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ALFA výroba jednoúčelových strojů si zvolila Byznys v roce 2013. V momentě,  
kdy zvyšovala objem výroby i obrat. Firma rostla a potřebovala partnera,  
který ji nebude brzdit, ale naopak v rozletu pomůže. V roce 2018 pak majitel  
firmy dospěl k zásadnímu rozhodnutí – co nejvíce automatizovat lidskou práci.  
Od té doby funguje Byznys jako mozek firmy.

Podívejte se na video s „případovkou“.

Byznys jako mozek firmy ALFA výroba 
jednoúčelových strojů. Stará se o plánování, 
řízení, monitoring i reporting

Hlavní přínosy

Desetitisíce položek na skladu 
už nehlídá lidská hlava. Kromě 
toho, že nikdo nic nehledá, tak 
pracovníci ani nikam nechodí. 
Stačí jen zadat požadované 
položky, které samy přijedou.

Pořádek místo chaosu

Byznys je napojený na 
dopravníkový a skladový systém. 
Díky tomu plní funkci jediného 
nástroje, který firmě stačí pro 
řízení lidí, materiálu i procesů.

Jeden systém na řízení firmy

Firma není závislá na tom, co do 
systému vloží obsluha. Byznys 
zrcadlí reálný svět firmy, která 
má díky tomu detailní přehled, 
kontrolu i např. aktuální reporty.

Automatický sběr  
a zpracování informací

Větší zakázky. Rostoucí objem 
výroby. Zvyšující se obrat. Firma 
zvládá výrobu v extrémním 
čase a se zaručenou kvalitou, 
což s sebou nese vysněný 
ekonomický přínos.

Pomáhá  
firmě růst

,,Splnil se mi sen,  
jak by to ve firmě mělo vypadat“

Ing. Zdeněk Kulič 
majitel

www.byznys.eu/cs/alfa-vyroba-jednoucelovych-stroju
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ALFA  
výroba jednoúčelových 
strojů s.r.o.

Zabývá se průmyslovou automatizací. 
Vyrábí hlavně montážní automaty  
a linky pro automobilový, spotřebitelský  
a elektrotechnický průmyslu.

Sídlo Písek I Jihočeský kraj

Web www.alfak.cz

Počet zaměstnanců 37

Roční obrat 160 mil. CZK
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Oblasti,  
kde systém pomáhá

1 Zahájení analýzy 
10 / 2013

2 Zahájení implementace 
11 / 2013

3 Předání do rutiny
2 / 2014

4 Projekt automatizace
6 / 2018

5
Předání projektu  
automatizace
4 / 2019

Harmonogram nasazení

CRM a péče  
o zákazníky

Automatizace 
procesů

Účetnictví  
a finanční řízení

Mzdy  
a personalistika

Logistika  
a doprava

Řízení  
a plánování 
výroby

Reporting

Evidence 
skladového 
hospodářství

Datové 
sklady a oběh 
dokumentů
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Proč se firma rozhodla 
pro systém Byznys?
ALFA výroba jednoúčelových strojů začala se 
systémem Byznys spolupracovat v roce 2013.  
Do té doby fungovala na malém informačním 
systému od firmy, která neměla patřičné zázemí.

„Firma se vyvíjela. Zvyšovala se výroba 
i obrat a my jsme hledali spolehlivého 

partnera, který nám s růstem pomůže.“

Ing. Zdeněk Kulič
majitel

Hlavní problémy tehdejšího dodavatele informačního systému byly:
+ závislost na jednom člověku,
+ slabá legislativní a vývojová podpora,
+ brzdí růst firmy.

Firma ALFA výroba jednoúčelových strojů se proto rozhodla pro změnu.  
Hledala renomovanou společnost. Partnera, na kterého se můžou spolehnout.  
Aby se nemuseli bát, že nemoc jednoho člověka ohrozí chod celé firmy.

Po půlročním hledání bylo jasno. Bude to Byznys.

Na řadu přišli konzultanti systému Byznys, kteří společně s firmou ALFA výroba 
jednoúčelových strojů několik měsíců pracovali na analýze a následném nasazení 
systému Byznys do firmy.

