Reference: Laminar Medica (CE) s.r.o.
Supplier: BM Servis s.r.o.

Product: Bílý Motýl

Field of activity

Web pages
www.laminarmedica.cz

Turnover
200 000 000 Kč
Activity description
Initial situation before ERP deployment
IS Bílý Motýl ve společnosti se začal implementovat v roce 2004 a první etapa implementace byla zaměřená na
procesy pro nákup a prodej. V roce 2005 následovala oblast účetnictví, ekonomiky a interní logistiky. Byl zřízen
vzdálený přístup z mateřské společnosti sídlící ve Velké Británii zejména za účelem monitoringu obchodních
procesů. Uvedeného cíle bylo možno v IS Bílý Motýl pohodlně dosáhnout zejména díky možnosti jeho ovládání v
anglickém jazyce, vedení údajů ve více jazycích a v neposlední řadě i díky výstupům v anglickém jazyce.
V roce 2006 zahájili podporu oblasti odměňování s výpočtem mezd a v současné době se zahajuje podpora TPV a
výroby. V současnosti pracuje se systémem 11 uživatelů.
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

Over 1 mil. CZK

Implementation country

Language versions

England

English

Connection to existing systems
Deployed solution
Více o řešení na http://www.bmservis.cz/reference/is-bily-motyl/Laminar-Medica-CE-s-r-o-Vodnany-r20r/

Beneﬁts after deployment
- Obchodní řízení zakázek ze zahraničí.
Přijetí objednávky v elektronické podobě z Anglie a automatické elektronické potvrzování přijatých objednávek emailem po jejich akceptaci pro výrobu zpět do zahraničí v jazyce objednatele.
- Speciﬁka zahraničních výkazů.
Speciﬁcká struktura výkazů dle zvyklostí mateřské společnosti a automatické sestavování výkazů v anglickém
jazyce k dispozici pro on line přístup ze zahraničí.
- Vzdálený přístup ze zahraničí do centra databáze v ČR.
Vzdálený on line přístup z Anglie a ovládání IS Bílý Motýl v anglickém jazyce za účelem získání aktuálních
obchodních informací též prezentovaných anglicky.
- Operativní řízení z centra databáze v ČR v Německu.
Vzdálené řízení meziskladu hotových výrobků v německém Mannheim.

