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Pásztor Zsolt
informatikai vezető

„Szervezettség, átláthatóság,
mérési pontok és a hozzájuk tartozó pontos
adatok.”

Pásztor Zsolt
informatikai vezető:
„Úgy gondolom, amit cégünk
nyert a bevezetett és működő
vállalatirányítási rendszer
által az a szervezettség,
átláthatóság, a mérési pontok
és a hozzájuk tartozó pontos
adatok. Anyacégünk jól
választott, mert az Infor
szoftver megbízható, a
standard folyamatok jól
végrehajthatóak vele,
rugalmas, permanens fejlődés
jellemzi, megfelelő szakmai
háttérrel rendelkezik. A jó
együttműködés a tanácsadók
megfelelő szakmai
felkészültségének, a
szolgáltató rugalmasságának
is köszönhető.”

Cél az új szoftver bevezetésével a termelésirányítás hatékonnyá tétele, a termelés
kontrolljának megvalósítása és a vállalati folyamatok szabályozott keretek között
történő lebonyolítása volt. A belső folyamatok a bevezetés folyamán szigorú
felülvizsgálat alá kerültek, elsősorban a gyártástervezés és az operatív gyártásirányítás
területén. Az egyes üzleti folyamatok és az infor:-ban a hozzájuk tartozó adatok
munkakörökhöz, munkatársakhoz lettek rendelve, ezáltal szervezettebb és átláthatóbb
lett a vállalat működése és a felelősségek elosztása.
Kiemelkedően nagy segítséget jelentett a belső vállalati logisztikában a diszpozíció és
a grafikus gyártás finomtervezése. Természetesen vállalatspecifikus fejlesztések,
testreszabások – pl.: egyedi beállítások, megoldások a forrásjegyzéktörzsben, a
munkautasítások azonosítása, a túlöntési százalék megadhatósága - is készültek a PrecCast számára.
Nap mint nap több vállalati területen is alkalmazzák a szoftvert ezek a vevői igények
nyilvántartása és kezelése, az értékesítési folyamat lebonyolítása, beszerzési folyamat
lebonyolítása, készletgazdálkodás és logisztikai folyamatok, gyártástervezés, gyártás
dokumentálása és ellenőrzése, a képződött adatok elemezése, felhasználása a vállalati
kontrollingben, bérszámfejtési célokra és a premizálás során
Rendszerbővítés között szerepelt az Infor COM újabb verziójára való áttérés után az
infor:TIME és az infor:AUTOMOTIVE, az autóipari ágazati megoldás bevezetése.
Mivel a cég vezetősége elkötelezett az infor: mellett, továbbra is minden eszközzel
támogatja a projekthez kapcsolódó munkát. Jelenleg is folyamatos a kapcsolat a
szolgáltatóval, hiszen a karbantartás és támogatás keretében a Corvex a felmerülő
problémákhoz és feladatokhoz a megfelelő szakembereket biztosítja.
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