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Velká výhoda systému HELIOS Orange
je pro nás v tom, že není vývojově
ohraničený. Neomezuje nás, naopak nám
umožňuje plně se rozvíjet ve všech
procesech podle našich reálných potřeb. Také
si velmi ceníme dobrou spolupráci s konzultanty firmy PC HELP, a.s., při řešení
jakýchkoliv požadavků a problémů.
Společnost IPC plast vznikla v roce 1990 jako
rodinný podnik zaměřený na výrobu plastových
válečků pro jediného dodavatele. Postupem času
vyrostla zejména z hlediska objemu produkce
a také rozšiřováním výrobního sortimentu. Dnes je
IPC plast významným dodavatelem plastových
malířských válečků pro celou Českou Republiku
i zahraničí.

Cíle a požadavky

Případová studie

Vedení společnosti mělo se svými stávajícími
softwary dobrou zkušenost. Pod vlivem růstu se
však začalo ohlížet po řešení, které nebude za 2 - 3
roky opět nedostačující. Z nabídky tehdejšího IT trhu si v roce 2002 vybralo společnost PC HELP, a.s.
a informační systém HELIOS Orange (tehdy LCS
Helios IQ).

Výroba „mnoha tváří ” se
systémem HELIOS Orange

Profil zákazníka
Společnosti IPC plast, spol. s r.o. je významným výrobcem
a dodavatelem malířských válečků i dalších malířských pomůcek.
Pro jejich výrobu používá moderní technologie, snaží se
o dosažení vysoké úrovně kvality produkce, co nejširšího
sortimentu válečků a doplňků, krátkých dodacích termínů
i příznivé cenové relace. Více než 95% své produkce vyváží do
zahraničí. IPC plast se zabývá rovněž lisováním plastických hmot
a úspěšně rozvíjí nástrojárnu založenou na vysoké profesní
úrovni zaměstnanců a progresivní techniky.
I P C plast spol. s r. o.
Palackého 753
394 68 Žirovnice
Tel.: +420 565 428 911
Email: info@ipcplast.cz
Web: www. ipcplast.cz
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Hlavním kritériem výběrového řízení ve společnosti
IPC plast byla schopnost nabídnout "rostoucí
a škálovatelný" informační systém. Tedy systém,
který bude možné ze začátku využívat s menším
množstvím uživatelů pouze pro základní agendu.
Pokud by však přetrvával tehdejší růst firmy i do
budoucna, mělo být možné rozšiřovat oblasti
užívání, počet uživatelů a množství dat bez změny
technologie, nové implementace, migrací dat
a zvykání si na nový systém.
Dalším klíčovým požadavkem při výběru byla
otevřenost systému a schopnost dodavatele
upravit funkčnost přesně podle zadání
uživatelů, což v té době nebylo zcela obvyklé.
Vedení společnosti si velmi střízlivě uvědomovalo
specifičnost své výroby a tak již od začátku hledalo
co nejméně omezující řešení.

www.helios-servis.cz
Řešení
HELIOS Orange byl naimplementován ve dvou
etapách. Na přelomu let 2002 a 2003 byly
nasazeny ekonomické a logistické moduly, v prvním
pololetí 2003 potom výrobní moduly a funkcionality
pro vyhodnocování. Spolupráce probíhala hladce,
ze strany společnosti IPC plast byla provázena
pozitivními
očekáváními,
velkou
snahou
a angažovaností.

Profil dodavatele
Na českém trhu má společnost PC HELP, a.s. více než
dvacetiletou tradici a je dodavatelem ICT pro podnikovou sféru.
Své aktivity rozvíjí i na Slovensku.
Zaměřuje se na oblast komplexních informačních systémů,
systémů pro řízení lidských zdrojů, tepelné a bytové hospodářství, vodohospodářství, podporu vzdělávání formou e-learningu,
na oblast webových aplikací, systémů pro veřejnou správu
i řešení na míru.
PC HELP, a.s.
Gen.Sochora 705
67401 Třebíč
Tel.: +420 568 858 011
E-mail: info@pchelp.cz
Web: www.pchelp.cz

Popis produktu
HELIOS Orange je vyspělý, moderní a stabilní podnikový
informační systém pro řízení firemních procesů v oblasti výroby,
obchodu, ekonomiky, plánování, vyhodnocování a mnoha dalších. Díky svým širokým a propracovaným oborovým řešením je
nejpoužívanějším systémem pro malé a střední podniky na
českém trhu.

Průběh implementace i další vývoj systému téměř
přesně kopírovaly plány a předpoklady vedení
společnosti. Nejdříve se nasadil systém pro 8 uživatelů, pouze pro oblast ekonomiky, skladů
a výroby. Do pěti let se systém rozšířil na mzdy,
celní moduly a počet uživatelů se zdvojnásobil.
Dnes je HELIOS Orange využíván pro všechny
firemní procesy, včetně CRM a Controllingu
a nadále se rozvíjí z hlediska nových modulů
i technologií. Firma IPC plast klade důraz na
inovace nejen ve vlastních výrobních postupech,
podobný přístup se očekává i od informačního
systému. Výrobní a logistické procesy jsou v co
největší míře automatizovány, využívají se čárové
kódy, čtečky, PDA terminály, EDI komunikace
a další moderní technologie.
Výroba ve společnosti IPC plast má více „tváří ”.
Velké množství výrobků a vysoká obrátkovost na
první pohled působí dojmem čistě sériové,
hromadné lisařské výroby. Z velké části to tak také
je, především u prvních výrobních operací. Ke konci
se však výrobky diferencují podle zákaznických
požadavků, přichází na řadu kompletace a mon-táž.
Součástí výroby je také vlastní nástrojárna pro
výrobu forem, jejich servis a opravy. Pracovníci
nástrojárny se rovněž starají o údržbu veškerého
strojního vybavení.

Závěr
Všechny tyto druhy výrob a jejich odlišné potřeby
bylo ve společnosti IPC plast potřeba skloubit, což
se systému HELIOS Orange podařilo. S řízením
procesů zde pomáhá již více než 10 let ke
spokojenosti všech uživatelů.

