Money S5 podporuje výrobu speciální výživy pro zvířata
V lednu letošního roku bylo úspěšně spuštěno řešení informačního systému Money S5 v další významné tuzemské
společnosti, Aquamid s.r.o. Ta se zabývá výrobou a produkcí speciální výživy a krmiv pro domácí i užitková zvířata a jejím
vývojem ve vlastních laboratořích. Samotné nasazení systému společnosti Cígler Software, a.s., proběhlo v extrémně krátké
době o vánočních prázdninách.
Aquamid se zaměřuje na unikátní a specifická krmiva, ke kterým často není na trhu žádná jiná alternativa. Výrobky neobsahují
žádné uměle syntetizované farmaceutické látky – jejich léčebných účinků je dosahováno použitím přírodních zdrojů a specifických
výrobních postupů. Kromě domácích mazlíčků užívají produkty společnosti Aquamid i užitková zvířata, u kterých tato krmiva
podporují růst, kvalitu kožešiny či další ceněné kvality.
Hlavním požadavkem společnosti Aquamid byla rychlá implementace systému bez jakéhokoliv omezení provozu. Implementační
technici Cígler Software proto nasadili Money S5 během jediného týdne o vánočních svátcích, a tak už 2. ledna pracovali všichni
uživatelé v novém systému. Tuto skutečně výjimečně rychlou instalaci umožnila zejména pečlivá podpora zaváděcího provozu a to, že
většina funkcí byla nachystaná předem v rámci tzv. oborového řešení. Součástí systému se staly moduly pro zabezpečení prodeje
a obchodu ve všech šesti pobočkách společnosti, které jsou připojené k jedinému serveru prostřednictvím terminálů a správy
vzdálené plochy. Všichni uživatelé tak pracují s aktuálními daty bez nutnosti neustálých nepříjemných aktualizací – Money S5
současně nepřenáší nadbytečná a duplicitní data, takže internetové připojení nemá žádná omezení rychlosti práce se systémem.
Důležitým požadavkem byla v neposlední řadě platforma celého řešení, která by výhledově umožnila propojení informačního
systému přímo s výrobními stroji společnosti Aquamid. Dnes je tato synchronizace připravovaná a Money S5 by tak s výrobní linkou
mělo začít komunikovat už během roku 2009.
Paní Michaela Vysocká si dnes systém pochvaluje: „Po pěti měsících provozu jsme stále ještě nadšení novinkami, které nám
Money S5 přineslo. Pro mě to zejména znamená dokonalý přehled o prodeji, stavu zásob a skladů, stejně jako odbytu jednotlivých
produktů – současně systém usnadnil práci i našim účetním. Money S5 se pro nás stalo informační základnou, která optimálně podporuje
distribuci našich výrobků.“
Na závěr ještě pro zajímavost podotýkáme, že společnost Aquamid myslí i na své zaměstnance, a tak podpořila vznik zprvu
malého hoby serveru www.helimania.cz. Dnes je z něho největší český a slovenský klubový portál specializovaný výhradně na
RC vrtulníky. Stránky nabízejí fotografie modelů, blogy uživatelů i elektronický „Helimagazín“. Internetový „helishop“ i kamenný
obchod současně využívají další systémy rodiny Money.
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