Případová studie

Úspora času, odstraněná
chybovost a přesná data ze
skladu i výroby. Byznys pomáhá
Manufaktuře růst
Manufaktura je tradiční český výrobce kosmetiky. Zakládá si na kvalitní lokální výrobě. Český
původ preferovalo vedení firmy také při výběru ERP systému. I to byl důvod, proč si Manufaktura
zvolila ERP systém Byznys, a to už v roce 1996. Podařilo se vybudovat sofistikované řešení, které
konkuruje nadnárodním systémům. Stěžejní je přitom oblast skladu a výroby.
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od tohoto roku využívá

chybovosti firma odstranila

trvá zaškolení nového

firma systém Byznys

po zavedení čteček

zaměstnanec ve skladu

Spolupráce začala už v roce 1996

vybudovat sofistikované logisticko-výrobní řešení, které
konkuruje nadnárodním systémům.

Manufaktura používá ERP systém Byznys už od roku 1996.
Právě zmíněná spolupráce s konzultanty byla zásadní pro
Tehdy firma hledala především pokladní a prodejní

efektivní využívání

systému.

Konzultanti

naslouchali

systém. Z výběrového řízení vyšel nejlépe systém Byznys,

potřebám, upravovali systém dle připomínek uživatelů,

na který získala firma doporučení od obchodního

uměli doporučit a zrealizovat nejvhodnější řešení.

partnera. Pro Byznys se vedení firmy rozhodlo především
díky referenční návštěvě, kde viděli systém v praxi.

Nejzásadnějším milníkem spolupráce bylo nasazení
čteček. Kromě toho, že se firma zbavila papíru, tak přede-

Postupem času se využití Byznysu stočilo především

vším získala dokonalý přehled a pořádek ve skladu

k univerzálnímu ERP systému. To platí i dnes, kdy firma

i výrobě. Systém zrcadlí realitu. Vedení přesně ví, co se ve

těží z výhod, které přináší jeden systém na řízení firmy.

Nejdůležitější jsou čtečky ve
skladu a výrobě
Dnes využívá Manufaktura systém Byznys především

„Skokovou změnou bylo nasazení čteček.
Najednou nikdo nic nehledá. Přesně víme, co
se ve firmě děje. Systém nám tak odráží realitu a my můžeme efektivně plánovat.“

jako univerzální ERP. Klíčové oblasti jsou sklad a výroba.
Ve spolupráci s konzultanty systému Byznys se podařilo

Tomáš Kratochvíl | výkonný ředitel

firmě děje. Je možné uvést řadu příkladů rozličných
činností, kde čtečky pomáhají:

plánování a řízení výroby – kdy, co a kde se vyrábí,
kontrola a jednoduché dohledání případné chyby

příjem, výdej i veškerá manipulace se zbožím na

i problémových výrobků.

skladu i ve výrobě je řízená čtečkou a napojeným
V Byznysu běží také účetnictví, mzdy, fakturace, maje-

systémem čárových kódů a lokací,
online evidence materiálu – kde, který a kolik mate-

tek, komunikace s dopravci či obchodní agendy.

riálu se nachází, zároveň také k čemu je určený,

„Byznys nám pomáhá řídit firmu. Automati-

automatické odepisování surovin,

zuje procesy, hlídá legislativu a dává

plynulé zásobování,

přesná data. A hlavně jsou ochotní. Naslou-

trasování – čtečky řídí cestu pracovníka, nechodí

chají. Vždycky se domluvíme.“

zbytečné metry,
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hlídání expirací i šarží,

Představení firmy
Manufaktura je značkou poctivé české kosmetiky inspirované českou tradicí

obor: výrobní a obchodní firma

a přírodou. Všechny výrobky jsou založené na ruční práci a přírodních surovi-

sídlo: Praha

nách. Přímo v Praze tak vznikají originální produkty, které následně prodává

počet zaměstnanců: 300

v síti 50 značkových prodejen a na e-shopu v České republice i na Slovensku.

obrat: 500 mil Kč

Přínosy řešení

Minimální chybovost

Hlídání legislativy

Rychlé zaškolení

Péče konzultantů

Firma expeduje přes 5 mil.
položek a inventury ukazují
odchylku pouze 0,1 %.

Český systém, který zná
legislativu a rychle reaguje
na změny.

Čtečky pracovníky řídí.
Nový kolega ve skladu je
tak zaškolený za 5 minut.

Konzultanti systému Byznys
naslouchají potřebám firmy
a připomínky umí zapracovat.

Otevřenost systému

Nikdo nic nehledá

Pomáhá růst

Automatizuje procesy

Pokročilejší uživatelé si
dokážou některé úpravy
sami zrealizovat.

Zrcadlí realitu a přináší
aktuální přehled o dění ve
firmě.

Šetří čas a přináší přesná
data, díky kterým se lépe
plánuje a řídí celá firma.

Minimalizuje administrativní
práci, která může proběhnout automatizovaně.

Chcete podobné řešení?
+420 318 402 060

info@byznys.eu

byznys.eu

