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P ÍPADOVÁ STUDIE:

Piska  a syn
Lepicí a brusné systémy komplexn

O spole nos   Piska  a syn
Spole nost Piska  a syn a.s. se soust edí na dodávky materiál  
a výrobk  zna ky 3M zejména v oblastech lepicích a brusných 
systém  a prost edk  osobní ochrany p i práci. Produkty 3M nejen 
distribuuje, také z nich na míru vyrábí brusné pásy, kotou e aj. 
vhodné pro jejich kvalitu a trvanlivost zejména pro d evozpracující 
pr mysl a obráb ní kov . Spole nost cílí na eský i evropský trh. 
Vznikla v roce 1993 v eských Bud jovicích. Pobo ka v Jihlav  
krom  obchodních ak  vit zajiš uje výrobní innos  , konver  ng 
brusných materiál . Vysokou kvalitu zboží a poskytovaných služeb 
si spole nost nedokáže p edstavit mj. bez vysoké profesní úrovn  
všech zam stnanc .

www.piskacasyn.cz

Vstupní požadavky
Pro synchronizaci dat mezi sídlem spole nos   a pobo kou používala 
spole nost Piska  a syn dopln k POHODA PZD. Tento zp sob práce 
však asem p estal vyhovovat a uživatelé pak pracovali ve dvou 
programech POHODA odd len . Odd lená práce však p inášela 
komplikace p i inventarizaci, uzáv rkách ú etnictví a konsolidaci 
hospodá ských výsledk . Spole nost také pot ebovala vy ešit 
generování tzv. interních objednávek, které z p ijatých objednávek 
od zákazník  vytvo í výrobní p íkazy, dále  sk samolepicích š  tk  
ozna ujících výrobky pro jednotlivé zákazníky a automa  cké 
generování nových skladových karet a výpo et prodejní ceny. 
Za ala uvažovat o novém systému.

ešení
Informa ní systém POHODA E1: sí ová verze POHODA E1 Premium 
NET5 + 7 p ídavných sí ových licencí POHODA E1 Premium CAL, 
celkem tedy 12 po íta ; POHODA Lite pro 1 po íta ; POHODA 
Look pro 1 po íta

Microso   SQL Server 2008 R2 v rámci Royalty Licensing modelu: 
edice Standard, licence pro server a celkem 12 klient

Po et uživatel : v sídle spole nos   5 uživatel  (terminálové 
p ipojení), v pobo ce v Jihlav  6 uživatel  + 1 datový terminál 
v díln , server v Jihlav

Uživatelské agendy pro systém POHODA E1: Výrobní p íkazy, 
Výrobní procesy, Generátor zásob

Datový terminál: Motorola MC3100 s wi-Þ  modulem a te kou 
árových kód

O p ípravu uživatelských agend a sestavy pro systém 
POHODA se postarala spole nost BHIT CZ s.r.o. Tento partner 
spole nos   STORMWARE se zabývá vývojem nadstavbových 
ešení pro systém POHODA, jako jsou dopl kové aplikace, 

specializované uživatelské agendy a skripty, úpravy  skových 
sestav a další oborová ešení podle 
požadavk  zákazník .

www.bhit.cz

Po n kolika konzultacích a auditu IT infrastruktury m la spole nost 
Piska  a syn jasno v tom, že se nemusí poohlížet jinde, a op t se 
zam ila na systém POHODA. Její speciÞ cké požadavky to  ž mohou 
vy ešit uživatelské agendy a úpravy  skových výstup . Padlo 
rozhodnu   p ejít na adu POHODA E1, to kv li uživatelským 
agendám, a upgradovat server podle plánovaného za  žení, 
zejména kv li online p istupování do systému POHODA z více míst. 
Audit provedla spole nost STORMWARE a server na základ  jejího 
doporu ení dodal externí dodavatel.

Výrobní p íkazy vznikají v nové uživatelské agend . POHODA je 
vytvá í z ozna ených položek p ijatých objednávek. Každý výrobní 
p íkaz obsahuje jeden výrobek a množství z p ijaté objednávky. Má 
sv j obraz v nové  skové sestav , která krom  údaj  o zákazníkovi, 
zakázce, objednávce a výrobku obsahuje také árový kód pro 
iden  Þ kaci ve fázích výroby.

