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Už rok a pol je na slovenskom trhu k dispozícií komplexný informačný systém SOFTIP e-mission, ktorý je vlajkovou
loďou slovenskej softvérovej spoločnosti SOFTIP. Z pohľadu vstupu Slovenska do Európskej únie predstavuje nové
podnikové riešenie, ktoré plne zodpovedá štandardom únie a osvedčilo sa v praxi európskych podnikov.

SOFTIP e-mission je komplexný ERP systém 
v prostredí operačného systému Microsoft
Windows. Je výsledkom lokalizácie švédskeho
informačného systému Jeeves, ktorý má v Eu-
rópe vyše 8 000 používateľov a celosvetovo 
v 31 krajinách viac ako 15 000 používateľov. 
SOFTIP e-mission je vhodnou platformou pre
webovské aplikácie e-Commerce. Riešený je ako
klient server druhej, resp. tretej úrovňovej
architektúry, ktorý umožňuje prevádzku ako
ASP služba. Medzi jeho základné vlastnosti patrí
komplexnosť a modifikovateľnosť, lebo sa skladá
zo vzájomne integrovaných modulov, široko
pokrývajúcich oblasť ekonomiky, logistiky, per-
sonalistiky, miezd a riadenia výroby s bohatou
nadstavbou doplnkových modulov pre grafické
plánovanie, EDI, dokument manažment, riade-
nie projektov, servisných činností, workflow,
CRM, SCM. 
Využitie informačného systému SOFTIP e-mis-
sion je pritom veľmi široké. Je vhodný najmä pre
oblasti spracovania kovov, stroje a zariade-
nia, pre automobily, autokomponenty, chémiu 
a plasty, služby, lesy, spracovanie dreva, sta-
vebné materiály a ďalšie. 

IDENTIFIKOVANÉ POTREBY ZÁKAZNIKA
Za jednu zo svojich najväčších konkurenčných
výhod SOFTIP považuje schopnosť prichádzať na
trh v správnom čase so správnymi riešeniami tak
z hľadiska potrieb, ako aj možností slovenských
zákazníkov. Rovnako tomu bolo v prípade
malých a stredných zákazníkov, ktorí, keď sa im
začalo výraznejšie dariť v podnikaní, začali
pociťovať potrebu prechodu na sofistikovanejšie
podnikové riešenia, vrátane silnej logis-
tiky, riadenia výrobných procesov, projektov 
a služieb, riadenia vzťahov so zákazníkmi 
a využitia ďalších nadstavbových modulov. Toto
všetko v komplexe so zásadnou otázkou prime-
ranosti ceny takéhoto riešenia.
„Tento priestor sme chceli na slovenskom trhu
vyplniť. Dospeli sme však k názoru, že vyvíjať
nové riešenie pre relatívne malý slovenský trh 
s obmedzenou kúpnou silou by bolo neekono-

mické. A tak sme sa po starostlivom uvážení
rozhodli pre spoľahlivý a overený podnikový
informačný systém tretej strany,“ uviedla
výkonná riaditeľka SOFTIPu Ing. Jarmila
Melichárková.

RENOMOVANÝ PARTNER
„Partnera sme našli vo švédskej firme Jeeves
Information System pretože nás oslovila filozofia
prístupu švédskych kolegov k tvorbe takéhoto
systému. Veľmi presne odhadli čo je pre segment
malých a stredných podnikov v Európe najvhod-
nejšie a čím sa má takýto systém odlišovať od
mohutných IS určených pre veľké podniky.
Napriek tomu, že SOFTIP e-mission sa dodáva 
a implementuje ako štandard, širokou škálou
parametrizovania zachováva špecifiká svojich
používateľov, ktoré sú pre neho často význam-
nou konkurenčnou výhodou. Tým sa zvýrazňuje
aj naša pridaná hodnota, čo tiež umožňuje, že
riešenia vyvinuté pre Slovensko môžeme
uplatniť aj v iných krajinách. Zhodnocujeme tak
skúsenosti a kapacity, ktoré máme v oblasti
vývoja a konzultácií,“ podčiarkuje výkonná ria-
diteľka Ing. Jarmila Melichárková.

ŠIROKÁ LOKALIZÁCIA
Lokalizáciu informačného systému Jeeves pred-
stavovala veľa práce nielen na prekladoch celého
programu a všetkých dokumentov, ale najmä na

