
Strojírny Kohout se zabývají zakázkovou výrobou v oblasti CNC obrábění, 
soustružení a frézování. ERP Byznys požívají od roku 2011. Díky jeho možnostem 
a nadstandardní péči konzultantů do něj postupně převedli celou agendu.

Systém Byznys ve 
Strojírnách Kohout řídí nejen 
výrobu na 21 CNC pracovištích, 
ale prakticky celou firmu

Případová studie
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2019 i díky pomoci Byznysu 
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ky ve výrobě, pomáhá s jejím plánováním i zajištěním 

potřebných kapacit a materiálů.  

Modul Řízení výroby je pro Strojírny Kohout, kde je do 

výroby zapojených 21 CNC pracovišť, stěžejní součástí 

systému Byznys. I díky němu firma zvládne vyřídit různo-

rodé objednávky – od velkého koncernu s detailní zadá-

vací dokumentací, stejně jako od živnostníka, který 

pošle ruční nákres v e-mailu.   

Začátky s Byznysem byly téměř 
komické

ERP Byznys si Strojírny Kohout pořídily už v roce 2011. 

Začátky byly až komické, protože firma využívala jen 

zlomek funkcí, které robustní ERP systém nabízel. Klíčo-

vý přehled o zakázkách a výrobě si výrobní firma vedla 

v jediné excelové tabulce. V roce 2014 tato excelová 

tabulka dosáhla velikosti 32 MB a ve vzduchu visela 

reálná hrozba, že se jednoho dne vůbec nespustí, což 

by znamenalo pád celé výroby.  

Majitelé se proto rozhodli naplno využít možností 

Byznysu. Oslovení konzultanti se chopili výzvy a zahájili 

velkou úpravu, která propojila objednávky s výrobou. 

Díky tomu mohlo přejít kompletní řízení firmy do Byzny-

su. Konkrétně to znamená, že firma vede v Byznysu 

přijaté a vydané objednávky, skladové hospodářství, 

čárové kódy a další agendu potřebnou k výrobě, ale i 

účetnictví, personalistiku, mzdy a obchodní procesy.  

Stěžejní je řízení výroby

V roce 2020 firma plně přešla na nový modul Řízení výroby, 

který dnes řídí kompletně celý proces výroby – od přípra-

vy přes plánování až po vlastní výrobu a odvádění.  

Vedení firmy i řadoví zaměstnanci si oblíbili zejména 

plánovač, velmi užitečnou funkčnost, která umí převést 

číselná data do vizuální podoby Ganttova diagramu. 

Výsledkem je intuitivní a přehledné schéma jednotlivých 

plánovaných a uskutečněných kroků, které zodpovědným 

pracovníkům poskytuje komplexní přehled o stavu zakáz-

Petr Vokál  | technicko-obchodní manažer

„Jednoduše řečeno, Byznys nám řídí firmu. 
Víme však, že systém pro nás bude pracovat 
jen tehdy, když mu dáme ta správná data. 
Takhle funguje správná symbióza.“
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Chcete podobné řešení?
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„Nejvíce oceňuji péči konzultantů. Díky nim 

jsme naplno využili možnosti systému a 

přizpůsobili jsme si ho našim potřebám. 

Byznys pro nás není dodavatel, který jen 

hasí požár. Je to konstruktivní partner. 

Konzultanti s námi žijí. Starají se, jako 

bychom byli jediní. I díky nim se firmě daří.“ 

Petr Vokál  | technicko-obchodní manažer

Přínosy řešení
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Přehlednost 

Vedení firmy jasně vidí propojení 
objednávek a skladových pohybů. 
Modulární struktura poskytuje 
přehled o pohybu sortimentu a 
celém skladovém hospodářství.

Přizpůsobitelnost  

Konzultanti Byznysu dokážou 
okamžitě reagovat na jakékoliv 
změny a pružně řeší nové požadav-
ky. Firma tak má systém přesně 
upravený podle jejich potřeb.

Dohledatelnost 

Jakákoliv chyba nebo nesrovnalost ve 
skladech či objednávkách se dá lehce 
najít. Byznys tak umožňuje zpětnou 
kontrolu a minimalizuje finanční ztráty 
způsobené lidským faktorem.

Komplexnost 

Veškeré procesy a evidence jsou 
vedené v jediném systému. Vše je 
propojené se vším a řízení výroby 
i jednotlivých obchodních procesů je 
tak mnohem snadnější a přehlednější.

Péče 

Starostlivost konzultantů Byznysu je 
pro firmu stěžejní. Umí doporučit, 
navrhnout i zrealizovat nejvhodnější 
řešení.

Řízení výroby 

Byznys řídí kompletně výrobu, kde je 
21 CNC pracovišť.

Strojírny Kohout   

Rodinná firma se sídlem v Kdyni byla založena v roce 1996 a od té doby se 

rozrostla na 100 zaměstnanců. Věnuje se zakázkové výrobě v oblasti CNC 

soustružení a frézování, obrábění na konvenčních strojích, apretaci a obrá-

bění odlitků i finální montáži mechanických dílů. Její záběr je široký – vyrábí 

zařízení pro operační sály, nápojové plnicí linky i stroje pro textilní a 

automobilový průmysl. Většinu zákazníků má v německy hovořících zemích, 

ale stroje dodává i na jiné kontinenty. V roce 2019 dosáhla obratu 200 mil. Kč.

Sídlo: Kdyně / Plzeňský kraj 

Web: www.metall-kohout.com 

Obor: výroba 

Počet zaměstnanců: 100 

Roční obrat: 200 mil. Kč  


