PŘÍPADOVÁ STUDIE

Společnost EUROWAGON, s.r.o.
je moderní firma působící na trhu
mobilních přívěsů. V průběhu let
se z firmy Eurowagon stal přední
výrobce kvalitních mobilních
přívěsů s různými možnostmi
uplatnění.

Situace

Řešení myGEM

Ve spolupráci s dánskou mateřskou společností Eurowagon.dk získaly produkty vysokou užitnou hodnotu a staly
se neodmyslitelnou součástí trhů s mobilními přívěsy
prakticky po celém světě.
Z důvodu zvyšující se poptávky po kvalitních produktech
byla rozšířena výrobní kapacita. Přístavbou výrobní haly
došlo ke zvětšení výrobních prostor o 50 % a zároveň bylo
umožněno rozšířit tým kvalifikovaných spolupracovníků.

Systém myGEM byl implementován pro řízení realizačních
procesů ve společnosti s velkým důrazem
na komplexnost řešení, úkolem bylo zajistit hladký
průběh zakázky od prvotní kalkulace po expedici.
Byly implementovány přenosy z CAD, terminály, které
umožňující monitorovat výrobu pomocí čárových kódů
a provedeno napojení vah na systém myGEM.
Vytvořena speciální miniaplikace pro plánování
a zpracování zakázek.

Výchozí stav
Ve společnosti nebyl žádný ucelený informační systém,
veškerá agenda vedena v MS aplikacích (Word, Excel…).

Cíle implementace
Zajistit:
- plynulost výroby a plánování zakázek,
- evidenci docházky pracovníků a sledování skutečných
času operací,
- propojení s mateřskou společností a podávání
předepsaných reportů.

Jsou využity následující moduly:
Účetnictví, Majetek, Logistika Prodej, Logistika Nákup,
Technická příprava výroby, Evidence výroby, Evidence
výstupní kontroly a neshod, Mobilní terminály,
Docházka – pomocí biometrických čteček otisků prstů,
Monitorování výrobního procesu a vizualizace.
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Harmonogram prací

Přínosy

Diagnostika požadavků z procesů, návrh řešení,
implementace a školení, zpracování postupů pro jednotlivé
procesy (délka 8 měsíců).

- pokrytí všech realizačních procesů komplexním systémem
- r ychlý návrh na objednání potřebného materiálu
- nástroj pro významné rozšíření procesů zvláště v oblasti výroby
- v ysoká spolehlivost dodávek
- podpora nejnovějších technologií
- ochrana majetku společnosti integrovaným řešením

„

Počet uživatelů
Přibližně 30 aktivních uživatelů: obchodníci, konstruktéři,
technologové, vedoucí výroby, evidence ve výrobě,
expedice, evidence docházky.

„... díky myGEM jsme schopni zkalkulovat náš finální
produkt během několika okamžiků. Systém je upraven
a nadále vyvíjen dle požadavků naší firmy…“
Karel Šikula, jednatel

GEMCO, s.r.o.
Nádražní 30, 686 01 Uherské Hradiště, Czech Republic
+420 572 555 337 I gemco@gemco.cz

www.gemco.cz

