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Dotyky s moderným nábytkom
Implementácia IS KARAT vo výrobnom podniku FINES

Spoločnosť Fines a. s. so sídlom v Žiline ponúka na slovenský a zahraničný trh viacero typov 
zaujímavého nábytku. Tradícia, dlhoročné skúsenosti a kvalitný dizajn zaraďujú firmu medzi tých
výrobcov, ktorých výrobky sú na domácom a zahraničnom trhu žiadané.

Výrobky sa ponúkajú v širokej
škále poťahových látok a odtieňov
dreva. Sedacie súpravy svojou varia -
bilitou zostáv prinášajú architektom
a projektantom interiérov elegantné
možnosti riešenia väčších aj menších
priestorov. Fines a. s. má vlastné vý -
vo jové štúdio, ktoré spo lu pracuje 
s talianskym dizaj novým centrom ná -
bytku. Každý rok pri praví novú škálu
látok a dizaj no vých návrhov tak, aby
zaujala spotrebiteľa novými prvkami,
ktoré potešia pri zariaďovaní interié -
ru. Marketingové a obchodné oddele -
nie má kvalitne prepracovaný systém
propagácie výrobkov. 

Nové produkty sú vy sta vované vo
všetkých väč ších a men ších ob chod -
ných do moch na Slo vensku. Za hra -
ničný predaj sa zabezpečuje cez veľ -
ko obchodnú sieť predajcov. 

Výrobnú činnosť spoločnosti Fi -
nes a. s. z veľkej časti tvorí remesel-
nícka práca, čo podporuje aj kva litu
finálnych výrobkov. Výrobca kladie
dôraz na precíznosť prevedenia jed-
notlivých operácií. Z pohľadu riade-
nia však neboli k dispozícií kvalitné
alebo v čase dostupné informácie ako
o rozpracovanosti jednotlivých zá ka -
ziek, tak o spotrebe ma teriálu a kapa -
citných možnostiach. Dôležitými
prv ka mi celého riadenia boli sklady
surovín a finálnych výrobkov, kde
však vznikali významné dispropor-
cie. 

Softvérové aplikácie, využívané
na riadenie spoločnosti pracovali
s di s tri buovanými dátami, kde sa
zhrá va ním dát a následným poro v -
ná va ním získaval obraz o stavoch 
v skla  doch ako i vo výrobe. Infor -
mácie boli do stup né zväčša one sko -
rene.

NIEKTORÉ VÝZNAMNÉ
OBMEDZENIA
� nedostatočné informácie o stave

zá   sob materiálu aj finálnych vý -
rob kov 

� rozdielne výsledky evidencie úč -
tov nej a faktickej

� nízka podpora logistiky – distribú-
cie zákaziek a pod.
Spoločnosť Fines a. s. zaznamena -

la dynamický nárast produkcie aj na -
priek významnému vplyvu poľ ských
výrobcov na spoločných trhoch.
V novembri 2005 však za sia hla spo -
ločnosť situácia, s ktorou sa v ob -
chod ných plánoch nekalkuluje. Vý -
robu sedačiek ochromil rozsiahly po -
žiar, ktorý v podstate zrovnal zo
zemou významnú časť výrobných
priestorov. Vďaka od hodlaniu maji -
teľov a spolupráci partnerov sa po -
darilo udržať výrobu v dosta točnom
tempe a naštartovať novú etapu roz -
voja spoločnosti. Na za bez peče nie
vý  robných priestorov bolo nevy -
hnut  né postaviť novú modernú halu
a v súvislosti s rozbehom výroby
v no  vých priestoroch nasadiť aj vhod -
né riešenie na riadenie spolo č nosti.

