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GOHR so sídlom vo Veľkom Šariši, patrí

medzi významné strojárske podniky na východ -

nom Slovensku. S takmer dvestopäťdesiatimi

zamestnancami je najväčšou spoločnosťou

v strojárenskom koncerne GOHR. Vo svojich

začiatkoch v roku 1999 sa spoločnosť veno -

vala najmä obchodnej činnosti, po roku a pol

existencie začala s vlastnou výrobou. V sú-

časnosti sa podnik zameriava na zákazkovú

výrobu ťažkých oceľových konštrukcií podľa

zadania zákazníka. 

KEĎ SYSTÉMY NERASTÚ S FIRMOU
Rozhodnutie nasadiť nový informačný

systém sa v GOHR rodilo postupne. Pôvod né

Odvetvové riešenie pomohlo 
skvalitniť riadenie a výkazníctvo
Mnohé spoločnosti dnes uvažujú o zavedení podnikových informačných
systémov alebo ich zdokonalení. Niet divu. Softvérové nástroje výrazne
pomáhajú firmám dosahovať želané výsledky. Najmä v zložitom hospodárskom
období, akým dnes prechádzame môže byť vhodne zvolené riešenie
pomyselnou hranicou medzi úspechom a neúspechom v podnikaní. 
SAP Business All-in-One predstavuje vhodné riešenie pre zabezpečenie
oblasti financií, ľudských zdrojov, výroby a skladového hospodárstva.
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IT prostredie tvoril systém Omega od spoloč -

nosti Kros a často sa využíval MS Excel, na-

príklad v skladovom hospodárstve. 

PREČO PRÁVE SAP?
Pri výbere informačného systému uvažo va li

v spoločnosti GOHR nad viacerými možnos-

ťami. Pre spoločnosť GOHR bola dôležitou

podmienkou nielen komplexnosť systému,

ale aj pevné postavenie na trhu a spoľahlivosť

dodávateľa softvéru. Navyše, z hľadiska ďalšie -

ho rastu podniku v budúcnosti, bola namieste

požiadavka rozšíriteľnosti.

Kľúčové potreby, ktoré firma potrebova la

riešiť bolo skladové hospodárstvo, výsledné

kalkulácie, transparentnosť dát, plánovanie

nových kapacít a financií. Spoločnosť praco -

vala s rôznymi systémami, ktoré vzájomne

nedokázali spolupracovať. Projektový mana-

žér spoločnosti MPI CONSULTING Peter Cho-

van upresňuje: „Firma prerástla možnosti

technológie, ktoré dovtedy používala. Bola

v podstate riadená intuitívne, neexistoval

jednotný pohľad na účtovanie, skladové hos-

po  dárstvo, na výdaje, či zákazky. Bolo zloži -

té vykazovať bankám reálne účtovné údaje 

a teda reálne nazerať na momentálny stav.

Toto všetko systémy SAP umožňovali zme-

niť.“

ŠPECIFICKÁ VÝROBA 
– ŠPECIFICKÉ RIEŠENIE

Riešenie pre GOHR vychádzalo zo SAP

Best Practices Baseline Package, konkrétne

z prednastavení pre strojárenskú výrobu. 

Základom inštalácie bol predkonfigurovaný

systém. Keďže špecifikom spoločnosti

GOHR je zákazková výroba nebolo možné

všetky procesy štandardne pokryť prednasta-

venými riešeniami. „Nastavenie systému sa

prispôsobovalo tak, aby spoločnosť mohla

vykonávať procesy v informačnom systéme

podľa svojich špecifických požiadaviek. Aby

sme mohli zabezpečiť plynulý chod, bolo

nutné určité časti štandardného procesu

upraviť,“ objasňuje Juraj Bocz, riaditeľ pre

stratégiu a rozvoj MPI CONSULTING. 

ČO PRINIESOL NOVÝ SYSTÉM?
SAP výrazne sprehľadnil činnosť pod-

niku. Manažmentu poskytol jednotný, reálny

a okamžitý pohľad na podnikanie. Veľa pro-

cesov bolo budovaných od základu. Cieľom

projektu bola nielen konsolidácia finančných

procesov, ale i zjednotenie, centralizácia 

a porovnateľnosť údajov. Tento cieľ sa po-

darilo naplniť a dnes je vidno reálne dôkazy,

že je možné bankám vykazovať finančné

podklady bez oneskorenia a absolútne pres ne. 

ZAMESTNANCI SI NOVÝ SYSTÉM CHVÁLIA
Ak firma prechádza na nový systém,

medzi zamestnancami častokrát prevládajú

zmiešané pocity. Nebolo tomu inak ani v GOHR.

Pracovníci sa na nový systém tešili a boli

plní očakávaní. Aj keď sa zo začiatku stretli

s určitými ťažkosťami, získavajú stále väčší

prehľad a zručnosť. Zisťujú, že je užitočný

a potrebný. Viditeľná úspora času a vyššia

efektivita majú na ich prácu obrovský efekt.

A ČO BUDÚCNOSŤ?
Veľmi dôležitou požiadavkou na nový in-

formačný systém zo strany GOHR bola možnosť

rozšíriteľnosti. Dnes je v prevádzke šesť modu -

lov – tri logistické a tri finančné. Do budúcnosti

spoločnosť plánuje v rámci finančných modu -

lov postupne prejsť na medzinárodné štan-

dardy. Zároveň plánuje dobudovať precíz-

nejšie finančné moduly v oblasti plánovania,

prognostiky či cash flow.
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