
Výrobní podniky patřily v uplynulých několika letech mezi průkopníky využívání informačních technologií při pod-

poře a rozvoji podnikání. Konkurence na trhu v ČR i v zahraničí je totiž značná a bez efektivního plánování, kvalit-

ních výrobků a rychlých dodávek je problém získávat zakázky a rozvíjet se. Společnost Astro Kovo Plzeň, zabývající 

se zakázkovou výrobou pro české i zahraniční odběratele, se proto rozhodla nasadit Byznys ERP.

Podnikový informační systém Byznys ERP je efektivním 
nástrojem pro řízení výroby ve většině výrobních odvět-
ví. Jeho komplexní řešení řízení výroby není odvětvově 
specializovaný produkt, ale univerzální systém, 
který je relativně snadno modifikovatelný. 
Pomocí něj lze automatizovat řízení výro-
by v různých výrobních odvětvích, jako 
jsou například strojírenství, elek-

trotechnika, papírenství, výroba nábytku, stavebních 
prefabrikátů, slévárny, kovárny a další. Je vhodný pro 
kusovou i sériovou výrobu, podporuje zakázkovou výro-
bu i výrobu na sklad. Zajišťuje zprůhlednění a automa-
tizaci všech výrobních procesů v návaznosti na činnosti 

podpůrných činností, jako jsou obchod, konstrukce či 
technologie.

„Díky nasazení Byznys ERP jsme získali 
aktuální přehled o stavu všech zaká-

zek ve výrobě, podařilo se nám 
zlepšit návaznost skladových 

PŘESNÝ BYZNYS
BYZNYS ERP POMÁHÁ PLNIT VÝROBNÍ TERMÍNY



zásob na výrobu a v neposlední řadě jsme 
schopni efektivně využívat veškeré informace 
a dokumenty vázané na naše produkty,“ popisuje 
Libor Hamouz, ředitel výroby ve společnosti Astro Kovo 
Plzeň, a pokračuje: „Při komunikaci se zákazníky jsme 
schopni okamžitě dohledat veškeré potřebné informace 
o zakázce a nástroje ERP systému nám dovolují efek-
tivně plánovat výrobu a optimalizovat distribuci zboží.“

Pro řízení výroby v Astro Kovo Plzeň navrhli konzul tanti 
J.K.R. standardní nasazení modulu Výroba s menšími 
programovými úpravami. Jednalo se hlavně o importy 
materiálů a polotovarů do kusovníku, doplnění formu-
lářů o odkazy na externí dokumenty a o úpravy tisko-
vých sestav Výrobních průvodek ve třech variantách pro 
různé typy výrobků a polotovarů. Dále došlo k nasazení 
terminálů s dotykovými obrazovkami pro zadávání vý-
konů pracovníků ve výrobě. Po předání výrobního mo-
dulu do běžného provozu proběhlo ještě dolaďování 

nastavení řídicích parametrů tak, aby nasazení in-
formačního systému splnilo očekávání a napomohlo 
ke zvyšování produktivity práce i kvality výrobků.

„Nasazením modulu Výroba informačního systému 
Byznys ERP se nám podařilo zprůhlednit toky materiálu 
a efektivně snížit skladové zásoby. Hlavním přínosem je 
pro nás plné převedení vlastní výroby do systému Byznys 
ERP, kde máme okamžitý přehled o průběhu aktuálních 
zakázek a vidíme také vytíženost jednotlivých pracovišť. 
Tyto informace nám umožňují efektivněji plánovat výro-
bu s ohledem na plnění požadovaných termínů dodání,“ 
přibližuje Libor Hamouz.

Astro Kovo Plzeň se specializuje na zakázkovou sériovou a malosériovou výrobu drobných součástí 
výkonnými řeznými nástroji podle dokumentace dodané zákazníkem. Výroba probíhá na moderních CNC 
obráběcích centrech. Mezi zákazníky patří české i zahraniční společnosti. Více na www.astro-kovo.cz.

J.K.R. je s produkty Byznys ERP předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Spo-
lečnost byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes působí po celé ČR a na Slovensku. Řešení Byznys ERP 
využívá v Česku více než 1 250 organizací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi největší zákazníky patří 
Central Group, Ravak a Vltava-Labe-Press. Více na www.jkr.eu.
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