KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Kvalita, individuální přístup
a inovace
ve zkratce

“Na SAP Business One oceňujeme jeho
schopnost poskytovat všem našim
zaměstnancům prostřednictvím
jednoho plně integrovaného rozhraní
neustále aktuální a vzájemně
provázaná data o naší činnosti. ”
Ing. Zdeněk Petrů, jednatel společnosti,
KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Společnost
•	Název: KONCEPT EKOTECH s.r.o.
• Místo: Praha, Bratislava
• Odvětví: Dodávky zdravotně technických
instalací a technologií na úpravu vody
• Roční obrat: 60 mil. Kč
• Počet zaměstnanců: 26
• Počet uživatelů: 24
•	Export do zemí: Slovensko

Operační systém
• Microsoft
Databáze
• Microsoft SQL

Software:
• SAP Business One a Versino Dealer
Factory
• GIST Controlling pro SAP Business One
•	EASY Citrix Access Essentials

Kvalita, individuální přístup a inovace
Společnost KONCEPT EKOTECH s.r.o. působí na
českém a slovenském trhu od roku 1991 – v Praze
a Bratislavě zaměstnává 26 zaměstnanců. Od
svého založení se zaměřuje na oblast hospodaření
s vodou v sanitárních a průmyslových instalacích.
Neorientuje se na prodej samostatných výrobků,
ale nabízí ucelená řešení včetně konzultací
a servisu.
Své úspěšné podnikání postavila firma na kvalitě,
individuálním přístupu k zákazníkům a inovaci. Tím,
že projekt sleduje od jeho začátku až po realizaci,
pomáhá konečnému zákazníkovi (uživateli,
investorovi) se zajištěním kvality

SAP Customer Success Story
SAP Business One/
Versino Dealer Factory

Hardware
• Dell

a bezproblémového provozu. Projektoví manažeři
a specialisté - na základě svých dlouholetých
zkušeností a odborných znalostí v oblasti
technického zabezpečení budov - společně se
zákazníkem definují jeho potřeby i v širších
souvislostech. Vysvětlí přínosy jednotlivých řešení
a tam kde to má význam spočítají i finanční
úspory.
Rozvoj společnosti je úzce spjat s rozšiřováním
portfolia nabízených produktů a služeb. Příkladem
jsou bezpečnostní sprchy pro první pomoc
oplachem vodou. Společnost KONCEPT
EKOTECH s.r.o. nabízela toto řešení v České
republice jako první a dnes zastupuje silné
světové značky.

“Nasazení SAP Business One přineslo naší firmě především zvýšení efektivity
vlastní činnosti, zkvalitnění informační podpory řídících a kontrolních procesů
a položilo dobrý základ pro náš další rozvoj do budoucna.”

www.sap.com /cz/contactsap

Ing. Zdeněk Petrů, jednatel společnosti,
KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Integrace procesů do jediného systému
Firma pro svoji činnost využívala systém, který byl
dovyvíjen na míru jejím potřebám - v kombinaci
s účetním softwarem. Podíl na společném vývoji
umožnil pokročilé nastavení firemních procesů
především v oblastech obchodní agendy
a marketingu. S růstem počtu a objemu zakázek
se zvyšoval tlak na systémovou podporu chodu
firmy, bezpečnost a stabilitu. Stávající řešení
kladlo zvýšené nároky na hardware klientských
stanic a díky odděleným aplikacím neumožňovalo
přístup k informacím v reálném čase, které jsou
kritické především pro řízení obchodu a marketing.
O změně informačního systému společnost
uvažovala přibližně jeden rok.
Výběrové řízení
Pro výběrové řízení byla stanovena tato hlavní
kritéria:
• Integrace všech procesů do jednoho systému
• Integrace slovenské pobočky
• Přístup k důležitým informacím v reálném čase
podle potřeb jednotlivých oddělení
• Správa příležitostí a řízení zakázek
• Podpora marketingu a poprodejní péče
• Podpora logistiky
• Zachování historie a migrace dat
• Zachování stávajících firemních procesů
a postupů
• Cena
Pro účely výběrového řízení byli cíleně osloveni
hlavní dodavatelé informačních systémů pro menší
a střední podniky. Mezi poptanými byla také
společnost SAP coby celosvětový leader na trhu
podnikových řešení s informačním systémem SAP
Business One.
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Výběrem byl pověřen tým složený z ředitele
společnosti, vedoucích oddělení marketingu a IT.
Vítězné řešení Versino Dealer Factory na platformě
SAP Business One nejlépe odpovídalo nastaveným
požadavkům firmy a nabízí perspektivu
dlouhodobého rozvoje.
Implementace
Celé implementaci nového informačního systému
předcházela důkladná příprava. Společně
s dodavatelem - Versino CZ, s. r. o. byly přesně
vydefinovány jednotlivé požadavky a stanoven
postup implementačních prací. Celý projekt
implementace trval přibližně 8 měsíců. Největšími
výzvami byl proces migrace stávajících dat
o otevřených projektech, úprava modulu pro správu
příležitostí podle požadavků odběratele
a automatická výměna dokumentů mezi centrálou
a slovenskou pobočkou, které se podařilo vyřešit
především díky aktivní podpoře klíčových uživatelů
a dodavatele.
Implementované řešení
Celý projekt dodávky, implementace a následné
podpory ve firmě KONCEPT EKOTECH s.r.o.
zajišťuje společnost Versino CZ, s. r. o. . Součástí
implementovaného řešení je modul pro pokročilé
plánování a controlling - GIST Controlling pro SAP
Business One.
Přístup pro vzdálené uživatele k systému SAP
Business One je zajištěn nasazením spolehlivého
řešení pro poskytování aplikací vzdáleným
uživatelům - EASY Citrix Access Essentials.
Společnost KONCEPT EKOTECH s.r.o. využila pro
financování celé dodávky program SAP Financing,
který umožňuje rozložit finanční zátěž z investice do
několika let formou lineárních splátek.
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Standardizované postupy a zjednodušení
administrativy
Nasazením informačního systému SAP Business
One získala společnost KONCEPT EKOTECH
s.r.o. komplexní nástroj pro správu všech
firemních procesů. Díky provázání dat mají
jednotlivá oddělení přístup k aktuálním údajům,
což je důležité především pro obchod, marketing
a management. Důsledná standardizace
a automatizace postupů s vazbou na požadavky
řízení ISO 9001 pomohla zpřehlednit některé
procesy a tím i částečně redukovat administrativní
úkony. Nový systém vyskladňování a plánování
nákupu pomáhá firmě optimalizovat skladové
zásoby a snižovat její náklady.
Výhodou systému je také snadné ovládání, rychlý
a bezproblémový přístup vzdálených uživatelů.
Systém podporuje možnost vytvářet uživatelské
dotazy a nastavovat aktivní připomenutí
a systémové hlášky informující uživatele na
základě předdefinovaných podmínek.
Fungující controllingová nadstavba GIST
Controlling umožňuje vytváření pokročilých
obchodních a finančních analýz.
Zhodnocení
Společnost KONCEPT EKOTECH s.r.o. hodnotí
své rozhodnutí pro SAP Business One a Versino
Dealer Factory jako správné. Implementace
systémového řešení přinesla očekávané výsledky
a navíc napomohla firmě s optimalizací klíčových
procesů. Díky aktuálním informacím je možné
rychle a správně rozhodovat o dění v celé
společnosti.

