Referencialap Alkatrészgyártó

Ágazat Alkatrészgyártó
Termékek hegesztőgépek, hegesztőgépépítőelemek,huzaltoló mechanikák,
huzaltoló motorok, görgők,
huzalegyengetők, dobtartók
Gyártási típus Sorozatgyártás(kis sorozatok, egyedi)
Alkalmazottak 85 fő

Konkurens Infor COM 7.1 felhasználók száma 20 fő
(bevezetés 2007 január)
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Kerekes Lajos
ügyvezető igazgató

„A rendszer bevezetését cégünk
sikertörténetnek tartja.”

Kerekes Lajos
ügyvezető igazgató:
„Az Infor COM bevezetésével
sikerült „naprakésznek”
lennünk! A rendszer
bevezetését cégünk
sikertörténetnek tartja, mert
a vállalat egyetlen működési
platformja az Infor COM, mind
a működési folyamatok mind
az ügyvitel itt kerül
leképezésre, ezáltal képes a
rendszer a vállalat
tudásbázisává válni.”

A Cooptim Ipari Kft. 2007. január elsejével vezette be az Infor COM vállalatirányítási
rendszert. A vállalat folyamatainak támogatására az ÉRTÉKESÍTÉS (kis-, és
nagykereskedelem, export), BESZERZÉS, GYÁRTÁS tervezés, irányítás (megmunkálás,
szerelés), LOGISZTIKA (automatikus raktár-könyvelések), ANYAGDISZPOZÍCIÓ (igény- és
fogyásvezérelt tervezés), ÜGYVITEL (pénzügy, számvitel, kontrolling) területeken nyújt
megoldást.
Egy vállalatirányítási rendszer általános célja, hogy egy gyártó vállalat a termékeit
magasabb üzembiztonsági feltételek mellett, gazdaságosan tudja előállítani. Az Infor
COM képes összetett és megbízható gazdasági utókalkulációt készíteni. Az ebből kapott
empirikus adatok alapján pontosan körvonalazottá válik a gyártás-, és így a működési
stratégiai tervek is modellezhetők. A rendszer magas fokú anyag- és kapacitástervezési
funkcionalitása lehetővé teszi, hogy percre pontos termelési terv készüljön a vevői
igények alapján. Így a felhasználó valós jövőbe látást ér el úgy, hogy a termelési
folyamat bonyolultságától függetlenül előre láthatóvá válnak az esetleges
szűkkeresztmetszetek okozói.
Az Infor COM teljesen integrált ügyviteli moduljának segítségével a felhasználó
automatikus kontírozási szabályokat képes rendelni minden anyagmozgáshoz és a
költséghely/költségviselő paraméterek beállításával pontos kép körvonalazódik a
termékek tényleges önköltségéről.
Az Infor COM használata során a költségkímélő gyártás folyamán felszabadult
források, illetve a kapacitásnövekedésből származó többlet árbevétel lehetővé teszik a
folyamatos gyártás-fejlesztést, új technológiák bevezetését, javuló versenyképességet
biztosítva így a vállalatnak, növelve a piaci részesedésüket mind belföldön, mind
külföldön.
A Cooptim Ipari Kft-nél bevezetett Infor COM hatékonyan támogatja a rendszerrel
szemben támasztott magas minőségbiztosítási követelményeket.

Corvex Üzleti Megoldások Zrt..
1089 Budapest, Baross u.133. - Tel.: +36 1 459 5700 - E-mail: info@corvex.hu - web: www.corvex.hu