Od února 2014 se Byznys v ostrém provozu staral o kompletní firemní agendu, 
plánování a monitoring.
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2018  
– projekt automatizace
Zavedením systému Byznys v roce 2013 získala 
ALFA výroba jednoúčelových strojů nástroj 
pro řízení firmy a důležitá data.

„Cílem projektu bylo maximálně 
zautomatizovat sběr informací. Abychom 
nebyli závislí, co do systému vloží obsluha, 

a měli přehled co, kdo, kdy, kde a jak.“

Václav Špeta
software engineer

Čas a další růst firmy přinesly nové zjištění. Obsluha, která vkládala do systému data, 
neplnila svoji úlohu zodpovědně. Byznys tak nemohl zrcadlit aktuální dění ve firmě. 
Bylo potřeba razantního kroku – automatizovat sběr informací a logistiku – a ten 
přišel v roce 2018.

V roce 2018 napojila ALFA výroba jednoúčelových strojů na Byznys dopravníkový 
a skladový systém, k tomu zavedla čtečky. Získala tak ucelený systém,  
kde řídící funkci má systém Byznys. Vzniklo podobné řešení, které používají 
nadnárodní společnosti, pouze upravené na provoz a možnosti firmy ALFA 
výroba jednoúčelových strojů.

Všemu předcházela studie, ve které konzultanti systému Byznys pomohli analyzovat 
a optimalizovat firemní procesy. Identifikovali také slabá místa – skladování, 
manipulace s materiálem, aktuální reporty. 

Díky tomu má dnes ALFA výroba jednoúčelových strojů automatizovanou lidskou 
práci, firemní procesy a logistiku ve firmě, přehled, kontrolu, pořádek ve skladu 
i např. aktuální reporty. Vše přitom řídí jeden systém.
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Zastřešující systém a mozek 
firmy, který řídí, plánuje, 
upozorňuje, kontroluje apod.

Byznys

Vstupní a výstupní místa

Základní pro organizaci,  
příjem a výdej

Mechanizovaný pohyb  
a skladová kapacita  
ve výrobní hale

Zajišťují systémy Alvaris  
a Kardex napojené na Byznys

Skladový systém Byznys

Řídi a automatizuje pohyb  
materiálu po skladě

Usnadňují automatizaci,  
monitorují pohyb

Čtečky Byznys

Základní stavební  
kameny uceleného 
systému, který se stará  
o automatizaci
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Časová a organizační 
úspora. Ekonomický 
přínos. Jaké další  
výhody přináší Byznys?

Automatizuje, řídí procesy 
a logistiku v celé firmě, 
upozorňuje na zdržení  
či problémy. Na všechno  
stačí jeden systém.

Mozek firmy

Firma na to není sama.  
K ruce má zkušené konzultanty,  
kteří nejenže řeší nové 
požadavky na systém, ale umí 
také doporučit, usměrnit. 
Zkrátka pečují.

Péče odborníků

Snižuje nároky na pracovní 
pozice, čímž usnadňuje nábor 
a šetří mzdy. Odstranil problém 
zastupitelnosti.

Pomáhá v HR

Data i reporty jsou aktuální.  
Co se děje ve firmě, tak je 
rovnou v systému. Zajišťuje 
detailní přehled o tom,  
co a kde se děje.

Zrcadlí realitu

Říká, co má kdo dělat. 
Nepřeskakují procesy, dodržují 
FIFO apod. Mizí také fenomén 
nepostradatelného člověka.

Jako „velký bratr“

Systém je otevřený. Dokáže tak 
reflektovat nové požadavky, 
které souvisí s tím, že se firmě 
daří a roste.

Přizpůsobí se

Všechny dokumenty jsou  
v elektronické podobě.  
Všem zaměstnancům tak  
jsou kdykoliv k dispozici.

Elektronizace

Za každé situace firma ví  
o položkách, kde leží, kdo s ní 
pracuje, co je s ní plánováno. 
100% pořádek. Nad vším má 
firma kontrolu.

Pořádek a kontrola



Péče  
je náš

www.byznys.eu 
+420 318 402 060 | obchod@byznys.eu


