Asseco SPIN
pomáha s výrobou fólií
v Slovpack Bratislava spol. s r.o.

Expert na výrobu vyfukovacích fólií je popredným európskym
dodávateľom aj vďaka ERP riešeniu od spoločnosti Asseco Solutions.

assecosolutions.sk

SPIN

Spoločnosť Slovpack je inovatívny výrobca a dodávateľ
prvotriednych vyfukovaných fólií, ktorý je vďaka svojim
špičkovým odborníkom a prvotriednym zákazníckym službám
vyhľadávaným obchodným partnerom. K efektívnemu chodu
firmy svojou bohatou funkcionalitou výrazne prispieva aj
informačný systém Asseco SPIN od ERP špecialistu Asseco
Solutions. Vďaka nemu je riadenie firemných procesov
jednoduché, rýchle a spoľahlivé.
Spoločnosť Slovpack Bratislava spol. s r.o. je na trhu už od
roku 1993 a nepretržite potvrdzuje svoju vysokú odbornosť
v každej zásielke vysoko-kvalitných vyfukovaných baliacich
polyetylénových fólií pre svojich tradičných, nových, veľkých
i menších zákazníkov.

Pôvodný stav
Potreba zmeny softvéru vznikla z meniacich sa technologických nárokov spoločnosti na informačný systém. Hlavné
slovo mala bezpečnosť dát a prenosy klient-server, čo v prípade Asseco SPIN zabezpečuje databáza Oracle, na
ktorej je systém postavený. Asseco Solutions, a. s., bola dodávateľom aj predchádzajúcich ekonomických systémov.
Na základe dobrých skúseností s ich používaním sa vedenie rozhodlo vybrať si softvér opäť od rovnakého
dodávateľa. Voľba s ohľadom na potreby spoločnosti padla na Asseco SPIN.

Riešenie

Benefity

Dodávka a inštalácia informačného systému
Asseco SPIN aj s databázou Oracle, ktorý
obsahuje moduly a rozšírené funkcionality:
Účtovníctvo, Banka, Pokladňa, DPH, Logistika,
Pohľadávky a Záväzky, Majetok a Vlastné
výstupné zostavy.

•

Kvalitné účtovníctvo

•

Prehľadné skladové hospodárstvo

•

Množstvo reportov poskytujúcich prehľad
o chode spoločnosti

•

Vlastné výstupné zostavy

•

Bezpečnosť dát

Zadanie a ciele projektu
Zadanie projektu obsahovalo požiadavku na zabezpečenie spoľahlivého
informačného systému, ktorý by dokonale zodpovedal stanoveným
bezpečnostným podmienkam a zároveň pokrýval štandardný rozsah
firemných procesov aj s možnosťou modulárneho rozšírenia funkcionality
do budúcnosti. Dôležitým faktorom bolo aj vytvorenie výstupných zostáv
a tlačív v jazykových mutáciách (SK, EN, DE).

Priebeh projektu a výsledky
Implementácia prebehla veľmi rýchlo. Začiatok inštalácie databázy a servera
sa uskutočnil koncom apríla 2018 a od 1. júla 2018 fungovala spoločnosť
na novom informačnom systéme. Približne za dva mesiace sa zrealizovala
dôležitá fáza analýz, potom samotné nastavovanie systému. Následne
čiastočné importy a na záver zaškolenie používateľov a odovzdanie projektu
do bežnej prevádzky. Pri spúšťaní ostrej prevádzky systémov bola poskytnutá
odborná podpora a dozor zo strany dodávateľa riešení.
Veľkým prínosom bola podpora vedenia spoločnosti a pozitívny prístup ku
zmene systému u samotných koncových používateľov.

Výsledky
a zrealizované
zmeny
Implementáciou systému
Asseco SPIN zadávateľ získal
komplexný, flexibilný a praktický
informačný softvér pre oblasť
účtovníctva, skladov a aj
pre riadenie. Nový systém
významne prispel k zefektívneniu
všetkých firemných procesov.
Najväčšou pridanou hodnotou je
maximalizovaná bezpečnosť dát
a možnosť modulárneho rozšírenia
systému (dokup modulov
do budúcnosti), poprípade
prepojenia ekonomického
systému s výrobným systémom
spoločnosti.

Zhrnutie
Riešenie Asseco SPIN, osobný a vysoko profesionálny prístup celého projektového tímu spoločnosti Asseco
Solutions splnili zadanie a ciele projektu k spokojnosti klienta.

Alena Čerňanská, finančná riaditeľka
Slovpack Bratislava spol. s r. o.:

Marek Čech, Senior Consultant,
Asseco Solutions, a. s.:

„Nielen možnosti informačného systému Asseco SPIN,
ale aj jeho nadstavby a moduly pre ešte jednoduchšie
a prehľadnejšie riadenie spoločnosti a dennej operatívy
sú faktorom, pre ktorý by spoločnosť Slovpack
odporučila systém aj iným podobným spoločnostiam.
Prístup tímu, s ktorým máme dlhoročné skúsenosti je
zárukou vždy kvalitne a efektívne odvedenej práce
a zároveň možnosti spoľahnúť sa na svojho dodávateľa.“

„Napriek krátkemu, respektíve zrýchlenému času
implementácie sme dosiahli zadané ciele v plnom
rozsahu k obojstrannej spokojnosti. Navyše môžem
skonštatovať, že spolupráca na implementácii nového
informačného systému potvrdila a ešte viac prehĺbila
naše priateľské, obchodné aj osobné vzájomné vzťahy.“
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