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Systémová integrace
s Minervou

SPECIALIZACE: OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ
Středem zájmu Minervy jsou výrobní a distribuční
společnosti, kterým dodává ERP řešení od americké
společnosti QAD. V osmdesáti zemích, na více než
pěti tisíci místech se stal systém MFG/PRO díky
svému oborovému zaměření úspěšným a osvě-
dčeným systémem. MFG/PRO se v rámci výrobních
podniků zaměřuje na následující průmyslová
odvětví: automobilový průmysl, strojírenství, elek-
trotechnický průmysl, farmacii a zdravotnický
materiál, potravinářství a spotřební zboží. Systém se
osvědčil v nadnárodních společnostech, a to díky
nástrojům pro řízení dodavatelského řetězce, ovšem
je také vhodný pro lokální výrobní podniky. Pro
společnosti menší velikosti Minerva připravila řešení
MFG/PRO RAPID, které obsahuje plnou funkciona-
litu systému s předdefinovanými procesy. Tyto pro-
cesy vytvořili konzultanti z Minervy na základě
dlouholetých zkušeností z implementací. 

POMÁHÁME PODNIKŮM
K VYŠŠÍ EFEKTIVITĚ
Významnou roli hraje reengineering podnikových
procesů, který předchází implementaci systému.

Minerva dále poskytuje poradenství, systémovou
integraci a e-Business řešení. Minerva pomáhá
společnostem zvýšit výkonnost, produktivitu 
a zlepšit celkovou kontrolu. Společnost disponuje
stabilním týmem zkušených specialistů. Každý 
z konzultantů má za sebou minimálně 3 úspěšně
dokončené implementace systému MFG/PRO.
Minerva implementuje systém u svých zákazníků 
v průměru pět měsíců. Dokázala však i imple-
mentaci za 3 měsíce! 
Minerva v průběhu svého působení na trhu získala
od autorské firmy QAD několik ocenění včetně dvou
cen za rychlou a efektivní implementaci MFG/PRO
(u společností KORADO a Magna Cartech) a dvou
cen Distributor roku za nejvíce prodaných licencí 
v regionu EMEA (Evropa, střední Východ a Afrika)
za rok 2002 a 2004.

OD PLÁNOVÁNÍ VÝROBY K E-BUSINESSU
MFG/PRO bylo navrženo s využitím výrobních
norem MRP II. To znamená, že se nejedná pouze 
o řízení toků materiálů a informací uvnitř podniku,
ale také vazby mezi subjekty rozsáhlého podniku 
a řízení dodavatelského řetězce i s podporou special-

izovaných dílčích konceptů řešících problematiku
výroby, jakými jsou Just In Time (JIT), Lean
Manufacturing (štíhlá výroba), Kanban a pod.
Teorii omezení (Theory of Constraints - TOC) lze
použít v MFG/PRO v různých oblastech řízení
výroby jako například v plánování výroby, kde ukáže
nevytížený kapacitní zdroj. Pomocí simulace je
možno jej přeplánovat na požadovaný stav. TOC je 
v prodeji možno použít pro přehledy nejužších míst 
z hlediska prodeje a v oblasti nákupu identifikuje
nejužší místa v přehledu výkonnosti dodavatelů.
Poukazuje také na úzká místa a rezervy ve
finančním řízení.
MFG/PRO pokrývá tyto oblasti: * prodej a market-
ing, * nákup, * plánování výroby, * výroba, * řízení
zásob, * řízení jakosti, * servis, * finance.

TECHNICKÉ PARAMETRY
MFG/PRO je otevřený integrovaný podnikový IS,
který podporuje operační systémy Unix, Linux 
a Windows. Podporované databáze jsou od
společností Progress a Oracle. Ovládání MFG/PRO je
intuitivní. Dle náročnosti a pracovního místa má
zákazník možnost výběru ze čtyř uživatelských
rozhraní: znakového, grafického, internetového 
a rovněž je možné použít radiofrekvenční terminály.

PŘENECHEJTE STAROSTI 
O FIREMNÍ IT PROFESIONÁLŮM
Systémová integrace jsou všechny potřebné čin-
nosti, které zabezpečují funkční integrovaný infor-
mační systém. Komplexní informační systém, který
podporuje podnikové cíle, využívá dostupné mod-
erní technologie. Jako systémový integrátor buduje
Minerva společně se zákazníkem dlouhodobé part-
nerství na vysoké úrovni, kde působí jako dodava-
tel jednotlivých částí IT. Je také připravená
fungovat jako konzultant a optimalizovat provoz 
a další rozvoj IT zákazníka. A to vše v poměru
cena/výkon/kvalita. 

Minerva Česká republika, a.s., působí na trhu informačních technologií již od roku 1992, především v České a
Slovenské republice. Na Slovensku má své zastoupení v podobě dceřinné společnosti Minerva Slovensko, která
sídlí ve Zvolenu. Ve spolupráci se svými partnery Minerva dodává svá řešení také do Litvy, Ukrajiny, Ruska a
Slovinska.

www.minerva-is.cz
www.minerva-is.sk
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Péči o firemní IT zákazníka poskytuje Minerva dále
také v podobě rozšířených služeb, které společně se
zákazníkem definuje nebo v podobě kompletního
outsourcingu. Kompletní outsourcing, tedy předání
celého informačního systému včetně databází 
a hardvéru, je vždy podmíněn dlouhodobými korek-
tními vztahy a důvěrou.

