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Sektor
Produkcja galanterii skórzanej

Maestro Produkcja PRO – wsparcie manufaktury najwyższej jakości
Firma SACCUS zajmuje się sprzedażą skór meblowych oraz produkcją galanterii
skórzanej. Dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów od przeszła 20 lat cieszy
się zaufaniem klientów. Swoje produkty dostarcza do największych producentów mebli
tapicerowanych w Polsce.

Rozwiązanie
• System
produkcyjny
Maestro
Produkcja PRO
• SAGE Symfonia ERP Handel
• SAGE Symfonia ERP Finanse
i Księgowość
• Platforma sprzedaży B2B

Przed wdrożeniem systemu Maestro Produkcja PRO firma przechowywała dane
w programach Microsoft Word i Excell, a także w formie papierowej. Potrzebny był
zintegrowany system, który przechowywałby wszystkie dane w jednym miejscu. Wcześniej,
firma nie była w stanie określić ilości wykonanych wyrobów i ewentualnych braków, a także
na jakim etapie znajdują się zlecenia produkcyjne. Firma KONI zaproponowała wdrożenie
nowego systemu ERP firmy Sage Sp. Z o.o. co umożliwiło kontrole nad dokumentacją we
wszystkich oddziałach firmy.

Maestro Produkcja PRO - System wspomagający zarządzanie i rozliczanie produkcji
współpracujący z systemami handlowo-magazynowymi opartymi na bazie MS SQL. Elastyczność
systemu Maestro Produkcja PRO potwierdzają wdrożenia w bardzo zróżnicowanych branżach.
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Brak programu, który odpowiadałby
za produkcje był dużym problemem.

Dzięki wdrożeniu ... firma zyskała na uporządkowaniu
dokumentacji technicznej i szybkim dostępie do
precyzyjnej informacji ONLINE

Kolejnym problemem, z którym borykała się firma był
brak programu odpowiadającego za dział produkcji.
Firma nie posiadała przejrzystego planu produkcji
i podglądu realizacji zleceń, nie było również integracji
pomiędzy poszczególnymi ogniwami systemu. Rozliczanie
produkcji odbywało się ręcznie, co powodowało wiele
pomyłek i było bardzo pracochłonnym procesem.
Firma KONI by rozwiązać te problemy zaproponowała
wdrożenie systemu Maestro Produkcja PRO. System ten

B2B i współpraca stała się prostsza
Firma KONI zaoferowała, także wdrożenie platformy
sprzedaży

internetowej

B2B,

która

pozwoliła

na

nowoczesną współprace producenta z kontrahentami.
Kontrahenci

za

pomocą

przeglądarki

internetowej

uzyskają wgląd do zawsze aktualnej oferty handlowej,
która może być inna dla każdego z nich. Firma KONI
wdrożyła także Pulpit Menedżera, który dostarcza
informacje zarządcze i analityczne w przedsiębiorstwie.
Pozwala kadrze zarządczej na kierowanie firmą z każdego
miejsca, będąc poza firmą.

Korzyści
Dzięki wdrożeniu Systemu Maestro Produkcja PRO,
Platformy internetowej B2B i Pulpitu Menedżera, firma
zyskała na uporządkowaniu dokumentacji technicznej
i szybkim dostępie do precyzyjnej informacji ONLINE.
Wdrożenie

pozwoliło

na

automatyzacje

procesów

zamówień, jak i automatyzacje procesów rozliczania
m.in. pozwolił na utworzenie mechanizmu rozliczania
kartotek ogólnych według logicznego podziału surowców.
Indywidualne wdrożenie programu pozwoliło zintegrować

produkcji.
Wprowadzenie Systemu Zarządzania Produkcją pomogło
uzyskać innowacyjną organizacyjnę firmy.

moduły systemu Maestro tj. Moduł Technologicznego
Przygotowania Produkcji i Moduł Planowania i Rozliczania
Produkcji z resztą systemu ERP. Wdrożenie Maestro
dało też możliwość podglądu aktualnego obłożenia
stanowisk roboczych na podstawie danych z systemu.
Dodatkowo wdrożenie Modułu Planowania pozwoliło na
łatwe układanie planu produkcji i nadzór nad aktualnym
obłożeniem maszyn.

KONI Systemy IT to wiodący producent i integrator oprogramowania wspomagającego zarządzanie
produkcją. Liczne wdrożenia systemów do zarządzania produkcją zakończone sukcesem pozwalają
nam nosić miano ekspertów w tej dziedzinie. Poznaj nas bliżej na www.koniit.pl

