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Základní charakteristika společnosti: 

Firma DAJANA PET, s.r.o. byla založena v roce 1991. Věnuje se výrobě krmiva pro všechny druhy tropických ryb, 
studenomilných ryb a rybničních ryb stejně tak pro želvy, leguány a malé plazy. V roce 1999 se výroba přesunula do 
nově vybudovaných prostor s moderními technologiemi a zařízením. Velký důraz se klade na kontrolu kvality od 
počátku výroby až po konečné uložení ve skladu, veškeré obaly jsou recyklovatelné. V roce 1999 byl zaveden systém 
HACCP. Firma dodává své zboží do 48 zemí na 5 kontinentech, v posledních letech úspěšně předčila konkurenci 
v mnoha zemích, exportuje velkou část výroby pod soukromými značkami. 

Přínosy získané implementací řešení HELIOS: 

Získání informací o skutečném stavu skladů při minimálním zatížení pracovníků na obsluhu IS Helios Orange. 

Z došlé objednávky se nejdříve stisknutím jednoho tlačítka generuje výrobní příkaz a později výdejka a faktura 
vydaná. Speciální funkce počítá a doplňuje jak záležitosti týkající se balení tak palet.    

Pro odvádění výroby je používán sembox = zařízení určené ke sběru dat. Každý pracovník se přihlásí svým 
čipem a pomocí čárového kódu rychle odvede výrobní operaci.  Systém okamžitě dle typu operace a existujícího TPV 

buď jen operaci zaeviduje, nebo vytvoří výdejku materiálu či příjemku hotového výrobku na sklad a to včetně 
příslušných šarží.   

Z Heliosu se během výroby rovněž tisknou etikety na balíčky a etikety na kartony včetně čárových kódů výrobku, 
balení, datumu expirace a objednacího čísla.  

 

Využívané moduly: 

 Sklad     

 Čárové kódy      

 Nákup a prodej 

 Fakturace 

 Výroba – technická příprava výroby 

 Výroba - řízení výroby 

 Výroba - Odvádění výroby včetně terminálu 

 Instrastat 

 Ekokom  

 

 

WWW adresa: www.dajanapet.cz 

Obor činnosti: Výroba krmiva a přípravků 

pro akvaristiku 

Typ činnosti: Výroba  

Město/obec: Bohuňovice   

Implementace: DATAMIX Solutions s.r.o. 

Kontaktní osoba partnera: Mgr. Tomáš Szydlowski 

Počet uživatelů: 6 

Počet databází: 1+1 

Ostrý provoz od roku: 2012 

Počet zaměstnanců: 30 

Zahraniční účast: ne 
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