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Aplikace ESS byla navržena optimálně pro výrobce tabulí vlnité lepenky pro přímé objednávání tabulí ze strany
zákazníků. Aplikace přímo navazuje na provozní ERP systém, který řídí obchodně výrobní proces u výrobce.
Požadavky - objednávky zákazníků byly do této doby zadávány obchodní asistentkou na základě papírové, e-mailové
nebo telefonické objednávky. Doplněním internetové aplikace ESS jsme rozšířili možnosti vstupu požadavku –
objednávky zákazníka do systému řízení zakázkové výroby MAGIS CB, a to pro přímé zadání požadavků nákupčím u
objednatele. Na rozdíl od většiny aplikací typu eshop / B2B aplikace ESS přímo online komunikuje s plánováním
výroby u výrobce tabulí (není tedy vázána pouze na skladovou zásobu), takže je schopna okamžitého potvrzení
požadovaného termínu výroby a termínu dodání a také s ohledem na požadované množství a typ výrobku.
Bezprostředně po specifikaci požadavku objednatelem je termín blokován a po potvrzení požadavku – objednávky ze
strany objednatele je rezervována a tímto garantována příslušná výrobní kapacita u výrobce. V rámci kapacitního
testu se rovněž testují další parametry výrobků s ohledem na rytmus výroby a jiná omezení výroby, takže potvrzení
termínu je věrohodné a ze strany výrobce garantované.

Celý proces zadání objednávek lze takto realizovat až na speciální výrobky zcela automatizovaně bez zásahu
obchodního oddělení výrobce.

1

Zákazník – zadavatel má během zadávání požadavku přehled o volné kapacitě na jednotlivé dny, a může se tak
snadno zorientovat ohledně termínu výroby a dodání. Zadavatel má také okamžitou zpětnou vazbu, tedy potvrzení
termínu dodání.
Prostřednictvím aplikace ESS lze zadávat požadavky na již dříve dodané výroby (a tedy již popsané včetně např.
způsobu balení), ale také na zcela nové výrobky. V případě nového výrobku je nutno současně zadat i (minimálně
povinné) parametry výrobku, jak jsou znázorněny v příkladu vzorové obrazovky níže.
Součástí potvrzení požadavku je mimo jiné také ocenění položek podle platného ceníku a s promítnutím
individuálních zákaznických cen, se zvýhodněním podle odebraného množství a podle jiných smluvních podmínek
mezi zákazníkem a výrobcem.

Aplikace poskytuje zákazníkům výrobce a tedy provozovatele aplikace ESS další komfort, například informace o
aktuální rozpracovanosti aktuálně otevřených zakázek (již vyrobené množství, množství ve skladu, množství
expedované, množství aktuální výše pojistné zásoby). Aplikace také umožňuje zobrazení historie předchozích
dodávek včetně informací o včasnosti dodávek, informaci o parametrech dříve dodaných výrobků apod.

2

Lze také zobrazit historii faktur vystavených na zákazníka a ověřit hodnotu čerpání credit limitu. Splnění podmínky
nepřečerpání finančního credit limitu je jednou z testovaných podmínek před potvrzením objednávky.

Aplikace ESS byla realizována jako webová aplikace, která je provozována na vyhrazeném webovém serveru a
pomocí sady služeb (které jsou součástí ESS) je napojena na podnikový systém MAGIS CB. Modifikací těchto služeb
by mohla být tedy aplikace zprovozněna případně i s jiným typem ERP systému provozovaným na straně výrobce
shodných nebo obdobných výrobků.
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Přínosy
Aplikace ESS přinese profit pro zadavatele požadavků, tedy objednatele tabulí vlnité lepenky. Tímto je zcela jistě
snadné zadání požadavku, a především okamžitá odezva na požadavek s potvrzením ceny a termínu výroby / dodání.
V rámci zadávání požadavku má zadavatel přehled o případných dalších volných termínech výroby u výrobce, aniž by
musel kohokoliv na straně výrobce jakkoliv kontaktovat.
Na straně výrobce pak aplikace ESS přinese kromě vyšší úrovně služeb pro zákazníka (což je nesporná konkurenční
výhoda) také úsporu práce obchodním asistentkám, kterým se uvolní ruce pro jiné činnosti.
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