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Pokročilé detailní plánov áni
YYumoŽřluie SpoleČnosti KoRADo !épe

reagovat na požadavky trhu
SpoleČnost KoRADO je přední světový výrobce ocelových otop-
ných těles. SpoleČnost potřebovala zkrátit dodací lhůty svých

výrobků na základě poŽadavku zákazníkŮ a interně potřebovala

sníŽit objem administrativy při operativním (ízení výroby. Příči-

nou této situace byl vzrůstajícísortiment nabízených produktů,
kdy společnost reagovala na poŽadavky trhu. S tím souvisel také

nárůst počtu výrobních dávek.

Potřeba plánovacího systému
a optimalizace procesu
0d APS systému KORADO poŽadovalo vysokou integraci s ERP systémem

QAD, coŽ ved lo ke zvýŠeným nárokům na dodavate|e nového řeŠení' |\Aezi

klíčovými poŽadavky by|a schopnost dokonČit projekt v termínu, nabíd-

nout dostateČné kapacity věnovat se zákazníkovi a poskytnout odborné

poradenství v oblasti modernizace a změny ce|é Íilozofie řízení výroby'

DIouholeté vazby a dobré zkuŠenosti se spo|eČností Minerva Česká re

pub|ika, která v KOBADu působí řadu |et v pozici systémového integrátora,

podpořily rozhodnutí pro výběr dodavateIe, tedy Minervu' Minerva dodala

APS řeŠení0pcenter Scheduling, který implementuje dvě desÍtky let

Cí|e projektu by|y předevŠím stanoveny ve sÍéře zvýŠení uspoko1ení

zákazníka nabídkou větŠího sortlmentu sjasně deÍinovanou dobou dodá-

ní; ve sníŽení lnterní náročnosti na obsluhu systému předevŠím v oblastl

operativního řízení výroby; zvýŠení inÍormační základny při spolupráci

oddělení nákupu, výroby a obchodu a optima|izaci skladových zásob'

zejména v přeh|edu o dostupnosti'

lmplementační proces a splnění cílů
',lmplementace 

APS přines|a jednoduŠŠí práci v p|ánování a zjednodu-

Šení pracovního proCeSU' Systém uŽivatele motivuje k vyuŽÍvání a p|nění

správnými daty, které jim usnadňují běŽný Život. Máme také větŠí inÍor

mační základnu pro zpětné analýzy, kdy lze dohledat důvody případného

nechtěného stavu' Na veImi dobré Úrovni by| styl komunikace se zástupci

dodavatele, kteříjsou vybaveni dostatkem praktických znalostí nejen z lT

obIasti' ale právě z procesu výroby, coŽ bylo pro projekt veImi důleŽité

Nové modely si vyŽáda|y nové techno|ogie výroby' U s|oŽitějŠích mode|ů

je nutná vyŠŠí kooperace' jak s obs|uhou, tak se sk|ady' ZvýŠil se počet

výrobních operací na více pracoviŠtích, do výroby vstupuje více druhů ma-

ieriálu' Bylo třeba sníŽit dobu prOCesu ZpraCOVání objednávek, z týdnů na

dny' Podmínka materiálové zajiŠtěnosti byla v některých odůvodněných

případech přesunuta aŽ před vybrané výrobní operace, coŽ umoŽniIo |épe

optimalizovat výrobní dávky Při zadání do výroby neexistovala přesná

vazba mezi obchodní zakázkou, pracovním příkazem a materiá|em'

Společnost potřebovala rozŠířit Íunkcionalitu ERP systému o pokročilé

detailní p|ánování, APS systém.

Nedostatek včasných informací
brzdil plánovací proces
Plánování probíhalo vzhIedem k niŽŠí jednoduchosti výroby, která

představovala velké výrobní dávky a niŽŠí počet operací, za pomoci

na míru vytvořené aplikace a ručního vstupu. V průběhu výroby často

docházelo k operativnímu řízení mezi odděleními obchodu, výroby

a nákupu ve formě dotazů a urgencí, coŽ bylo značně neeÍektivní' To

vŠe vedlo ke zvýŠeným nárokům na plánovače výroby, který muse|

zabezpeČovat více obIastí jako dobu dodání, kapacitu výroby, dostatek

vstupního materiálu apod. 0bchodníci neměli aktuá|ní přehled o stavu

dodávky a celkově bylo třeba proces zpracování zákaznické objednávky

zrychlit' Tyto nedostatky se moh|y brzy odrazil například v poklesu pro

de1ů z důvodu tklamánízákazníka při nedodrŽení slíbené doby dodání

nebo ve ztíŽení podmínek pro uvádění nových modelů na trh, kdy je

třeba opět reagovat s krátkou dobou dodání'
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7ákazník:
l\lázev spoleČnesti: KoRADo' a.s.
Lt: kaIita: Česká Třebová, ČR
Výroba a technr:lr:gi*; otopná tělesa a další systémy
pro vytápění

Popis řešení:

