Reference: BRAVA Machining
Supplier: Solitea, a.s.

Product: Vario

Field of activity

Web pages
není

Turnover
50
Activity description
Společnost BRAVA Machining hledala ERP systém, který by zpřehlednil výrobu, usnadnil její plánování a zároveň
by odpovídal ﬁnančním možnostem začínající ﬁrmy. Řešením se stalo Vario, které výrazně zpřehlednilo evidenci
zakázek i plánování výroby.
Initial situation before ERP deployment
Nově vzniklá ﬁrma, hledala nový ERP systém, který by funkčně odpovídal mezinárodním ERP systémům, na který
byli zaměstnanci zvyklí z předchozí ﬁrmy.
ERP type
for manufacturing company
Type of ERP running

Server provision

On own server

I require provision

Number of users of ERP

Budget for ERP

11 - 25 users

Under 250,000 CZK

Implementation country

Language versions

Czech republic

Czech

Connection to existing systems
Deployed solution
V současnosti je Vario nejvíce využíváno právě pro řízení a organizaci výroby. V souladu se základními požadavky
obsahuje Vario přehlednou evidenci zakázek dostupnou na jednom místě a vybavenou praktickými nástroji, které
zefektivňují každodenní práci. V samotné výrobě se pak Vario stará o kompletní životní cyklus výrobních zakázek.
Společnost využívá také modul Dílenské řízení, díky kterému zaměstnanci pohodlně sledují, jak zakázka putuje
výrobou.
Neméně důležitým využitím Varia je při plánování výroby. Data generovaná systémem jsou využívána pro
statistiky a přehled vytíženosti jednotlivých strojů. Vedení ﬁrmy má díky tomu vždy přehled o aktuální kapacitě
výroby a může pohodlně monitorovat dodací termíny a termíny fakturací.

Beneﬁts after deployment
Za největší přínos společnost považuje přehlednost zakázek, které jsou nyní dostupné na jednom místě. Systém
ušetřil ﬁrmě jednoho zaměstnance, který by se věnoval pouze evidenci a třídění zakázek. Velkou výhodou je i
snadné plánování výroby.
- přehled v zakázkách: díky Variu jsou všechny zakázky přehledně shromážděny na jednom místě
- ﬁnancování formou pronájmu: díky měsíčnímu pronájmu může začínající společnost využívat ERP systém, který
splňuje standardy velkého mezinárodního softwaru.
- organizace výroby: Vario zautomatizovalo řadu rutinních procesů, od příjmu objednávek přes generování
výrobních listů až po automatické odepisování.
- snazší plánování: na základě dat z Varia může společnost lépe plánovat výrobu díky přehledu o vytíženosti a
kapacitě jednotlivých strojů.
- přizpůsobení se potřebám společnosti: vývojáři Varia na základě požadavku zástupců ﬁrmy upravili uživatelské
rozhraní pro snadné porovnávání sestav.