Výber informačného systému sa
roz hodli majitelia riešiť vlastnými
zdroj  mi bez využitia externých po rad -
cov. Významným kritériom však boli
skúsenosti vlastných partnerov na
stra ne odberateľov aj na strane vý rob  -
cov s podobnou činnosťou. „Z týchto
komunikácii sme do už šieho výberu
vybrali štyri informačné systémy. Na -
sledovali prezentácie a referenčné náv -
števy. Nebolo to ľahké rozho do va nie,
predsa len sme odborníci na nábytok,
nie na informačné systémy. Prie ni kom
zí s ka ných informácií doj my z refe -
renč  nej návštevy a osobné stretnutia

s implementátorom roz hod li v pro -
spech IS KARAT. Dôležitým kritériom
bol aj fakt, že IS bol prispôsobiteľný
našim podmienkam práce,“ zveril sa
nám vedúci skladu Dušan Drá bik.

Vo fáze predimplementačnej ana -
lýzy vyplynuli nároky spoločnosti na
pokrytie všetkých agend. Prak tic ké
potreby ukázali, že základným zdro-
jom na zber informácií a následnú
pod   poru rozhodovania tvorí skla do vé
hospodárstvo. Vhodným na sta ve ním
procesov a ich popis sprie vod ný mi
dokumentmi v rámci riadenia skla dov
vyriešilo väčšinu ob me dze ní pôvod-
ného riešenia. Re me selný cha rak ter
vý  roby v súča s nosti poža duje infor-
má cie, ktoré sú v rám ci firemných po -
hľadov plnohodnotne získa teľné zo
skladových agend. Cen tra li zá  cia dát
a prepojenie jednotlivých agend vý -
razne zvýšilo informova nosť o stave
spoločnosti.

NESPORNÉ PRÍNOSY
Jedným z príkladov riešenia s výz -

namnými praktickými výhodami
a efekt mi bolo zavedenie čia rových
kódov v rámci expedičného skladu.
Finálne výrobky sú vybavené sériou
čiarových kódov na základe definície
expedičného listu. Takto vytvorená
zo stava je expedovateľná len ako celý
set, čo výrazne ob medzuje vplyv chy -
bovosti ľudského faktoru. Expedičný
pracovník robí túto kontrolu mobil-
ným zariadením priamo v prie sto roch
expedície, s priamym klientskym spo -
jením s IS KARAT.

„Hoci sme v krátkom čase v ostrej

prevádzke, vnímame už dnes prí no sy
nasadenia IS KARAT najmä v oblasti
distribúcie a obchodu,“ vyjadril sa ge   -
nerálny riaditeľ Július Gajarský. „Sa -
mo zrejme, očakávame aj ďalšie prí -
nosy, predovšetkým v mana žér skych
pohľadoch. Veríme, že IS KARAT nám
poskytne mnoho informácií pre naše
rozhodovanie. Na to však potrebuje -
me väčšiu dátovú vzor ku. Spolu prá cu
s imple men tá to rom riešenia, spo loč -
nosťou Step Soft ware, s.r.o. hodno -
tíme veľmi pozi tívne. V rám ci imple-
mentácie nám boli dobrým partne -
rom pri riešení mnohých procesných
otázok, ktoré vy ply nuli pri spúšťaní
výroby v nových prie storoch. Na radu
implementátora sme vymenovali ve -
dúceho skladu pána Drábika za ve dú -
ceho projektu za našu spoloč nosť,
čo významne prispelo k ze fek tív ne niu
komunikácie medzi koncovými uží-
vateľmi a im ple men tátorom. Mož no
po ve dať, že IS KARAT podporil ro -
dinný cha rakter a príjemný chod na -
šej firmy.“ 

POPIS RIEŠENIA 
IS KARAT Enterprise, 20 users, sa

prevádzkuje na SUN X2200M2, OS
MS, DB MS SQL.

Riešené oblasti: Ekonomika, Fi nan  -
cie, Majetok, Skladové hospodárstvo,
Mzdy a Personalistika, Firemné rie -
šenie pre podporu riadenia výroby,
podpora logistiky čiarovými kódmi,
pobočkové riešenie, Rekla mácie, Pla  -
tobné karty, Paragónová pokladňa

Štart projektu: november 2006,
ostrá prevádzka: január 2008

Obr. 1: Expedícia výrobkov za pomoci čiarových kódov