Vy  št ný výrobní p íkaz putuje výrobou spole n  s výrobkem. 
Hotový výrobek p ebírá skladník. Pomocí te ky árových kód  
v systému POHODA vyhledá odpovídající výrobní proces, zadá 
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po et skute n  vyrobených kus , který se m že lišit od zadání, 
a potvrdí ukon ení výroby. Automa  cky se vytvo í p íjemka 
hotového výrobku na sklad. Výdej materiálu se eší pomocí výdejek 
mimo tento proces.

Výrobní p íkaz m že v pr b hu výroby nabývat n kolika stav . 
Zm na se provádí pomocí datového terminálu v díln . te kou 
árových kód  pracovník na te kód výrobního procesu. Zobrazí 

se informace o procesu. Zm nit jeho stav m že pracovník pomocí 
nabízených tla ítek. Zm na se ihned projeví v uživatelské agend  
Výrobní procesy v systému POHODA. Datový terminál umož uje 
také vyhledávání v aktuálních výrobních procesech podle stavu 
procesu, ší ky i délky výrobku, materiálu a zrnitos   výrobku.

Tisk zákaznických š  tk  eší uživatelská  sková sestava v agend  
P íjemky. V p íjemce p ibyl volitelný parametr „po et kus  
v balení“, podle kterého POHODA 
 skne odpovídající po et š  tk . 

Po et je p ednastaven na 
množství z daného dokladu, 
uživatel jej však m že m nit 
a  sknout tak jiná množství 
š  tk . Š  tky je možné  sknout 
také ze skladové karty.

Generování nových skladových karet a výpo et doporu ené 
prodejní ceny probíhá díky spolupráci n kolika uživatelských agend, 
seznam  a íselník . V jedné z nových agend jsou jednotlivým 
materiálovým skupinám p i azovány koeÞ cienty prost ihu, ceny 
spoje, marže, tabulka koeÞ cient  pracnos   a minimální rozm ry 
pro aplikaci tohoto koeÞ cientu. Další agenda slouží k nastavení 
koeÞ cient  pracnos   pro r zné rozm ry.

Každá skladová karta má p i azený typ materiálu, zrnitost a skupinu 
materiálu a cenu za m2. Na základ  vybraného materiálu, rozm ru 
a hodnot z dalších uživatelských agend POHODA vypo te cenu 
výrobku a nastaví jeho kód. Výrobek je pak možné importovat do 
skladových karet.

Ozna ené skladové karty je možné p ímo v zásobách p epo ítat. 
Zm ny koeÞ cient  a cen surovin se promítnou do doporu ené 
prodejní ceny, nového pole, které neovliv uje hlavní prodejní 
cenu. Aktualizaci hlavní prodejní ceny je zapot ebí provést ru n . 
Podkladem pro úpravu je uživateli práv  nov  vypo tená hodnota 
v poli „doporu ená cena“.

Zachování a rozší ení systému POHODA ve spole nos   Piska  
a syn hodno   její p edseda p edstavenstva Zden k Piska  takto: 
„Mysleli jsme, že krabicový systém nebude schopný našim novým 

nárok m vyhov t, tak jsme uvažovali o n jakém vyšším ERP 

systému. Možnos   uživatelských agend a sestav nás však p íjemn  

p ekvapily. Už víme, že se POHODA opravdu dokáže p izp sobit. 

P itom nás to stálo zhruba t e  nu toho, co bychom zapla  li za jiné, 

nové ešení. Uživatelé navíc pracují ve známém prost edí a není 

nutné je proškolovat, což jsou další ušet ené peníze a hlavn  as.“

2004:

  výb r ekonomického systému

  nasazení ekonomického systému POHODA na centrále 

a pobo ce

  implementace systému pro pobo kové zpracování dat 

POHODA PZD

2011:

  výb rové ízení na nový informa ní systém

  upgrade serveru podle doporu ení a návrhu STORMWARE 

(dodávku zajis  l externí dodavatel)

  p echod na informa ní systém POHODA E1

  po ízení SQL serveru od spole nos   Microso   

prost ednictvím STORMWARE

  p íprava a nasazení uživatelských agend

  vytvo ení zákaznických š  tk  

  nasazení datového terminálu do dílny

2013 – plán:

  propojení s e-shopem

  generování hlášení pro systém EKO-KOM

  vyhodnocování ekonomických výsledk  pomocí ešení 

POHODA Business Intelligence

Harmonogram


