IT profesionál Kancelářské stroje
důvěřuje informačnímu systému Money S5
Kancelářské stroje s.r.o.
Implementoval: CÍGLER SOFTWARE, a.s. (Praha)
Kontakt: Karel Lyko, CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Počet uživatelů: 10
Ostrý provoz: od 1. září 2009
Roční obrat: 51–200 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 11–50
Společnost Kancelářské stroje poskytuje kompletní
péči o informační systémy a výpočetní techniku
zákazníků. Zaměřuje se zejména na komplexní
podporu a zajišťuje outsourcing IT služeb na
platformách x86/Power, Windows, Linux, AIX
a VMware. Kromě těchto standardních služeb je úzce
zaměřena na poskytování řešení vysoké dostupnosti,
komplexní dohled a analýzy IT prostředí
a na pronájem virtuálních serverů. Svým zákazníkům
nabízí zároveň vlastní propracovaný helpdeskový
systém.

Důvody zavedení systému
ve společnosti Kancelářské stroje s.r.o.
Společnost Kancelářské stroje původně používala
vlastní informační systém: KSIS (Kancelářské stroje –
Informační systém). Přestože byl vyrobený na míru
a vyznačoval se relativně dobrou provázaností modulů,
neřešil všechny potřeby rozrůstající se společnosti.
Zejména neumožňoval v plné míře vedení skladů,
fakturaci, nedisponoval modulem pro správu
přístupových práv. Vinou starších technologií by také
bylo velmi náročné jeho případné rozšiřování.
V květnu a červnu proto proběhlo výběrové řízení na
nové řešení. Vítězem se stal informační systém
Money S5, který dokázal nejlépe naplnit představu
vedení společnosti. Kromě vyřešení stávajících
nedostatků systému KSIS přinesl i další funkce,
připravené zcela na míru; například specifickou
provázanost seznamů, import a export dokladů do
elektronických obchodů aj. Důvodem byla samozřejmě
také příznivá cena celého řešení a implementace.
Svoji roli hrála v neposlední řadě otevřená
architektura systému. Dnes je totiž v plánu řešení
rozšířit o další funkce, zejména účetní moduly, které by
nahradily dosud používané externě vedené účetnictví.

Průběh nasazení Money S5
O nasazení systému rozhodlo vedení společnosti
v červnu 2009. Následovalo vypracování implementační
studie, instalace, parametrizace dat a samozřejmě také
nezbytné školení uživatelů:
23. 6.
31. 7.
12. 8.
13. a 27. 8.
17. a 21. 8.
1. 9.
30. 10.

uzavření smlouvy
dokončení implementační studie
instalace
parametrizace, import dat
školení uživatelů
spuštění ostrého provozu
dokončení programových úprav

Systém byl do ostrého provozu spuštěn 1. září 2009.
Některé specifické funkce byly z praktických důvodů
uváděny v činnost v průběhu září a října bez omezení
funkčnosti.

Výsledná podoba řešení
Money S5 je dnes používáno pro evidenci skladů
a běžných dokladů: faktur, objednávek přijatých
i vydaných apod., to vše ovšem s mnoha rozšířeními.
Společnost Kancelářské stroje naléhavě potřebovala
zrychlit proces nákupu a fakturace elektronického
zboží, které dále dodává svým zákazníkům. To umožnil
speciálně vyvinutý modul E-Shop synchronizace,
určený k napojení na e-shopy hlavních dodavatelů:
AT-Computers a SWS. Do Money S5 lze importovat
katalog a ceník dodavatele, volitelně přímo filtrovaný
podle konkrétních skupin, data pořízení (například jen
nové položky), nebo lze třeba aktualizovat ceny. Vše
probíhá na jediné kliknutí v systému a s dodavatelskými
ceníky i katalogovými položkami jde dále pracovat
v příjemném rozhraní informačního systému, bez
nutnosti připojení k e-shopu skrze internetový
prohlížeč.
Obdobně jednoduchý je pak nákup a import dokladů.
Faktury či dodací listy jsou importovány obdobnými
způsobem včetně výrobních čísel – nové zboží se
tak vůbec nemusí zadávat ručně.

předpokládaného a skutečného rozpočtu jednotlivých
projektů, jejich fakturaci v návaznosti na odvedenou
práci či export výkazů práce a další.

Technická specifikace
Základem tohoto řešení Money S5 je databázový stroj
Microsoft SQL Server 2008, umístěný na virtuálním
serveru se synchronní online replikací veškerých dat
a vysokou dostupností na záložní server pomocí
nástroje Double-Take. Díky tomu nedojde při havárii
a výpadku k jakémukoliv omezení práce uživatelů ani ke
ztrátě byť i jediné transakce či operace.
Připojení k databázím probíhá prostřednictvím
terminálového serveru i klientských instalací Money S5
na jednotlivých stanicích. V současnosti systém používá
deset současně pracujících uživatelů, v souvislosti
s nasazením Projektového řízení se ale plánuje rozšíření
o dalších šest pracovních stanic.

Money S5 vyhovuje svým uživatelům
i vedení společnosti
Jak za všechny potvrzuje obchodní ředitel

Od jiných dodavatelů, například AVNET nebo DNS , jsou
dodací listy importovány z dokumentů PDF.
V Money S5 stačí příslušný doklad označit a systém z něj
získá všechny příslušné údaje. Dostanou se tak do něj
opět všechny konkrétní položky včetně výrobních čísel.
Oproti původnímu systému KSIS vychází Money S5
mnohem více vstříc uživateli. Všechny moduly jsou
navzájem propojené, stejná data není nutné zadávat
vícekrát, a hlavně jsou veškeré moduly graficky
ztvárněné podobným způsobem a jejich používání se
řídí stejnou logikou.

Už dnes se připravuje rozšiřování

Kancelářských strojů Milan Flutka, s Money S5 jsou
spokojení uživatelé i management. „Skoro mě až
překvapilo, jak moc může být informační systém přívětivý
ke svým uživatelům. Způsob práce a logika ovládání je
skutečně intuitivní a velmi mi vyhovuje. Spokojen jsem
s Money S5 také z pohledu ředitele firmy: za rozumnou
cenu jsme dostali nejen funkce, které jsme potřebovali,
ale i mnohé další.“

Instalací systému a zaškolením uživatelů práce
dodavatele neskončila. Už dnes je totiž plánováno
rozšíření o účetní moduly – celé účetnictví bylo dosud
řešeno externě.

„Musím říct, že program Money S5 doporučuji všem
dalším společnostem, které se chtějí spolehnout
na opravdu profesionální řešení a vstřícný přístup
dodavatele.“

Velkým přínosem je pak možnost vysoce pokročilého
nastavení přístupových práv a uživatelských rolí,
které KSIS neumožňoval, ale jejichž potřeba se
postupně vynořila v souvislosti s růstem společnosti.

Hlavní plánovanou inovací ale bude implementace
modulu Řízení projektů. Ten je nezbytný pro kvalitní
plánování nasazování techniků, hlídání rozdílů

