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Asseco SPIN
pomáha zvyšovať efektivitu práce 
v KUK COILS Slovakia, s.r.o. 

Aj vďaka informačnému systému Asseco SPIN dosahujú v KUK COILS Slovakia 
vysokú efektivitu práce spojenú s využívaním informácií.



Modulárnosť
Flexibilita

Efektívnosť
Stabilita

Medzinárodná spoločnosť KUK COILS Slovakia patrí medzi popredné 

spoločnosti zaoberajúce sa výrobou magnetických obvodov - 

transformátorov, magnetických obvodov, káblových zväzkov a 

lineárnych motorov. Výrobky, ktoré  zodpovedajúce špičkovej kvalite 

podľa vzoru švajčiarskej centrály sú umiestňované v rámci celého 

európskeho trhu.

Pôvodný stav 

 
Spoločnosť KUK COILS Slovakia sa v súvislosti s prebiehajúcou modernizáciou spoločnosti a  budovaní nového 
závodu v Trenčianskej Teplej dostala aj k otázkam optimalizácie a zefektívňovania interných procesov v oblasti 
riadenia ekonomických a súvisiacich činností.  Keďže v minulosti využívala na podporu riadenia ekonomický 
softvér Asseco WÉČKO od Asseco Solutions, s ktorým bola spokojná, prvá voľba bola dopracovanie nových 
potrebných  funkcionalít práve do tohto, na trhu dlhodobo etablovaného informačného systému. Vzhľadom k 
objemu požiadaviek na zmeny a zároveň s ohľadom na budúci rast a modernizáciu firmy, sa po dôkladnom zvážení 
odporúčaní dodávateľa rozhodlo vedenie KUK COILS Slovakia pre aktuálne, aj budúce potreby firmy vhodnejšie 
riešenie, ktoré ponúka oveľa väčšie možnosti najmä pri ďalšom rozvoji firmy. Po zvážení všetkých okolností preto 
padla voľba na informačný systém Asseco SPIN. 

Riešenie 

 
Účelom implementácie bola výmena pôvodného ekonomického systému za nový a zároveň zabezpečenie 
zvýšenia efektivity práce spojenej s využívaním informácií, ktoré nový informačný systém poskytuje. Naplnenie 
tohto účelu bolo realizované nasadením modulov informačného systému Asseco SPIN v tejto kombinácii: 
 
• Účtovníctvo a DPH  
• Pohľadávky a záväzky  
• Bankové operácie  
• Pokladňa, 
• Fakturácia  
• Mzdy a personalistika  
• Majetok 
• Programová úprava na import odberateľských  
   faktúr vystavených v externom systéme

Zadanie a ciele projektu 

Po dôkladnej analýze možností dopracovania požadovanej doplňujúcej funkcionality do pôvodného systému 
súhlasilo vedenie KUK COILS Slovakia s odporúčaním spoločnosti Asseco Solutions na prechod na modernejší 
a komplexnejší systém Asseco SPIN. Cieľom projektu bolo naplniť očakávania klienta predovšetkým ohľadom 
bezpečnosti a kvality nového informačného systému, ale aj jeho možnosti na ďalší rozvoj, či už formou 
dopracovávania funkcionalít na mieru alebo dokúpením ďalších modulov. Vzhľadom k charakteru výrobnej 
spoločnosti je množstvo vnútro-firemných procesov logicky rozsiahle a možností na rozvoj systému pre riadenie 
týchto procesov je v Asseco SPIN dostatok. Dôležitým cieľom bolo mať všetky relevantné evidencie v rámci  
jedného informačného systému a úplne tak eliminovať všetky pridružené evidencie, ktoré si používatelia viedli 
mimo hlavného softvéru. Prístupové práva a ich možnosti, ako aj sústredenie dokumentov na jednom mieste 
prístupné z rôznych evidencií, až po prvotný doklad, patrili medzi rozhodujúce prvky, ktoré klient očakával. 



Priebeh projektu  
a výsledky 

K  hladkému priebehu implementačného 
procesu vo výraznej miere prispelo 
predovšetkým pozitívne vnímanie kľúčových 
používateľov na zmenu informačného systému.
Popri zabezpečovaní technickej stránky projektu 
prebiehali súčasne analytické stretnutia, ktorých 
výstupom bolo nastavenie nového softvéru 
presne podľa reálnych potrieb a požiadaviek 
klienta. Na už nastavenom informačnom 
systéme zaškolil implementačný tím jednotlivých 
používateľov prislúchajúcej  agendy. Počas 
testovacej prevádzky, po importe dohodnutých 
číselníkov a počiatočných stavov, si používatelia 
prechádzali na svojich dokladoch a procesoch 
prácu so systémom a postupne odhaľovali šírku 
možností nového systému. Za účasti skúsených 
konzultantov z Asseco Solutions postupne 
previedli všetky evidencie do nového systému 
a začala sa ostrá prevádzka už výhradne 
len v Asseco SPIN. Tým samozrejme služby 
dodávateľa systému nekončia, ale posúvajú sa 

do poimplementačnej starostlivosti, ktorá prináša 
väčšiu istotu a komfort pre klienta až do získania 
rutiny každodenným používaním. 

