Jak Money S4 přispívá
Společnost: Novák konzervárna a.s.

Kontakt: Petra Dušová, CÍGLER SOFTWARE
Počet uživatelů: 7

Zaměření: Zpracování potravin
Ostrý provoz od: září 2012
Kraj: Jihomoravský
Místo: Travní Dvůr, Hrabětice

Roční obrat (mil. Kč): 1–20 | 21–50 | 51–200 | 201–1000 | více
Počet zaměstnanců: 1–10 | 11–50 | 51–100 | 101–500 | více

Výzva pro Money S4
„Nevíme, za kolik vyrábíme a zda máme
nastaveny odpovídající prodejní ceny.
Rádi bychom také osekali výrobu toho,
co se nám nevyplácí.“ Tak zjednodušeně
zněly základní požadavky na nový systém. Kromě toho v konzervárně potřebovali zjistit náklady nejen na výrobu, ale
i na celý obchodní proces – sklady, energie, mzdy i logistiku.

Kompoty, kečupy, sterilovanou zeleninu
nebo stolní vody a limonády. To vše vyrábí
akciová společnost NOVÁK konzervárna
v rozlehlém areálu v jednom z nejjižnějších koutů naší země. Už od roku 1991 zde
pracují v neměnném tempu – v sezóně zavařují, sterilují a nakládají na plné obrátky,
dokud nejsou sklady plné. Po zbytek roku
pak hotové protlaky, marmelády a nakládačky odváží ke koncovým spotřebitelům
i velkoodběratelům. Ostatně – pokud jste
si v restauraci pochutnávali na grilovaných
žebrech s pikantní zeleninovou oblohou,
dost možná pocházela právě odtud.
Sezóna se v konzervárně projevuje také
v počtu pracovních sil. Zatímco v zimě zde
pracuje kolem 40 zaměstnanců, od června do prosince se jich na výrobě podílí téměř pětkrát tolik.

„Mzdové, skladové
náklady dostupné

A na závěr pak určit prodejní cenu, která se stanoví hned po výrobě a je stejná
po celý rok.

Řešení
Základem pro využití nového systému Money S4 je i v tomto případě shromáždění
kvalitních vstupních dat. V konzervárně
nyní do Money zadávají všechny náklady na výrobu včetně podrobného členění
na typ a druh vstupních surovin. Paprika
první jakosti z Maďarska má tak při výrobě sladkokyselé dobroty své místo v systému už od samého začátku.
Vedle detailních nákladů na výrobu v konzervárně nově zavedli také docházkový
systém, ve kterém zaměstnanci evidují
svou práci zakázku od zakázky. Všechny informace pak putují do systému
Money S4, který je přehledně třídí a chystá pro využití v analýzách.
A právě analýzy a přesné podklady pro
manažerské rozhodování na bázi Business Intelligence jsou největšími přínosy
zavedení Money S4. Vedení společnosti
má nyní na pár kliků dostupné přesné
mzdové, skladovací i expediční náklady;

dokáže snadno počítat celkové náklady
na výrobek a porovnávat je s aktuální
prodejní cenou. I ta nejmenší sklenice kyselého zelí se prodává díky tomu
v obchodech za cenu stanovenou nejen
v závislosti na čase, ale i na měnících se
nákladech na suroviny a výrobu, situaci
na trhu nebo průběh sezóny.

Hlavní výhody
systému Money:
■ Napojení na veškerá klíčová
data včetně odvedené práce
sezónních zaměstnanců.
■ Práce s náklady na všech
úrovních – od surovin po sklady.
■ Přesná práce s cenotvorbou.
■ Detailní analýzy všech
stupňů obchodního procesu,
které šetří čas.

