Reference: BHC Jílové
Supplier: Solitea, a.s.

Product: Vario

Field of activity

Web pages
http://bhcjilove.cz/

Turnover
60
Activity description
Zavedení Varia a webové aplikace Dílenské řízení umožnilo nejen digitalizovat výrobu i administrativu, ale také
sloučit všechny ﬁremní agendy do jednoho systému.
Initial situation before ERP deployment
společnost využívala externí informační systém pro fakturaci, evidenci zakázek, řízení skladů a organizaci výroby.
Tento systém byl navržen pro potřeby malých ﬁrem, pro účetnictví pak sloužil oddělený systém, do kterého
musela účetní data ručně přenášet. S růstem společnosti se ale začal zvyšovat jak počet zaměstnanců a objem
výroby, tak i množství administrativy. Náročnost udržování velkého počtu tabulek, velká závislost na papírové
dokumentaci a nedostatky původního systému tak nakonec vedly k rozhodnutí pořídit moderní ERP řešení.
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

From 250,000 to 500,000 CZK

Implementation country

Language versions

Czech republic

Czech

Connection to existing systems

Deployed solution
„Chtěli jsme jeden komplexní systém. To znamená nejen na řízení výroby, ale také na všechny ostatní agendy,
jako třeba účetnictví. S Variem takto vše pod jednou střechou máme, “ nastiňuje Eva Behr kritéria výběru a proč
nakonec volba padla právě na Vario.
V současnosti Vario tvoří nedílnou součást ﬁrmy a kromě výroby pomáhá řídit i veškerou administrativu spojenou s
každodenním chodem společnosti.
Klíčové oblasti, které Vario řešení:
- výroba
- Atesty a certiﬁkáty
- Řízení ﬁremních procesů a workﬂow
- Ostatní administrativa
Beneﬁts after deployment
- Vše na jednom místě: všechny potřebné informace, od faktur, přes výrobní listy až po certiﬁkáty jsou dostupné
skrze jedno přehledné rozhraní.
- Řízení ﬁremních procesů a workﬂow: díky předávání úkolů mezi odděleními a elektronickému potvrzování mají
členové vedení i zaměstnanci přehled o aktivitách ve ﬁrmě a mohou sledovat jejich průběh.
- Konec tužce a papíru: elektronická dokumentace zrychluje každodenní agendu, zpřehledňuje ﬁremní procesy a
výrazně snižuje chybovost.
- Řízení výroby: automaticky generované výrobní listy a osobní čipy zaručují přehled nad všemi fázemi výroby a
zpětnou dohledatelnost lidí i výrobků.
- Variabilita: přepracováním agendy Hodnocení získala ﬁrma praktický nástroj pro evidenci atestů.
- Otevřenost: Vario dokáže importovat data do tabulek MS Excel i udržovat pořádek v e-mailech díky propojení s
MS Outlook.
- Osobní přístup: ﬁrma oceňuje ochotu konzultantského týmu během implementace a pochvaluje si dostupnost
technické podpory a konzultantského týmu i pro další rozvoj.

