, nákupu
a riadenia skladu
Účtovníctvo a výkazníctvo
Sledovanie rentability podľa projektov
Automatické zaúčtovanie výrobno-skladových
procesov
Správa servisných činností, evidencia, databáza
riešení
Bankové spracovanie – automatizované
Evidencia pracovného náradia tzv. požičovňa
Spravovanie obchodných partnerov
Integrácia s dodaným mzdovým, dochádzkovým
a stravovacím systémom

SYSKLASS®
§ Spracovanie a
§
§
§

§

§

§

archivácia technickej a výkresovej
dokumentácie v požadovanom rozsahu
Archív TPV dokumentov a výkresov v časovej
závislosti
Výpočet predpokladaných výrobných nákladov
priamo z dokumentácie pomocou predkalkulácií
Vo fáze prípravy výroby využívať funkciu priameho
generovania výrobných zákaziek z predajných
zákaziek, aby sa zaručil okamžitý prehľad, ktoré
predajné zákazky sú už zabezpečené výrobou
Pri vyrábaných položkách zistiť prostredníctvom
rozpisky informácie o priebehu výroby všetkých
komponentov potrebných k výrobe finálneho
výrobku
Prehľadným spôsobom sledovať rozpracovanosť
vo výrobe ako aj vyťaženie výrobných kapacít,
plánovať výrobu
Prehľad o zásobe práce na jednotlivé pracoviská
alebo pracovníkov, o rozpracovanosti výrobných
zákaziek a odvádzaní vyrobených položiek na sklad.

Súčasný stav
FERRIT s.r.o. používa všetky jeho dodané časti v rutinnej prevádzke. Celá implementácia trvala od februára
2009 do júna 2009. Termín spustenia modulu SYSKLASS
Výroba do rutinnej prevádzky bol stanovený
na 1.1.2010 z dôvodu tvorby chýbajúcej TPV dokumentácie.
Nasadený IS používa 45 užívateľov v nasledovnej
štruktúre:
§ Účtovníctvo, Predaj, Obchodný partner: 20 užívateľov
§ Nákup a riadenie skladov, servis: 10 užívateľov
§ Práca s technickou dokumentáciou a riadenie
výroby: 15 užívateľov
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, samotného riadenia výroby, dodávku zákazníkovi, fakturáciu, servis až po bankové spracovanie a online účtovanie.
Spracovanie miezd, personalistiky je realizovaná
v systéme HUMAN, do ktorého vstupujú dáta z dodaného dochádzkového a stravovacieho systému.

www.gtsystems2.sk

