WWW adresa:
Obor činnosti:

www.loziskavilim.cz
Prodej ložisek

Typ činnosti:
Město/obec:
Implementace:
Kontaktní osoba partnera:
Počet uživatelů:

Prodej, servis, školení
Olomouc
DATAMIX Solutions s.r.o.
Mgr. Tomáš Szydlowski
2

Počet databází:

1

Ostrý provoz od roku:
Počet zaměstnanců:
Zahraniční účast:

2012
15
ne

Základní charakteristika společnosti:
Firma se zabývá prodejem ložisek značky SKF a od roku 1993 i prodejem tuzemských ložisek ZVL - ZKL. Prodej uskutečňuje
prostřednictvím prodejen v Olomouci, Prostějově a Litovli a dále i zásilkovou službou do 24 hod. Firma je autorizovaným
distributorem firmy SKF, která patří, vzhledem k dvacetiprocentnímu podílu na celosvětovém trhu s valivými ložisky,
k předním světovým výrobcům.
Spolu s SKF zajišťuje servisní služby, nabízí služby v oblasti zajištění asistence při složitějších montážích a zajišťuje speciální
měření – tzv. vibrodiagnostiku, optická ustavování atd.
Od roku 2003 je držitelem certifikátu jakosti a kvality ISO 9001 : 2000.

Společnost byla založena v roce 1992 a zabývá se činnostmi:
Prodej ložisek ZVL – ZKL a dalších produktů
Distribuce výrobků firmy SKF
Servisní služby
Asistence při složitějších montážích
Školení
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Přínosy získané implementací řešení IS HELIOS:
Standardizace v oblasti vedení účetnictví a výkazů firmy. Firma Ložiska Vilim spol. s r.o. využívá na zakázku
naimplementovaný skladový systém S - sklad, který je v provozu přes 15 let. Helios Orange byl propojen na toto řešení tak,
aby byl umožněn sběr dat i ze středisek, které jsou lokalizovány v jiných městěch.
Základní potřebu, která inicializovala nutnost zavedení IS Helios Orange byla agenda účetnictví. Předchozí řešení
bylo nestandardní, málo uživatelsky ověřené. V našem českém prostředí, které je bohaté na legislativní změny, bylo
předchozí řešení těžce udržitelné v čase, finančně a časově nákladné.
Zavedením ověřeného systému Helios Orange bylo dosaženo 100% nápravy a zlepšení. Dle konstatování hlavní
účetní paní Zedkové došlo především ke značné časové úspoře, ke standardizaci účetních postupů, zlepšení kvality
poskytovaných výkazů, snížení stresové náročnosti kladené na uživatele. Dá se konstatovat, že uživatelé změnili svůj postoj
k této části IS a to zásadním způsobem – Helios Orange přispěl k znovunabytí pocitu důvěry v tuto agendu.

Popis průběhu implementace:
Velkým specifikem této implementace byla nutnost vytvoření převodního můstku mezi systémem S-KLAD a IS
Helios Orange. Toto řešení provádí synchronizaci v oblasti skladových pohybů, úhrad faktur, sběru dat z poboček. Rozsah
této implementace byl dramatický vzhledem k celkovému výslednému řešení. Byla to klíčová část, na které z velké části
závisel následný hladký provoz IS Helios Orange v agendách účetnictví a výkazů.

Využívané moduly IS:
•
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•
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Jádro systému
Kontace
Účetnictví
Banka
SCRIPT

•
•
•
•
•

RP El. komunikace
Pokladna
Majetek
Fakturace
Mzdy
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Účetní výkazy
Doprava
Cestovní náhrady
Silniční daň