ROZŠIŘUJEME ERP ŘEŠENÍ O
FUNKCIONALITU 
NADSTAVBOVÝCH SYSTÉMŮ 
Na základě požadavků našich zákazníků, kteří
chtějí sledovat detailněji a s větší funkcionalitou
různé oblasti své obchodní činnosti, dodává
Minerva nadstavbové produkty a řešení. Pro dis-
tribuční společnosti a výrobce, kteří své zboží dis-
tribuují sami je určen produkt Hamilton pro oblast
Sales Force Automation (SFA). Řešení pro mobilní
obchodní zástupce doplňuje odpovídající vybavení
PDA (kapesní počítače). Dalším produktem sou-
visející s distribucí je softvér Plantour, který opti-
malizuje rozvozové trasy. Pro řízení vztahů se
zákazníky (Customer Relationship Management
- CRM) nabízíme produkt SalesLogix. Produkt je
rozdělen do tří modulů Sales, Marketing
a Support. Je to nástroj pro řízení marketingových
kampaní, obchodních příležitostí, reporting dle

individuálního nastavení a pod. Sledujeme kvalitu
výroby produktem pro řízení kvality - Inspect.
Portfolio doplňuje softvér pro zdokonalené
plánování výroby, Preactor a další produkty
a služby. 

KDE NAJDETE NAŠE REFERENCE?
Minerva pečuje o více než 70 zákazníků. Mezi
naše významné referenční zákazníky v automo-
bilovém průmyslu patří nadnárodní společnost
Johnson Controls, japonský výrobce Aisan Bitron,
v elektrotechnickém průmyslu např. Saft-Ferak,
Laird Technologies, ve strojírenství výrobce
převodovek BMT ČR, Sauer-Danfoss, v potravi-
nářském průmyslu Madeta a Hamé, v nápojářství
Kofola a Poděbradka, ve farmacii například
výrobce léčiv IVAX Pharmaceuticals, Spofa-Dental
a v odvětví spotřebního zboží např. výrobce otop-
ných těles KORADO a Jitona.
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Riešenie správy technickej 
dokumentácie a areálu podniku
Ste malý, alebo stredný podnikateľ a máte problémy so správou a archiváciou technickej dokumentácie?
Spravujete na svojom území viacero objektov výrobného charakteru? Nemáte aktuálnu digitálnu mapu spravo-
vaného areálu s priebehom inžinierskych sietí? Nechcete investovať veľké prostriedky do nákupu drahých riešení
a nákladného softvérového a hardvérového vybavenia? 

Riešenie od spoločnosti CORA GEO ponúka odpovede aj na vyššie uvedené otázky.
Východiskom je špecializovaný systém PGIS vhodný na správu technickej dokumentácie alebo správu menšieho priemyselného areálu. 

PGIS je systém založený na modernej n-vrstvovej architektúre. Umožňuje kvalitné spracovanie geografických informácií a efektívnu prezentáciu údajov
v podniku. Pomáha pri riadení a prevádzke spoločnosti, pozitívne ovplyvňuje kvalitu a účinnosť riadenia. Hlavnými prínosmi riešenia PGIS:

modulárny a škálovateľný systém 
nezávislý od platformy a systémového zázemia
kvalitný a bezpečný produkt z hľadiska prístupu a uloženia údajov, poskytujúci unikátnu funkčnosť - 

• priečne rezy, generovanie schém, lokalizácia a ďalšie analytické nástroje,
• výber údajov podľa topologických, technických a priestorových podmienok,
• tvorba tlačových výstupov,
• pripájanie doplnkových údajov k objektom (schémy, fotografie, videá, výkresy 
a ďalšie digitálne dokumenty),

rôzne úrovne prístupových práv na údaje a funkcie.

Systém je možné prevádzkovať vo vlastnej réžii alebo s využitím služieb 
OUTSOURCINGU, kedy klient pristupuje na systém prostredníctvom internetu (obr.) 
a platí len za využité služby, napr.:

vytvorenie a správa digitálneho modelu areálu,
digitalizácia a správa skladiska technickej dokumentácie,
prístupy k aplikáciám PGIS,
konzultačná a poradenská činnosť k PGIS ,
úprava systému PGIS podľa špecifických potrieb zákazníka.

Outsourcing je spôsob realizácie vašich požiadaviek a predstáv o správe technickej
dokumentácie podniku bez potreby nákladných investícií do technického a softvérového
vybavenia a ľudských zdrojov.
Viac informácií o riešení PGIS nájdete na našej adrese:

CORA GEO s.r.o.
Prevádzky:  Štefánikova 15, Poprad

Drieňová 3, Bratislava
www.corageo.sk, obchod@corageo.sk, Tel: 052 - 7871411 sekretariát
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