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Spoločnosť PIPECO SLOVAKIA, s.r.o. je slovenským výrobcom kompletného konštrukčného systému
predizolovaných potrubí, tvaroviek, kotvení, kompenzátorov, uzatváracích armatúr a iných
komponentov potrebných na projektovanie a budovanie tepelných sietí. Časť výrobného programu
tvorí výroba HDPE rúr, ktoré sú používané pre tlakové rozvody vody a kanalizácie. Realizačná
náročnosť predizolovaných systémov si vyžaduje priamu komunikáciu s konečným zákazníkom vo
všetkých fázach obchodného vzťahu s úzkou previazanosťou na informácie z výroby. V oblasti
poskytovania relevantných informácií zákazníkom však firma pociťovala značné nedostatky.
Firma trpela problémami, ktoré sú bežné v mnohých malých a stredných firmách. Takmer každé jej
oddelenie malo svoj oddelený informačný mikrosystém, ktorý fungoval viac menej autonómne, čím
vznikali informačné monopoly. Táto zložitá štruktúra sa však ukázala z dlhodobého hľadiska ako
neudržateľná. Jednotliví zamestnanci mali síce prehľad o svojej práci a agende, ak však potrebovali
dáta od kolegov z iného úseku, narážali na bariéry. Údaje boli nekonzistentné, ich štruktúra
neumožňovala efektívne použitie pre iné oddelenia. „Prišlo to až tak ďaleko, že informačným
transakciám venovali pracovníci viac času ako svojej základnej pracovnej činnosti,“ zhrnul základný
problém firemného informačného systému Ing. Peter Procházka. Vedenie firmy potrebovalo dokonalý
prehľad a presné dáta o výkonnosti podniku, či ziskovosti zákaziek a hlavne poznať odpoveď na
otázku: „Kde sú rezervy firmy?“
Prečo SAP Business One
Základnou požiadavkou spoločnosti pri výbere informačného systému bolo unifikovať softvérové
prostredie a všetko dostať obrazne povedané „pod jednu strechu“. Nešlo teda „len“ o úsporu času
a ľudských zdrojov, ale hlavne o efektívne riešenie základných prevádzkových, obchodných
a výrobných procesov. Z viacerých prezentovaných softvérových riešení si firma zvolila riešenie SAP
Business One a jeho implementačného partnera – spoločnosť GT Systems 2, s.r.o.. „SAP B1 ponúka
prívetivé, intuitívne a prehľadné užívateľské rozhranie a dostatočne pokrýva naše firemné potreby.
Zároveň je to moderný systém s bohatou funkcionalitou doplnený o mobilnú aplikáciu, je postavený
na najmodernejších technológiách, neustále sa vyvíja, je od spoločnosti SAP, čo dáva záruku jeho
stability,“ priblížil dôvody rozhodnutia obchodný riaditeľ. „Informačná a vývojová základňa nie je
ohraničená len na Slovensko, ale na vývoji sa podieľa prakticky celý svet. Je to obrovská výhoda, keď
Vás na www.youtube.com zaujme funkčnosť doplnkového modulu napr. od SAP partnera z USA a Vy
si ho môžete objednať“, skonštatoval Peter Procházka.
Prínosy sú jednoznačné
Spoločnosti PIPECO SLOVAKIA sa otvorili dvere k novým oblastiam podnikania, čo sa týka produktov,
ale i trhov. Jej starý systém totiž svojou úzkou špecializáciou limitoval expanzívne plány firmy. To sa
po zavedení SAP Business One zmenilo, a tak má PIPECO SLOVAKIA aj vďaka svojmu informačnému
systému vytvorené všetky predpoklady pre ďalší rast. Na oveľa vyššiu úroveň sa dostala aj
komunikácia firmy s jej obchodnými partnermi. Spracovanie prichádzajúcich informácií alebo ich
poskytovanie zákazníkom je v špičkovej kvalite a podľa slov obchodného riaditeľa „nemá v tejto sfére
biznisu konkurenciu“.
SAP Business One
Spoločnosť GT Systems 2, s.r.o. Detva poskytuje už viac ako 20 rokov informačné systémy pre
výrobné spoločnosti. Od roku 2004 je partnerom spoločnosti SAP pre implementáciu informačného
systému SAP Business One a vývoj doplnkových riešení hlavne pre výrobné spoločnosti. Cenovo

dostupná aplikácia SAP Business One vhodná pre malé a stredné firmy integruje všetky základné
podnikové procesy firmy a k mnohým informáciám umožňuje prístup cez mobilnú aplikáciu. Pomôže
optimalizovať procesy vo firme, získať okamžitý prístup k potrebným informáciám a zrýchliť rast
firmy.
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