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V. Racek - zemědělské technologie s.r.o.
Dodavatel: kWare, s.r.o.

Produkt: Dynamics 365

Obor podnikání
Výroba, prodej a servis zemědělské techniky

Výchozí situace před nasazením CRM
Společnost V.Racek - zemědělské technologie s.r.o. má několik hlavních směrů činnosti. Především je to vlastní
výroba s kooperacemi, přímý obchod, kdy přeprodává zboží jiných dodavatelů a v neposlední řadě jsou to komplexní
dodávky do rozsáhlejších projektů. Zadavatel pro řízení společnosti, plánování a řízení výroby i projektové řízení
používá především Excel, který je doplněný informacemi, např. na společné nástěnce.
Pro účetní činnosti používal starší systém, který nepokrýval výše zmíněné činnosti.

Základní cíle projektu
Řízení výroby
• Plánování výrobních operací v čase
• Kapacitní plánování (sledování využití jednotlivých výrobních zdrojů)
• Plánování spotřeby materiálu
• Evidence materiálu v kooperaci
• Nákladové kalkulace

Podpora obchodu
• Efektivní podpora tvorby nabídek, a to i možnost vyhledat a použít historické nabídky
• Snadné zpracování obchodních zakázek (objednávky,…)

Zefektivnění administrativy
• Schopnost systému proaktivně upozorňovat na problémy (posuny termínů dodávek,..)
• Přívětivé uživatelské prostředí se snadnou orientací pro uživatele
Nasazené řešení
K pokrytí a zlepšení všech problematických bodů, které jsou uvedeny výše a zároveň pro splnění všech požadavků
a potřeb byl implementován systém PSW/erp a výrobní portál PSW/iBiz.
PSW/erp je komplexní systém pro malé a středně velké společnosti. Celý systém se skládá z několika navzájem
spolupracujících a propojených modulů. PSW/erp je koncipován tak, aby byl škálovatelný podle požadavků společností
různých typů a velikostí. Obsahuje nejen moduly, které podporují a automatizují rutinní firemní činnosti, ale také obsahuje
celou řadu kontrolních mechanismů, které výrazně snižují chybovost a kontrolují správnost a úplnost dat a dodržování
firemních procesů. Rutinní práce uživatelů jsou automatizovány pomocí standardních nebo nastavitelných procesních
workflow.
Kromě toho PSW/erp poskytuje celou řadu konfigurovatelných reportů, které jsou určeny nejen pro manažery a dávají
uživatelům silný nástroj pro řízení společnosti, poskytují podklady pro včasné a správné rozhodování.
Systém je koncipován tak, aby byl schopný poskytovat uživateli informace v přehledné a úplné podobě, ale zároveň, aby
byl schopný individualizace takových informací podle potřeb konkrétního uživatele.
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Přínosy:
• Efektivní plánování výroby
• Sledování průchodu zakázek
• Plánování nákupu materiálu
• Plánování kooperací
• Plánování výroby polotpvarů
• Detailní přehled o
• výrobních zakázkách, především s ohledem na termín dokončení
• spotřebě materiálu ve výrobě
• historii dodávek
• prodejních cenách jednotlivým zákazníkům
• Sledování
• materiálu a polotovarů v kooperaci
• termínů dodávek na dlouhodobých projektech

Oblasti ERP
• Účetnictví
• Obchod a prodej
• Logistika a nákup
• Skladové hospodářství
• Řízení a plánování výroby
• Řízení projektů
• Manažerské řízení
• Reporting

Typ provozu ERP
Onpremise

Mobilní aplikace
Ne

Počet uživatelů ERP
10 uživatelů

Dodání serveru
Ne

Jazykové mutace
Čeština

Rozpočet na ERP
Statisíce CZK

Napojení na externí systémy
Mzdový a personální systém PAMICA

Země implementace
Česká republika

