Pfahnl Backmittel
ABRA Gen připravuje perfektní reporty pro mateřskou firmu.

Případová
studie

Informační systém ABRA Gen patří ve společnosti Pfahnl
Backmittel mezi základní pilíře obchodní činnosti a nástroje pro
tvorbu vícejazyčných manažerských výstupů připravovaných
pro mateřskou společnost v Rakousku.
Výchozí situace
České zastoupení významného rakouského mlýnu
Pfahnl Backmittel potřebovalo brzy po založení
spolehlivý nástroj pro kompletní vedení účetnictví,
evidenci obchodních případů a manažerské výstupy.
Vybralo si informační systém ABRA Gen, který se
přizpůsobil specifickým potřebám firmy a pomáhá
jí s organizací skladu, zajišťuje kompletní účetní
a obchodní agendu či správu pohledávek a vytváří
podrobné obchodní přehledy. ABRA Gen navíc
reportuje data do vícejazyčných výstupů rozvahy
a výsledovky pro Rakousko i Slovensko.
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. patří pod rakouskou
společnost PFAHNL Backmittel GmbH, která svou
historií sahá až do 15. století. České zastoupení
se sídlem v Litomyšli zaměstnává 18 pracovníků,
obchoduje s pekařskými a cukrářskými surovinami,
zlepšujícími přípravky, koncentráty a strojním
zařízením pro pekárny a cukrárny. Ve vlastním
školicím středisku pořádá odborné kurzy a semináře
pro pekaře a cukráře.

Příroda a technika
Příroda a nejnovější technika tvoří u Pfahnl CZ
perfektní symbiózu. Energii získává z vlastní
fotovoltaické elektrárny a v novém moderním sídle
využívá nejnovější úsporné IT technologie.

„Již v začátcích podnikání našeho
českého zastoupení jsme si vybrali
ABRA Gen. Potřebovali jsme nástroj pro
kompletní vedení účetnictví, evidenci
obchodních případů a manažerské
výstupy. ABRA je základ pro naše
přehledy a obchodní činnost. Ukazuje
naše zisky a tržby, je standardní součástí
našich měsíčních porad. Dnes mohu říct,
že informační systém ABRA Gen s námi
doslova roste: přizpůsobujeme si jej svým
specifickým potřebám,“
říká ředitel společnosti Miroslav Lipavský.
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ABRA Gen v Pfahnl Backmittel

Rozvoj společnosti

Informační systém je využíván pro kompletní

Již 20 let si v Pfahnlu plníme podnikatelské
sny. Vybudovali jsme stabilní české
a slovenské zastoupení, od roku 2010
máme špičkové školicí středisko
a v roce 2014 jsme postavili nový sklad.
Jako koncern vyvážíme do 27 států,
vyrábíme ve dvou mlýnech, z nichž jeden
patří k nejmodernějším zařízením
v celosvětovém měřítku. Systém ABRA Gen
je flexibilní ve zpracování nových
požadavků, bude pro nás podporou
našeho rozvoje. Naše plány jsou i nadále
smělé, chtěli bychom i v Česku rozjet
vlastní výrobu,“ říká Miroslav Lipavský.

účetní a obchodní agendu, pro správu pohledávek,
mezd a Intrastat. Systém využívají účetní, skladníci
i prodejci přes vzdálenou plochu, kteří díky tomu
mohou vystavovat faktury v terénu.

„Obchodníci si hned u zákazníka
zkontrolují stav skladu. Stejně tak
okamžitě vidí i prodeje segmentované
po firmách. Nám v účetním oddělení
usnadňuje práci možnost zadávat
v adresáři firem definice, díky kterým
generujeme reporty práce prodejců
s napárováním práce technologů
(kombinace kódů firem a klíčů),
můžeme tak velmi efektivně pracovat
s provizním systémem a připravovat
podklady pro mzdy,“
popisuje využívání systému hlavní účetní
Petra Bednářová.

Reporty pro mateřskou firmu
České zastoupení Pfahnl Backmittel zpracovává
účetnictví také pro slovenskou pobočku. Mateřské
společnosti v rakouském Pregartenu poskytuje
pravidelné reporty, ve kterých spolu s českými
daty uvádí i údaje ze slovenské pobočky. K tvorbě
datových kostek Pfahnl používá integrovaný modul
ABRA BI, který automaticky vytváří měsíční reporty
a porovnání.

„ABRA nám umožňuje reportovat data
do našich vícejazyčných verzí výstupů
rozvahy a výsledovky, pro Rakousko
i Slovensko,“
vysvětluje Jaroslava Buřvalová, účetní slovenské
pobočky Pfahnl.

Historie firmy
Mlýn Pfahnl je čtvrtou nejstarší rodinnou firmou
v Horním Rakousku. Firma byla založena již v roce 1476
a nyní je v jejím vedení již 18. generace Pfahnlů. Se 150
zaměstnanci firma dosahuje nejvyšší roční produkce
170 000 tun vysoce kvalitních mouk a pekařských
směsí při celkovém obratu 42 mil. EUR. Export činí
zhruba 65 % produkce. Firmě byla propůjčena rakouská
značka kvality Austria – Gütezeichen.
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