PŘÍPADOVÁ STUDIE

POTRAVINÁŘSKÝ SYSTÉM NA MÍRU
Společnost LE & CO využívá komplexní informační systém postavený na míru
v prostředí ORIGAM.

Vývojové prostředí

ORIGAM

Jde o nástroj pro vývojáře
software, který jim zajišťuje
vysokou flexibilitu, spolehlivost
i rychlou technickou podporu.
S ORIGAMem se skládá
software na míru pomocí bloků.
Díky tomu je vývoj řešení rychlý
a spolehlivý.
Od roku 2003, kdy byl tento
systém spuštěn, využilo
software v něm vytvořený
mnoho firem a organizací z
oboru e-Commerce,
potravinářského průmyslu,
pojišťovnictví, telekomunikací,
cestovního ruchu, ale i státní
správy nebo neziskových
organizací.
Je například implementován u
českého výrobce uzenin
LE & CO nebo společnosti
Tereos TTD, a.s., největšího
producenta cukru a lihu v České
republice, v evropské cestovní
kanceláři Thomas Cook nebo
národní poštovní službě
Švýcarska Swiss Post.

Výchozí stav
Společnost LE & CO patří k nejvýznamnějším výrobcům masných výrobků
v ČR. Neustále se rozvíjí, inovuje a přizpůsobuje se požadavkům
zákazníků i obchodních partnerů. Spolu s výstavbou nového výrobního
závodu společnost inovovala i fakturační a logistický systém, který
nahradil nevyhovující existující, a to i přesto, že byl původně
specializován na potravinářský průmysl. Původní systém totiž
nevyhovoval technologicky ani uživatelsky.
Hlavní požadavek na nový systém bylo použití nové technologie, provoz
24/7, možnost nestandardních zásahů, kontrola a automatizace
pracovních procesů, to vše napojeno na nové výrobní linky, vážní
systémy a informační systémy zákazníků (komunikace v EDI).

Řešení
Zákazníkovi byl implementován komplexní informační systém CRM/ERP
postavený na technologii ORIGAM, přičemž jeho část byla vytvořena na
míru, podle jeho potřeb.

Výhody
•
•
•
•
•

Interní procesy se staly méně časově náročné díky automatizaci
V reálném čase sleduje stav i historii produktů od přijatých
surovin až po expedici
Nový systém jsme propojili s účetním systémem a
zautomatizovali fakturaci
Bezvýpadkový systém umožňuje nepřetržitý provoz
Nové funkce se do systému přidávají rychle

Software postavený na ORIGAM se osvědčil i s dalším rozšířením výroby
a modernizací. Zvládl vytvoření nových funkcionalit, zvýšení počtu
uživatelů i operací a také integraci s novými systémy.
ORIGAM je se zákazníkem už víc jak 15 let.

Společnost LE & CO je součástí podnikatelského
prostředí v České republice již téměř 25 let. Jako
rodinný podnik ji v roce 1990 založil pan Ing. Jiří
Lenc a po úspěšném překonání mnoha
počátečních nástrah a překážek se mu společně
s širší rodinou a blízkým kolektivem
spolupracovníků a přátel podařilo vybudovat
silnou prosperující firmu.

Společnost Business Systems, a. s. působí
na českém trhu od roku 1997. Svým klientům
z oblasti bankovnictví, zdravotnictví,
energetiky, telekomunikací, cestovního
ruchu, leteckého průmyslu i malým výrobním
či obchodním společnostem zajišťuje tvorbu
a provoz informačních systémů na klíč nebo
na bázi Open Source řešení. Pracuje metodou
agilního programování, což zajišťuje rychlou
dodávku systému, možnost změn v průběhu
vývoje a dodržení smluvních termínů i cen.

Více informací najdete na www.bsys.cz
nebo pište na sales@bsys.cz.
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