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Kámán János
Ügyvezető igazgató

„Egy szoftverrel akartuk nyomon követni az
egész vállalati folyamatokat mindezt egy
adatbázis használatával, hogy kiküszöböljük az
emberi tévedéseket.”
Kámán János
ügyvezető igazgató:
„A vállalati rendszer
megvalósításával és a
rendszer eredményességének
folyamatos fejlesztésével
kívánjuk elérni, hogy a vevői
igényeknek megfelelő
minőségű termékek és
szolgáltatások nyújtásával
hozzájáruljunk partnereink
sikeres tevékenységéhez”

A Pyon-94 Gép és Alkatrészgyártó Kft. 2004-ben vezette be az Infor COM
vállalatirányítási rendszert, majd 2007-ben váltottak az Infor újabb verziójára. 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.
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.
Eredmények az INFOR COM rendszer bevezetése után
Az INFOR COM használata során a költségkímélő gyártás folyamán felszabadult
források, illetve a kapacitásnövekedésből származó többlet árbevétel, lehetővé teszik a
folyamatos
gyártás-fejlesztést,
az
új
technológiák
bevezetését,
javuló
versenyképességet biztosítva így a vállalatnak és növelve a piaci részesedésüket.
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