príprave funkcionality pre slovenskú legislatívu.
,,Znamenalo to spracovať a zapracovať mu daň 
z pridanej hodnoty v zmysle vtedajšej slovenskej
legislatívy, ktorá sa líšila od legislatívy v škan-
dinávskych krajinách. Okrem toho sme museli
pripraviť aj ďalšie, s DPH súvisiace doklady, ako
napríklad zálohové faktúry, lebo v škan-
dinávskych krajinách je platobná schopnosť
firiem vyššia a takéto istiace faktúry
nepoužívajú. Takisto sa v Škandinávii na rozdiel
od nás veľmi málo využívajú hotovostné platby 
a preto sme dopracovali pokladňu a tiež tzv. soft-
vérový fiškálny modul, ktorý predstavuje
funkcionalitu registračnej pokladnice. Vo Švéd-
sku totiž, na rozdiel od Slovenska, neplatí, že 
v každom obchode musí byť registračná poklad-
nica, ktorá eviduje tržby za hotové podľa sadzieb
dane a robí ďalšie operácie. Navyše sme museli
do systému dopracovať majetkové aplikácie, čiže
odpisovanie hmotného a nehmotného majetku 
a prispôsobiť ich našej legislatíve“, doplnila Ing.
Zdenka Zlochová, vedúca úseku vývoja a údržby
IS.
Tieto práce trvali asi rok. Potom produkt uvoľnili
do predaja s tým, že už mali preložený, lokalizo-
vaný systém so zapracovanou legislatívou. Po
vstupe Slovenska do Európskej únie sa niektoré
veci museli opäť upraviť. Práve vtedy sa ukázala
kompetentnosť vysokokvalifikovaného tímu
slovenských odborníkov SOFTIP-u, ktorí sú
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zárukou udržania slovenskej legislatívnej kom-
pability riešenia za výhodných cenových pod-
mienok, ako aj garantom schopnosti riešiť aj tie
najzložitejšie problémy. Výsledkom preto je, ako
zdôraznila Ing. Zdenka Zlochová, že pre
každého používateľa vieme urobiť špeciálne nad-
stavenie. Môže mať vlastné tabuľky, vlastné
stĺpce v tabuľkách, takže aj to je výhoda oproti
iným systémom. 

UŽ 20 ZÁKAZNÍKOV
Informačný systém SOFTIP e-mission si zakúpilo
20 zákazníkov, z ktorých už piati pracujú v rutin-
nej, teda v bežnej prevádzke. Sú to AJ OZAP
Bratislava, SB INMART Bardejov, Calmit
Bratislava, HASMA Krompachy a Ochrana 
a bezpečnosť SE Mochovce. 
SB INMART Bardejov, ktorý podniká v oblasti
strojárskeho priemyslu od roku 1995, má,
podobne ako HASMA Krompachy, nasadenú,
okrem ekonomiky a logistiky, aj výrobu a niek-
toré nadstavbové aplikácie. Napriek veľkej
konkurencii na svetových trhoch sa mu darí
exportovať až 70 percent svojej výroby. Na to
potrebuje kvalitný informačný systém, akým
nepochybne SOFTIP e-mission je. Svoje poz-

natky z priebehu implementácie a z prevádzky
systému zhodnotil Ing. Ferdinand Exner, vedúci
útvaru ekonomiky financovania a informatiky
spoločnosti SB INMART, a. s. Bardejov: ,,Za
doterajších 10 mesiacov postupnej implementá-
cie a 5 mesiacov komplexného využívania infor-
mačného systému SOFTIP e-mission sme
spoznali jeho možnosti a prednosti. Najviac
pritom u neho oceňujeme tieto: Je to komplexný
informačný systém pracujúci online, teda fun-
guje v reálnom čase. Po ďalšie, umožňuje
prípravu alternatívnych plánov predaja a ich
simuláciu na technologické kapacitné možnosti 
s výpočtom materiálovej potreby a potreby
ľudských zdrojov. Informačný systém je, 
s využitím MRP na účely kumulácie výroby
zhodných dielov v danom čase, na prípravu
plánu nákupu a operatívnych plánov výroby aj 
s využitím modulu grafického plánovania, 
v súlade s našimi potrebami. Práca so zásobami,
ich programovateľná optimalizácia cez gene-
rovanie objednávok vo väzbe na reálnu potrebu
je pre zabezpečenie samostatnosti v oblasti
financovania obežných aktív a pre znižovanie
zadĺženosti taktiež na požadovanej úrovni. 
V neposlednom rade, keďže ide o komplexný

informačný systém, všetky informačné toky, ktoré
generujú účtovné zápisy, sa premietnu do zmeny
stavu nákladov a výnosov. Teda aj informácie 
o vývoji hospodárenia spoločnosti sú k dispozícii 
v reálnom čase, čo je základ pre časovú optimalizá-
ciu rozhodovacích a riadiacich procesov.“

V INMARTE ĎALŠIE ZÁMERY
V SB INMART však majú aj ďalšie zámery:
,,Našimi ďalšími cieľmi je spolupracovať so
spoločnosťou SOFTIP na príprave manažérskej
nadstavby, s cieľom implementovať ju v našom
podniku v tomto roku a pri príprave a možnom
prepojení SOFTIP e-mission s inými softvérovými
produktmi. Takými, ako sú konštrukčné moduly
PRO ENGINEER, CAD CAM či SYSKLAS,“
zdôrazňuje Ing. Ferdinand Exner a podčiarkuje:
„Záverom môžem povedať, že naše rozhodnutie
pre SOFTIP e-mission bolo správne a je len na nás,
ako tento produkt dokážeme v maximálnej miere
využívať.“ 
A to je najlepšia referencia pre všetkých, ktorí
majú potrebu mať vo svojom podniku moderný
informačný systém plne zodpovedajúci štandar-
dom Európskej únie, akým nepochybne SOFTIP 
e-mission je.
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