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Minerva sa podieľala na dokončení implementácie ERP QAD Enterprise Edition v turnovskom
závode spoločnosti CoorsTek v rámci medzinárodného projektu
Praha, 19. septembra 2016
Minerva Česká republika oznamuje úspešné dokončenie implementácie QAD Enterprise Edition
(QAD EE) vo firme CoorsTek v Turnove. V rámci medzinárodnej implementácie spoločnosti
CoorsTek Minerva Česká republika poskytla miestne jazykové prostriedky na implementáciu
podnikového jadra ERP pre CoorsTek a podporovala celú implementáciu školením užívateľov. ERP
QAD v českom CoorsTek bol spustený v apríli 2016.
CoorsTek je popredným výrobcom špeciálnej keramiky, s viac ako 50 výrobnými závodmi a 6000
zamestnancami po celom svete. Závod v Turnove vyrába širokú škálu zákazkových keramických
komponentov vrátane kohútika RIPS a ventilov, nepriestrelných prvkov, vysoko spoľahlivých tesnení
a komponentov pre automobilový priemysel. Časť pôvodnej firmy DIAS Turnov bola založená v
päťdesiatych rokoch, súčasťou CoorsTek sa stala v roku 2011, kedy spoločnosť získala Saint-Gobain
Advanced Ceramics.
Projekt zahŕňal implementáciu ERP riešení QAD EE, modul QAD TMS (systém riadenia prepravy) a
integrovaný systém MES. Projektový tím zložený zo zamestnancov CoorsTek Turnov, CoorsTek
Corporate a dvoch partnerov (dodávatelia riešení): QAD a Minerva Česká republika. CoorsTek
poskytol IT odborníkov, ktorí mali dohľad nad projektom a korporátnych expertov, QAD zaistil
riadenie projektu a Minerva Česká republika bola zodpovedná za činnosti spojené s každodennou
implementáciou. V priebehu celého projektu poskytla Minerva komplexné školenie pre všetkých
zamestnancov v rámci daného časového harmonogramu. Systém bol plne spustený do ostrej
prevádzky v apríli ako druhá implementácia v rámci medzinárodného projektu implementácie QAD
EE v CoorsTek.
"Projekt bol dokončený včas a v rámci dohodnutého rozpočtu. Členovia tímu z Minervy pracovali
veľmi dobre s užívateľmi závodu v Turnove, rovnako ako s korporátnym medzinárodným tímom
CoorsTek v USA. Minerva tiež poskytla poimplementačnú podporu súvisiacu s prechodom na nový
softvér QAD. Spoločnosť CoorsTek vníma implementáciu QAD EE ako úspešnú a oceňuje, že softvér
dobre podporuje podnikové procesy“, zhrnul Darrell Wissel, IT Application Development Manager vo
firme CorrsTek.

Spoločnosť Minerva je výhradným poskytovateľom podnikových aplikácií firmy QAD v
ČR a SR a pôsobí tiež ako distribútor QAD vo východnej Európe. Minerva je Silver

Solution Provider spoločnosti Siemens (predtým Preactor International) pripravená
implementovať po celej Európe.
Minerva ČR je organizácia úzko orientovaná na zákazníka, ktorá pomáha výrobným a
distribučným spoločnostiam zlepšiť ich celkové riadenie podniku s väčšou efektívnosťou,
kontrolou a produktivitou implementáciou informačných systémov. Minerva ČR je schopná
svojim zákazníkom ponúknuť všetky služby od inštalácie softwaru a poradenstva až po
systémovú integráciu a e-business riešenia svetovej triedy. Dlhoročné skúsenosti na trhu
plánovania podnikových zdrojov (ERP) a viac ako 150 spoločností používajúcich informačný
systém QAD Enterprise Applications v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, v
Rumunsku, v Rusku, na Ukrajine a v Litve potvrdzujú, že spokojnosť zákazníka je pre
Minervu ČR záväzkom. Viac informácií nájdete na www.minerva-is.eu.

