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Asseco HELIOS Orange
prispieva k efektivite riadenia procesov 
v zázrivskom SYREX-e

Vďaka informačnému systému Asseco HELIOS Orange fungujú kľúčové procesy 
v spoločnosti SYREX automaticky.



100%  

nasadenie  

implementačného  

tímu

vysoká miera  

automatizácie procesov 

Spoločnosť SYREX, s.r.o., má bohatú históriu, ktorá siaha až do čias  

našich starých otcov, ktoré sú spojené so salašníctvom. Dnešný 

SYREX upustil od chovu vlastných zvierat a zaoberá sa výhradne 

výrobou syra, syrových korbáčikov a iných mliečnych výrobkov. 

Vo firme s ročným obratom 4 mil. € pracuje v súčasnosti takmer 

100 pracovníkov. Mesačne vybavia priemerne 1300 objednávok, 

vyrobia a vyexpedujú približne 140 ton syrových a mliečnych 

výrobkov.

SYREX pôvodne používal viaceré informačné systémy od rôznych dodávateľov (NOVUM na expedíciu, Kros na ekonomickú 
a mzdovú agendu). Tieto riešenia však neboli navzájom prepojené, čo znamenalo viacnásobné vkladanie tých istých údajov 
do rôznych systémov. S tým bola spojená značná chybovosť, ktorá si vyžadovala ďalší čas na dohľadanie nezrovnalostí  
v rôznych evidenciách.  To značne komplikovalo a predlžovalo prácu jednotlivým pracovníkom na expedícii, v skladoch alebo 
vo výrobe. Neustála potreba zisťovať aktuálne informácie o došlých objednávkach, o stave ich vychystania, o ich úhradách 
osobne alebo telefonicky bola časovo mimoriadne náročná a neefektívna.

Benefity 
 
• zrýchlenie prípravy a expedície jednotlivých    
  objednávok

• online prehľad o stave prípravy jednotlivých     
   objednávok bez potreby osobnej kontroly  
   pracovníka odbytu na expedícii 

• úspora času pri hromadnom automatizovanom  
   vystavovaní dokladov (DL, faktúry, účtenky)

• zníženie chybovosti údajov

• odstránenie nutnosti kontroly dohodnutých cien  
   u jednotlivých odberateľov

• úspora času automatickým účtovaním vystavených  
   dokladov

• komunikácia len s jedným dodávateľom  
   poskytujúcim servis na HW aj SW riešenie

• moznosť  pripojenia viacerých tlačiarní s rôznymi  
  typmi etikiet ku jednaj váhe a terminálu

Pôvodný stav

Riešenie

Implementácia komplexného informačného systému 
Asseco HELIOS Orange vo vhodnej konfigurácii  
modulov pre efektívnu správu všetkých dôležitých 
procesov vo fime, spolu s technickým vybavením 
potrebným pre expedíciu a zároveň možnosťou  
následného servisu.  
 
Vybraná kombinácia modulov: 
 
• Účtovníctvo • Fakturácia • Majetok • Sklady • Pokladňa 
• Pokladničný predaj • Banka • Rezervácie • Ponuky  
• Objednávky • Mzdy



Výsledky a realizované zmeny

• vytvorenie došlej objednávky priamo v aplikácii

• váženie a etiketovanie výrobkov, ktoré idú na sklad  
  - príjem z výroby na sklad

• možnosť editácie položiek došlej objednávky

• podľa nastavených pravidiel v ďalšom kroku  
  nasleduje automatické hromadné generovanie  
  vyšlých faktúr/účteniek  

Zadanie a ciele projektu

V prvom kroku bol zavedený automatizovaný objednávkový systém. Znamenalo to prípravu všetkých potrebných číselníkov 
(partnerov, materiálu, výrobkov, zamestnancov...), nastavenie parametrov, podľa ktorých sa systém bude správať, cenníkov 
výrobkov spolu s ich rôznymi cenovými hladinami, radov a číslovania jednotlivých automaticky sa vytvárajúcich dokladov, 
zaškolenie používateľov aj ich následná podpora v prvých týždňoch používania riešenia.

