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Kurán Antal
ügyvezető igazgató

„Viszonylag egyszerű, logikusan felépített
jól kezelhető rendszer.”

Kurán Antal
ügyvezető igazgató:
”Ma már tudjuk, hogy a
szoftver használatának
elsajátítása után, nagyon
könnyen sok hasznos
információt lehet kinyerni
belőle, mert az Infor COM egy
logikusan felépített, jól
kezelhető rendszer.”

A cég vezetősége 2001-ben döntött termelésirányítási rendszer bevezetése mellett,
mert a gyártási kapacitás növekedésével a belső vállalati folyamatokat egyre nehezebb
tudták átlátni a korábbi Excel táblázataik, nyilvántartásaik segítségével.
Célkitűzés az új rendszerrel a vállalati események megbízható dokumentálása,
nyomon követése, az adat duplikáció megszűntetése, megbízható termeléskiértékelés
és vállalati statisztikák.
A kiválasztás során 4 nagy rendszert - infor, SAP, MFG-PRO, Baan – néztünk meg és
végül tudás/költség arány alapján ill. iparági referenciák alapján döntöttünk az Infor
COM mellett.
A bevezetés 2001-ben kezdődött, először a (automatikus raktár-könyvelések), a
rendelés- és a raktárkezelését használták. Majd folyamatosan történt a törzsadatok
bevitele és 2002. jan. 1-től éles üzemben elindult a számlázás, ÉRTÉKESÍTÉS, GYÁRTÁS,
BESZERZÉS és LOGISZTIKA .
A legnagyobb feladat a cikk-rendszer és a teljes törzsadatállomány alapoktól történő
felépítése volt.
A döntésnél fontos szempont volt, hogy az új szoftver egyszerűen elsajátítható és
könnyen kezelhető legyen. A munkatársak közül többen úgy tekintettek az infor-ra,
mint egy újabb problémára, voltak azonban akik fogékonyabbak voltak az újdonság
iránt, és lelkesen kezdték elsajátítani a rendszer használatát.
”Ma már tudjuk, hogy a szoftver használatának elsajátítása után, nagyon könnyen
sok hasznos információt lehet kinyerni belőle, mert az Infor COM egy logikusan
felépített, jól kezelhető rendszer.”
Mérhető eredmények: bizonyos folyamatok, pl.: számlázás, gyártás a vevői rendelés
alapján, felgyorsultak, megszűnt az adat duplikáció.
További hosszú távú tervek: a termelésen kívül a pénzügyeket is az Inforban, az új
pénzügyi modulja segítségével szeretnék kezelni.
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