Q,4l) tnterprise &pp!ir:aii*ns: QAD EE zAV
Naclsťavbov* aBlikace : APS opcenter Scheduling'
m.b2b, m.edi
!]aťabáze: Progress
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a přínosné' Oceňuji schopnost dodavatele nas|ouchat naŠim ce|kovým
potřebám a přicházet s praktickými řešeními, které ocení i béžný za-
městnanec, nikoliv jen datový specialista nebo lT analytik,' hodnotí
imp|ementaci lVarek Musil, vedoucí lT ve spo|ečnosti K0RADO

,,PouŽíváním APS 0pcenter Scheduling se nám podařiIo redukovat
neeÍektivnÍ komunikaci mezi odděleními a dát více re|evantních informací

zákazníkŮm' Tento systém nás podpořil v získání zákatníků nového typu,

kde jsme generovali pro nás nové poŽadavky z hlediska r4irobků' a|e l sluŽeb

vzájemné spolupráce," uvádít4ičet hlavních výhod APS řeŠení Musil.

Výstupem projektu byla také změna ve Íungování společnosti v operativ-

ní rovině, kde by|o moŽné z]ednoduŠit operativní řízení výrobního prOCeSu'

včetně vazby na materiálový vstup a Ve vztahu k zákazníkovi' Obchodníci
v K0RADu získa|i více aktuálních inÍormacíohledně zakázek. V K0RADu

významně zrevidova|i proces N/RP v ob|asti řízenÍ vstupního materiá|u,

zeÍektjvniIi komunjkaci se zahraniční dceřinou společností, včetně vazby na

plánování místních zdrojů a přibyl automatický reporting rozpracovanosti ve

4irobě' Relevantní reporty se podařilo sjednotit do jedné pIatformy'

',PouŽíváním APS opcenter Scheduling se nárn podařilo
zkrátit dobru r1lroby, usnadnit přístup k inŤorrnacím a zvýšit

spokojerrost zák:azníkťs."

Marek Musil, vedoucí lT ve společnosti KORADO

Plánování po Zavedení APs
V současné době p|ánování výroby v K0RADu odráŽí potřebu Íimy zkrá-

tit dobu reakce na poŽadavky zákaznÍkŮ' Pokud v dávné minulosti by|o

běžné,Že poŽadavky na výrobu od obchodu se předávaly ve třítýdenních

cykIech, včetně jednorázové ručnÍ kontroIy materiálové za1iŠtěnosti, tak

dnes je stav téměř na denní bázi s vysokou mírou automatizace kontroly

dostupnosti materiálu, ale i da|Ších navazujících souvislostí jako jsou

termíny zakázek a optimalizační parametry výroby' APS 0pcenter Sche-

duling podporuje operativní řízenÍ výrobních technoIogií, tzn' rozvrhování

výroby řádově ve dnech po jednotlivých pracoviŠtích' Poskytuje reporty
o stavu výroby, materiálu a obchodních zakázeka integruje dalazrŮz-
ných Částí ERP, včetně vybraných dat z dceřiné spoIečnosti.

Přínosy nasaZeného řešení
Řešení integruje vŠechna důleŽitá data, která usnadňují práci p|ánova-

čům a ostatním uŽivatelům. Plánovač se věnu1e opravdu jen p|ánování

a neřeší neproduktivní záleŽitosti' Během impIementace se podařilo

optimalizovat vybrané navazující procesy' Přínosem bylo i Široké zapo1ení

uŽivatelů z větŠiny oddě|eníÍirmy' Lidé tak mohIi vnímat, jak jsou 1ejich

datové vstupy důleŽité a stejně tak si sami říci, jaké relevantní výstupy

z lS iim práci usnadní.

,,Nejvíce na APS Opcenter Scheduling z pozice vedoucího lT oceňuji

spokojenost uŽivatelů, kteří mají nástro1 pro opravdovou pomoc na denní
bázi Dále datovou integraci a redukci pomocných řeŠení na různých
platÍormách při souběŽném vytvoření prostředí pro zpětné analýzy
a reporting' Pozitjvně hodnotím zapojení datových zdrojŮ z jiné Íirmy
skupiny, data ze zahraničÍ získává uŽivateI stejně snadno jako data od

kolegy z vedlejŠí kance|áře' V neposlední řadě 1e to zpřehlednění vazeb
a zvýšení informovanosti uŽivatelů," shrnuje přínosy Musil. I
Foto; Korado

Inzerce

Uiistěte se, že isou voše doto
vždy chróněno. Díky řešení
ERP QAD Cloud.
S řešením ERP QAD CIoud získáte:

Bezpečnost:
bezpečí zoiišťuie ým certifikovoných odborníků s neivyšším
slondordem lT bezpečnosli.

Zórvkvz
můžete si bý iistí dostupnoslí systému i zobezpečením dot neien
proti ieiich ztróté, ole i proli Úniku. Móte přednost při uvolňovóní
novinek o přístup ke všem dostupným oplikocím o technologiím'

Spolehlivost:
efektivněiší o spolehlivě|ší řešení, než dokóží zoiistit lidské zdroje.
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