PŘÍPADOVÁ STUDIE

LASVIT
Zajistili jsme pro společnost Lasvit bezproblémový přechod ze starého systému
založeného na excelovských tabulkách na nový, postavený na bázi vzájemně
propojených open source nástrojů. Slouží 100 uživatelům, kteří s jeho pomocí řídí
ekonomiku firmy, projekty, výrobou, distribuci i prodej.

Výchozí stav


Excelovské tabulky u jednotlivých uživatelů.

Problém









Žádný systém řízení dokumentů.
Roztříštěné informace na řadě míst.
Nemožnost efektivně řídit množství projektů a poboček po celém
světě.
Problémy s plánováním výroby.
Komplikované řízení vztahu s klienty, například při přechodu mezi
regionálními pobočkami.
Velmi pracné a náchylné na lidské chyby.
Nebyla nastavena přístupová oprávnění.
Nebylo možné zpětně dohledat (auditovat), kdo a kdy provedl jaký
záznam.

Řešení
„Informační systém od
Business Systems nám
umožnil rychleji a snadněji
reagovat na potřeby
zákazníků a efektivněji řídit
firemní procesy.“
Leon Jakimič
Generální ředitel Lasvit s.r.o.








Studium firemních procesů a pochopení potřeb klienta.
Návrh infrastruktury postavené na vzájemně propojených nástrojů
typu Open Source. (ERP, DMS, CRM, MIS).
Nový systém umožňuje:
 řízení projektů včetně lidských, finančních a výrobních zdrojů
 tvorbu a spolupráci dynamicky tvořených týmů
 vícestupňový hierarchický schvalovací proces včetně
poznámek a workflow
Automatické vytváření katalogových listů na základě obrázků a popisů
obsažených ve schváleném návrhu. Katalog je k dispozici online i jako
offline PDF a obsahuje více než 10 000 produktů.

Výhody





Přechod probíhal postupně po jednotlivých modulech tak, aby nebyly
narušeny činnosti firmy.
Všechna data jsou soustředěna na jednom místě a dostupná všem
pracovníkům podle jejich úrovně přístupu.
Systém automaticky zpracovává informace, čímž snižuje pracnost a
chybovost.
Obchodní manažeři mohou pracovat s automaticky aktualizovaným
katalogem online i offline.

LASVIT s.r.o. je nadnárodní společnost sídlící v
Česku, věnující se výrobě a instalaci designových
svítidel, skleněných architektonických prvků a
uměleckých předmětů ze skla, většinou v
kusových, exkluzivních provedeních na zakázku.
Má pobočky v Evropě, Asii a USA.

Společnost Business Systems, a.s. již 18 let
působí na českém trhu. Svým klientům z
oblasti bankovnictví, zdravotnictví,
energetiky, telekomunikací, cestovního
ruchu, leteckého průmyslu i malým výrobním
či obchodním společnostem zajišťuje tvorbu
a provoz informačních systémů na klíč nebo
na bázi Open Source řešení. Pracuje metodou
agilního programování, což zajišťuje rychlou
dodávku systému, možnost změn v průběhu
vývoje a dodržení smluvních termínů i cen.

Více informací najdete na www.bsys.cz
nebo pište na sales@bsys.cz.