Výsledky  
a realizované zmeny

Okrem bezpečnosti riešenia Asseco SPIN na 
databáze Oracle bol pridanou hodnotou výmeny 
informačného systému aj používateľský komfort 
a množstvo zaujímavých funkcionalít, ktoré 
Asseco SPIN ponúka. S ohľadom na budúcnosť sú 
významnou výhodou možnosti prispôsobovania sa 
systému individuálnym požiadavkám spoločnosti. 
Prepojenosť evidencií, možnosť prístupu  
k zdrojovému dokladu a e-dokumentom podľa 
definovaných práv, možnosť online informovanosti 
pre manažment, ľahká modifikovateľnosť a 
vyskladanie si vlastných pohľadov na jednotlivé 
agendy, rýchle a prehľadné exporty a importy sú 
pre spoločnosť podstupujúcu zmenu významným 
krokom k lepšiemu. Implementácia a následný 
prechod do rutinnej prevádzky bola za obe strany, 
klienta i dodávateľa,  hodnotená pozitívne  
a k spokojnosti oboch strán. 

Benefity 
 

•   Moderná a bezpečnosť poskytujúca technológia postavená na spoľahlivej databáze Oracle 

•   Systém prispôsobivý meniacim sa požiadavkám vyvíjajúcej sa spoločnosti aj jej vnútorným procesom 

•   Stabilita, legislatívna istota, intuitívny a používateľsky prívetivý dizajn   

•   Možnosť opráv dokladov, pričom sa zmena prejaví okamžite na všetkých miestach, ktoré doklad využívali    

•   Flexibilné pridávanie nových modulov, či funkcionalít a možnosť doplnenia voliteľných údajov v evidencii 

•   Jednotné úložisko zmlúv, dokladov a iných dokumentov prístupných podľa práv používateľov priamo zo systému  

•   Jednoduché filtrovanie, farebné zvýrazňovanie potrebných údajov   

•   Praktické využívanie a pridávanie práv pre jednotlivé moduly  

•   Súbežná práca vo viacerých mandantoch prípadne oknách systému popri načítavaní dát, či zostáv naraz  

•   Zjednodušenie práce vďaka funkcionalite importu odberateľských faktúr z vlastného výrobného softvéru  

•   Preskoky v evidenciách – dáta sú prepojené v rámci súvisiacich modulov s možnosťou flexibilných presunov
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Alžbeta Veselková, ekonóm, KUK COILS Slovakia:

“Je prirodzené, že zmena vo firme dlhodobo zaužívaného informačného systému je náročná pre všetkých 
jeho používateľov. Ale čím ďalej, tým viac sme si spolu s kolegyňami na nový systém zvykali. Vyzdvihujem 
najmä prepojenie jednotlivých modulov - mzdy, personalistika a účtovníctvo, a taktiež veľký prínos  
z hľadiska importu našich odberateľských faktúr do SPIN-u, ktoré vystavujeme v inom programe. Mojou 
veľkou snahou je rozšíriť program aj o ďalšie moduly, najmä skladové hospodárstvo, čo by bola  
pre nás predovšetkým do budúcna veľká pomoc. 

Rada by som ocenila aj trpezlivosť a nasadenie celého implementačného tímu Asseco Solutions, 
predovšetkým pani Vladany Hučkovej, ktorá sa nám snažila v našich neštandardných postupoch vždy,  
v čo najväčšej možnej miere vyhovieť.”

Vladana Hučková, Senior konzultant, Asseco Solutions:

“Hneď na začiatku implementácie som bola veľmi milo prekvapená aktívnym  prístupom všetkých 
zainteresovaných a ich pozitívneho vnímania zo zavádzania nového riešenia. Zabezpečili príjemné  
a podnetné prostredie pre nastavovanie nového systému, ktoré prebiehalo priamo v priestoroch ich 
spoločnosti.  Najmä vďaka ich  pozitívnemu prístupu prebehla výmena softvéru bezproblémovo.  
V súčasnosti sme s jednotlivými používateľmi aj naďalej v neustálom kontakte počas konzultácií osobne,  
či vzdialene v rámci dohodnutej zazmluvnenej starostlivosti.“

Zhrnutie

Implementácia nového informačného systém prebehla bezproblémovo a bola zrealizovaná v dohodnutom 
čase a rozsahu. A čo je najdôležitejšie, spokojnosť jednotlivých používateľov systému Asseco SPIN, ako aj 
manažmentu spoločnosti KUK COILS Slovakia sa prejavuje nielen v bežnej dennej prevádzke, ale vyústila  
aj do úvah o ďalšom rozvoji funkcionalít tak, aby čo najviac procesov spoločnosti bolo podchytených  
v jednom systéme. Celý projektový tím zhodnotil celkový priebeh implementácie ako vyrovnaný  
a efektívny, čoho výsledkom boli okrem iného aj dobre prijímané zmeny a požiadavky na aktívnu  
spoluúčasť jednotlivých kľúčových používateľov. 