Súčasťou bol aj vývoj aplikácie na mieru podľa požiadaviek klienta, ktorá bude bežať na expedičných zariadeniach a 
zabezpečí replikáciu objednávok z Asseco HELIOS Orange, váženie a etiketovanie objednaných položiek pre konkrétne 
objednávky a automatické vytvorenie dodacieho listu v Asseco HELIOS Orange.

Priebeh projektu a výsledky

• Zefektívnenie a zrýchlenie procesu vychystávania  
  odberateľských objednávok a vystavovania dodacích listov

• Zjednodušenie účtovania logistických a výrobných      
  procesov  zavedením komplexného informačného   
  systému, ktorý pokryje ekonomickú aj mzdovú agendu 

• Automatizácia evidencie skladových a výrobných zásob  
  a pohybov

• Automatizácia tvorby vydaných faktúr podľa  
  zadaných parametrov pre konkrétneho klienta 

• Dodanie nových vážiacich a etiketovacích zariadení  
  v cene upgrade pôvodných (upgrade HW aj SW)

• Odbúranie ručnej evidencie objednávok vytvorením   
  B2B portálu (externý dodávateľ) a jeho obojsmerné  
  prepojenie s Asseco HELIOS Orange

• automatické generovanie dodacích listov (výdajok)  
  v Asseco HELIOS Orange pri odosielaní total položky  
  pri samotnom vážení (prípadne počítaní)

• tzv. realizáciou dodacích listov sa automaticky  
  naskladnia výrobky z výroby na sklad, vytvoria sa  
  príjemky na sklad a výdajky - vyskladnenie tovaru  
  konkrétnemu odberateľovi

• podfarbovanie riadkov objednávok, aby bolo už  
  na prvý pohľad bolo jasné, ktoré položky objednávky 
  sú v akom stave vychystávania, keďže jednu    
  objednávku môže vychystávať viacero pracovníčok  
  naraz
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Zhrnutie

           “Riešenie postavené na produkte Asseco HELIOS Orange, vytvorené pre spoločnosť Syrex, spolu s ďalšími 
nadväznými aplikáciami a technickými riešeniami, umožňuje firme jednoduchšie a rýchlejšie získavať nových 
klientov. Zároveň pomáha navyšovať obrat u tých súčasných rýchlym vybavovaním ich objednávok. Tiež umožňuje 
zodpovedným osobám vo firme mať všetky procesy pod kontrolou a tým udržiavať náklady na výrobu a expedíciu 
na minime. Je základnou platformou pre to, aby aj v tejto brandži bolo možné rozšíriť obchodovanie aj do online 
sveta. ” 

           “Vytvorenie komplexného riešenia pre 
spoločnosť Syrex bolo pre nás veľmi zaujímavou 
výzvou. Pre tento typ výrobcov dostupné 
riešenie na našom trhu neexistovalo. Vďaka 
dôvere pána Voleka to však už nie je pravdou.”

           “Pôvodne som chcel len zjednodušiť 
vytvorenie dodacieho listu. Našiel som však 
partnera, s ktorým ide všetka papierová práca 
ako „po masle“, takže sa môžem venovať tomu, 
čo ma naozaj baví. Výrobe syrov.” 

Rastislav Volek 
Konateľ 
(Syrex) 

Slávka Sotáková 
Obchodný manažér 

(BIPower) 

Implementačný partner Asseco Solutions  
pre Asseco HELIOS Orange:

           “Nasadenie softvéru Asseco HELIOS Orange 
v spoločnosti Syrex realizoval implementačný 
partner Asseco Solutions, spoločnosť BIPower, 
s.r.o.. Celý proces reálizácie projektu prebehol 
bez komplikácii a k spokojnosti všetkých 
zúčastnených strán. Veľmi sa teším, že aj vďaka 
nášmu systému sa spoločnosti Syrex darí vyrábať 
domáce produkty špičkovej kvality.

Barbora Michalková 
Manažér partnerskej siete  

(Asseco Solutions)


