Jen oborově zaměřené aplikace dokáží vyřešit
specifické problémy organizací a zachovat
jejich konkurenční výhody.
Základní charakteristika
výrobního procesu
Vedle specifického výrobního procesu, kdy z jedné
hlavní zpracovávané suroviny (např. pšenice, žito
apod.) vzniká více hlavních a více vedlejších výrobků,
některé mlýnské organizace využívají i klasický
výrobní proces, kdy míchají různé směsi pro výrobu
jiných finálních výrobků, ať už pro domácnosti nebo
pro zpracovatelský průmysl, popř. realizují jinou
přidruženou výrobu klasického charakteru.

Při mlýnském výrobním procesu se jedná o práci s tzv.
„inverzním kusovníkem“. Pro potřeby výrobního
procesu a výkaznictví je zabezpečeno členění
vyráběné i prodávané produkce do několika
podřízených úrovní. Nejčastější je členění podle
zpracovávané suroviny na výrobky pšeničné, žitné,
kukuřičné apod. Další členění je z pohledu použití
výrobků, např. na: jedlé, krmné a nepoužitelný odpad.
Výhodou systému pro mlýnské organizace je
schopnost zajistit jakékoliv, i specifické, potřeby na
členění vyráběných produktů.

Příklad členění výrobků do sortimentních skupin

Jakostní znaky
Ukázka členění pšeničných výrobků v systému Helios Orange

Vedle základního členění prodávané a nakupované
suroviny je nutné detailně sledovat a evidovat i
jakostní znaky u každého druhu výrobku. V systému
je umožněno zadávat nejenom existující parametry,
ale i přidávat nové dle požadavků zákazníků. Všechny
jakostní znaky se následně automaticky tisknou na
prodejní doklady (dodací listy, faktury) podle
specifických potřeb organizace.

Vyhodnocování
V systému je nadefinována celá řada statistik
sloužících k monitorování výkonů jak na straně
samotné výroby, tak i prodeje a nákupu.

Helios Orange
Helios Orange je technologicky vyspělý informační a
ekonomický systém zefektivňující všechny běžné i
vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje vám
dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř
podniku,
automatizaci
rutinních
operací,
zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou
komunikaci.
Velkou výhodou pro menší firmy je možnost pořízení
modulů a oblastí, které opravdu potřebují, což výrazně
snižuje investici do informačního systému. V případě
růstu firmy nabízí informační a ekonomický systém
Helios Orange rozšíření o další moduly, návazná řešení
a zvýšení počtu uživatelů pracujících v systému.

Výkaz monitorující pohyby jednotlivých vyrobených produktů

Mezi nejdůležitější statistiky patří „Výkaz o výrobě,
nákupu, prodeji a pohybu zásob v kg“, (tzv. óčko)
Součástí jsou i specifické reporty monitorující např.
ukazatel Nadmelek/Promelek nebo Výkaz o efektu.

Přehled modulů informačního systému Helios Orange

KONCEPT

Příklad výkazů v IS Helios Orange - „Výkaz o výrobě,
nákupu, prodeji a pohybu“

Možnosti rozšíření
Oborové řešení pro mlýnskou výrobu je vyvinuto na
platformě IS Helios Orange. Díky této skutečnosti je
možné celé řešení rozšířit i o jiné moduly, než ty, které
jsou standardně v řešení obsaženy - např. o modul
Pokladní prodej pro zajištění pultového prodeje,
modul CRM pro efektivnější řízení vztahů s odběrateli,
Mzdy a Personalistika nebo o modul pro Finanční
analýzy.

