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Fazekas Gábor
tulajdonos, cégvezető

„Az Infor COM bevezetése óta nem kell feltenni
a kérdést, hogy hová tűnt az anyag?”

Fazekas Gábor
tulajdonos, cégvezető:
„ A választásunk jó döntésnek
bizonyult. Nemcsak
elégedettek vagyunk a
rendszerünkkel, de a jövőben
szeretnénk cégünk
fejlődésével arányosan újabb
és újabb lehetőségeit
kiaknázni, még jóbbá téve így
vállalatunk működését így
növelve versenyképességét.”

A Mikropakk Kft. 2002-ben 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.
A kiválasztásnál a legfontosabb elvárás az volt, hogy olyan integrált vállalatirányítási
rendszert válasszunk, amely már bizonyított a műanyagipari szektorban
Magyarországon is. Alapvető szempont volt, hogy a kiválasztott cég megbízható és
magas szintű szakmai tudással rendelkezzen. Egy magyarországi műanyaggyártónál tett
referencialátogatás teljes mértékben meggyőzte a vezetőséget az Infor COM mellett.
A bevezetés a műanyaggyártás specialitásait figyelembe véve nem volt egyszerű
feladat - az alaprendszerhez több kisebb rendszermódosításra és testreszabásra is
szükség volt, de az igazán tökéletes lefedéshez az Infor ágazat-specifikus infor:PLASTICS
megoldásának bevezetése volt a legjobb megoldás.
Az alkalmazottak viszonylag hamar elfogadták a rendszert, miután megtanulták
használni és ma már nélkülözhetetlen részévé vált a napi munkájukban. Természetesen
elengedhetetlen volt a bevezetés során egyfajta vállalatszervezés és munkafolyamat
szervezés, átalakítás is. De a munkatársak ezt megértették, könnyen alkalmazkodtak az
új helyzethez.
Ma már a cég természetes részévé vált az Infor COM. Különösen nagy eredményeket
értek el a raktártervezési modullal, jelenleg is nagyon széles körben alkalmazzák a
rendszert. Szerencsére mára már elmondható, hogy a vállalat minden divíziója napi
szinten használja a rendszert, aki munkája során olyan információkat generál és/vagy
használ amik a vállalat szervezéséhez szükségesek.

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

