SAP® Business One
pre výrobu plastových
profilov a ich distribúciu
Názov spoločnosti
RELAX 2000, spol. s r.o.

Mesto, štát
Komárno, Slovenská republika

Zameranie firmy
Výroba a vývoj vlastných profilov
a súčiastok na výrobu tieniacej
techniky, extrudácia plastových
profilov, výroba súčiastok
pomocou vstrekovacích lisov,
distribúcia

Produkty
Plastové profily, parapety, žalúzie,
roletové systémy, sieťkové
systémy, lamelové dvere...

Softvérové riešenie
SAP® Business One, AddOn
Production, AddOn B1 PLUS,
AddOn VRIS, AddOn Majetok
Počet užívateľov: 20
Databáza: Microsoft SQL

“Výrazne sa nám podarilo zrýchliť evidenciu obchodných zákaziek,
zlepšiť termínové plnenie dodávok našim zákazníkom. Značný
pozitívny efekt sme dosiahli aj v oblasti sledovania výroby
a optimalizácii skladových zásob.“
Iveta Várdai, konateľka spoločnosti RELAX 2000, spol. s r.o.

RELAX 2000, spol. s r.o.
Spoločnosť RELAX 2000, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997.
Našimi hlavnými prioritami sú výroba a vývoj vlastných profilov a súčiastok
na výrobu tieniacej techniky, extrudácia plastových profilov, výroba súčiastok
pomocou vstrekovacích lisov a ich následná distribúcia. Naše výrobky predáva
viac stoviek spoločností v Strednej, Východnej aj Západnej Európe. Vzhľadom
k tomu, že evidujeme značné množstvo dodávateľov a hlavne odberateľov,
veľký dôraz kladieme na kvalitné zabezpečenie a evidenciu všetkých činností
súvisiacich s nákupom, predajom, distribúciou tovaru a riadením skladov.
Distribúciu tovaru zabezpečujeme vlastnou dopravou na obchodné miesta,
priamym predajom výrobkov fyzickým osobám a firmám. K našim
odberateľom patria napr. montážne firmy, stavebné firmy, dodávatelia okien.
Pre optimálne využitie vlastného oddelenia konštrukcie, voľných kapacít,
výrobných technológií a kvalifikovaných pracovníkov zabezpečujeme
subdodávky i pre mnohé výrobné firmy. Našou prioritou sú kvalitné produkty
a služby, čoho dôkazom je udelený medzinárodný certifikát TUV 9001:2000.
Dôvody k zmene informačného systému
Rozhodujúcim impulzom, ktorý nás viedol k zmene informačného systému
bol rastúci počet a objem zákaziek a s tým spojený nárast administratívnych
činností a chybovosti pri prepise objednávok. Maximálny dôraz sme kládli
na sprehľadnenie a skvalitnenie príslušných procesov od prvého kontaktu
so zákazníkom, cez príjem objednávok, nákup vstupných materiálov, výrobu
a distribúciu výrobkov do viacerých štátov. Pôvodný systém našim zámerom
nevyhovoval, preto sme sa rozhodli realizovať výberové konanie na nový
komplexný informačný systém. Z viacerých systémov sme sa rozhodli
pre informačný systém SAP® Business One, ktorý najlepšie spĺňal naše
požiadavky a umožňoval prispôsobenie systému našim požiadavkám.
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Požiadavky RELAX 2000, spol. s r.o.

Implementačný partner

Hlavnými požiadavkami na IS bolo zabezpečenie nasledovných činností a funkcií:
§ Evidencia činností s obchodnými partnermi (CRM)
§ Prehľad logistických procesov v oblasti predaja a nákupu
vo finančnom a časovom vyjadrení
§ Detailné nákupné a predajné analýzy
§ Import zákazníckych objednávok so zvolenými parametrami výrobku
§ Rezervácia tovaru na obchodné zákazky
§ Skladová logistika a distribúcia
§ Tlač štítkov s parametrami produktu
§ Viaceré druhy cenníkov
§ Kontinuálne vedenie účtovníctva
§ Optimalizácia výroby a parametrické kusovníky
§ Systémové pokrytie viacerých firiem
§ Užívateľské prostredie systému – maďarský a slovenský
jazyk
§ Užívateľské prispôsobenie tlačových výstupov
v požadovaných jazykových mutáciách

Celé riešenie – dodávku, implementáciu a následnú
systémovú podporu v našej spoločnosti zabezpečuje firma
GT Systems 2, s.r.o., ktorá je partnerom spoločnosti SAP.
Implementácia riešenia
Implementácia komplexného informačného systému na báze
systému SAP® Business One trvala od začatia prípravných
prác približne 7 mesiacov. Systém v súčasnosti rutinne využíva
20 užívateľov, pričom používame produkčné databázy
pre 3 firmy. Dĺžka a priebeh implementácie boli ovplyvnené
potrebou zmapovať a optimalizovať všetky firemné procesy
a nájsť vhodné riešenie pre ich pokrytie s maximálnym
využitím funkcií informačného systému.
Zabezpečením efektívnej spolupráce našich rozhodujúcich
užívateľov a zástupcov projektového tímu dodávateľa,
ústretovosťou implementačného partnera GT Systems 2,
s.r.o. pri vývoji a implementovaní špecifických funkcií,
pri realizácii našich požiadaviek hodnotíme spoluprácu
s implementačným partnerom veľmi pozitívne.

Navrhnuté riešenie

Dosiahnuté ciele

Navrhované riešenie pozostáva zo základných modulov
systému SAP® Business One, ktoré boli doplnené o ďalšie
potrebné moduly (AddOny) tak, aby systém pokrýval
čo najväčší rozsah činnosti firmy, tzn.:
§ všetky štandardné ekonomicko - logistické činnosti
v oblasti predaja, nákupu a riadenia skladu
§ účtovníctvo a výkazníctvo pre legislatívne i manažérske
účely, evidenciu majetku
§ plánovanie materiálových zásob, optimalizáciu obrátkovosti zásob
§ distribúciu tovaru širokému spektru odberateľov
§ elektronické podávanie mesačných Intrastat hlásení,
ktoré sú automaticky generované z nákupných
i predajných dokladov
§ elektronické bankové spracovanie – evidenciu došlých
i odoslaných platieb, párovanie s faktúrami
§ spravovanie obchodných partnerov, kontaktov a aktivít
§ výrobné procesy (parametrickú výrobu)
§ rezerváciu materiálu na zákazku
§ Import predajnej zákazky z MS Excel do SAP® Business
One a následné generovanie výrobných zákaziek

Komplexný informačný systém SAP® Business One používame
od roku 2007 a jeho nasadenie považujeme za správne
rozhodnutie v správnom čase. Jednoduché intuitívne
ovládanie a možnosť prispôsobenia našim potrebám patria
popri bohatej funkčnosti k hlavným výhodám systému.
Vzhľadom k tomu, že všetky informácie sú v systéme uložené
a sú medzi sebou logicky previazané, máme vždy dokonalý
prehľad o stave jednotlivých obchodných zákaziek, priebehu
výroby, o disponibilite nakupovaných položiek, detailný
prehľad o obchodných partneroch. Výrazne sa nám podarilo
zrýchliť evidenciu obchodných zákaziek, zlepšiť termínové
plnenie dodávok našim zákazníkom. Značný pozitívny efekt
sme dosiahli aj v oblasti sledovania výroby a optimalizácii
skladových zásob.

