Digitalizace výroby
v praxi
Případová studie ELKO EP

Váš spojenec
pro Průmysl 4.0
ELKO EP je předním výrobcem elektroniky pro ovládání chytrých domů a bytů
s výrobní kapacitou přes milion součástek denně. Své špičkové výrobky vyváží
do více než 60 zemí světa. O Průmyslu 4.0 nemluví. Už několik let jej totiž žije.
Plně automatické řízení firemních procesů - od návrhu přes testování a výrobu
až po skladování a prodej zajišťuje informační systém od ABRA Software.

Automatizace/Robotizace/
Digitalizace

DIGITALIZOVANÉ ŘÍZENÍ VÝROBY
Systém čárových kódů a čteček umožňuje kdykoliv přesně zjistit, v jaké fázi
výrobního procesu konkrétní výrobek právě je. Unikátní sériové číslo výrobku
je jeho „rodným listem“ s kompletními informacemi kdo, co, kdy a jak s ním
dělal. Kdekoliv na světě můžete dohledat historii konkrétního výrobku
z produkce ELKO EP.

BEZ CHYB
Před zahájením výroby procházejí výrobky přísným testováním. ABRA pomáhá
celý proces zautomatizovat a zaznamenat. Chybám předchází také systém
oprávnění a schvalování dokumentů přesně nastavitelný dle konkrétních
požadavků. ELKO EP používá více než 1400 exaktních pracovních postupů.

KONEC NEEFEKTIVNÍ PRÁCE
Provázání výroby, e-shopu, fakturace a distribuce odstranilo řadu
neefektivních činností. ABRA průbežně prochází objednávky a zajišťuje
automatickou fakturaci. Automatické je i zadávání nových výrobků do e-shopu
či objednávky přepravy prodaných výrobků. To umožnilo růst prodejů o desítky
procent při stejné administrativní zátěži.

Procesy
pod kontrolou

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
ABRA v roli informačního systému typu All-in-one zvládá specifika
elektrotechnické výroby a dokáže pokrýt kompletní firemní proces včetně
prodeje, skladování, účetnictví i CRM. Výsledkem jsou ucelené, lehce
dostupné a dokonale provázané informace s možností individuálního
přizpůsobení.

SPOLEHLIVÝ VÝKON
ABRA pracuje v podniku už více než šest let. Firma ELKO EP během této
doby výrazně zvýšila objem výroby i množství zboží prodávaného
přes e-shop. Informační systém ABRA drží s růstem výroby i prodeje krok
a spolehlivě a rychle slouží desítkám současně připojených uživatelů.

KONZULTACE
„Odborníci z ABRA Software se na naše procesy podívali s nadhledem
a správně určili, co a jak změnit a nastavit tak, aby firma lépe fungovala.
Výsledky se projevily v číslech i ve spokojenosti našich zaměstnanců, kteří
se zbavili zbytečné administrativy,“ říká Jiří Konečný, jednatel ELKO EP.

SPOJENECTVÍ
„Vlastně i díky informačnímu systému ABRA žijeme Průmysl 4.0 už šest let,“
komentuje přínos systému ředitel společnosti Martin Gahura a dodává:
„Celou tu dobu systém roste spolu s námi. ABRA se v této oblasti stala
naším rovnocenným partnerem.“
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Protože nás baví překonávat výzvy. Náš informační systém bude Vaší firmě
rozumět a pomáhat. Vše potřebné najdete na jednom místě.

ERP SPOLEHLIVĚ A EFEKTIVNĚ:
•

Podpoří Vaše rozhodování.

•

Osvobodí Vás od zbytečné administrativy.

•

Ukáže Vám souvislosti v grafických přehledech.

Vyzkoušejte
www.abra.eu/demo
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