Reference: Agrowest
Supplier: Solitea, a.s.

Product: Vario

Field of activity

Web pages
http://www.agrowest.com/

Turnover
400000000
Activity description
Vario pomohlo digitalizovat prodej i servis zemědělské techniky
Initial situation before ERP deployment
Společnost Agrowest potřebovala v roce 2015 nutně vyměnit podnikový systém. Do té doby používaný software
už nezvládal rostoucí nároky.
ERP type
for trade company
Type of ERP running

Server provision

On own server

I require provision

Number of users of ERP

Budget for ERP

26 - 50 users

From 500,00 to 1 mln. CZK

Implementation country

Language versions

Czech republic

Czech

Connection to existing systems

Deployed solution
V Agrowestu dnes Vario používají jako jednotný systém pro řízení ﬁrmy. Jedinou výjimkou je vedení mezd, které
chtějí spravovat odděleně. Vše ostatní už běží výhradně ve Variu.
Klíčovou oblastí je servis strojů a správa obchodních nabídek.
Kromě obchodní a servisní agendy zajišťuje Vario pro Agrowest také:
- evidenci servisů,
- zakázky,
- účetnictví,
- komunikaci mezi středisky,
- propojení skladů,
- schvalování dokladů i dovolených,
- jízdy a cestovní příkazy,
- reporty,
- komunikaci s úřady.
Beneﬁts after deployment
- Inspirace – Vario učí své uživatele, jak dělat práci jednodušeji, efektivněji a rychleji.
- Modernizace – jedním z největších přínosů je pro Agrowest automatizace procesů a online propojení skladů a
poboček.
- Variabilita – jak napovídá i samotný název Varia, k požadovanému cíli se dá podle potřeby a okolností variabilně
dostat několika různými cestami.
- Digitalizace – konec papírování uvítalo jak vedení, tak i všichni zaměstnanci.
- Zrychlení – příkladem za všechny je všeobecné využívání teček čárových kódů, díky kterému už nemusí
zaměstnanci ručně přepisovat 12místná čísla a mohou se naplno věnovat skutečné práci.
- Přehlednost – údaje o nabídkách, zakázkách i servisu jsou všeobecně dostupné a logicky setříděné.
- Vario umožnilo Agrowestu nastartovat nový růst, zpřehlednilo procesy a díky digitalizaci navíc i usnadnilo život
zaměstnancům a zprostředkovaně také zákazníkům. Vedení ﬁrmy dnes s klidným svědomím doporučí Vario všem,
kdo za rozumnou cenu hledají elegantní a moderní řešení.

