
SMI-OUVA O DILO

(dále jen 
'smlouVa'')

uzavř€ná podle s 536 a násl. obchodního uákoníku v platném Žnění

Článék 1
Sn1luvni struny

Objednatel:
HACO, spol. $ r.o.
sídlo] svobody 826/88' 460 15 Libe.ec 15
Zapis v oR: vedenéÍn Kléjským soudem v Ust| nad Labern' odd'l C ' ýlaŽka /514
lc'6]535699' DlČ: cZ61535699
Banhovnl spojenÍ: ÓsoB Liberec
cislo úČtu 905076253/0300
Jednající: jng' n-4artin Havljn, jednate' společnosti

a

Zhotovitel:
Název: Jetsoft s'r.o'
síd'enr: záběhlická 3156/65' 106 00 Praha ''0
zápis V oR vedenem u Mestskeho soudlr V PÍoze' oddilc' V|ozka 88863
1c.26710269 DtC.C226110269
Bankovnr spoteni: Raiffeisenbank a. s.
Čisto úetu' Bl5429ootlssoo
Jednající: MiÍoslav Koudelka' jednatel

Článek 2
Předmět smlouvy

2'1' Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje' Žepro objednatele provede za podmínek Vyrnezených touto sÍ.louvou dilo spočivajicí v dodáVce
tcT řešení pro plojekt| ,.zVYŠoVÁNi VNlTŘNi EFEKIIVITY sPoLEČNosÍl HAco, sPoL- s R.o' PoMocí 

'cT 
PRó5TŘÉoxŮ.' reg'e':

2'2 lTP03/520 (dále jen 
'Dílo'')'

2' 1 ' 1' zhotovitel se zavazuje V rámci Výše uvede.]ého projektu a v souladu s touto 9mÍoUvou dodat objednateli líce.cé
k infonnačnÍmu systému Money s5 V tomto lozsahu:

a) Licence Mon€y s5 (kmenová lioence)
b) 21 LicencíMoney s5 tíživatelská licence)
c) Licenc€ modulu Xlslmpo..tExport pro 1 uživatele
d} Licence JetMls s5 pro 4 uŽjvatele
e) Licence f'lobile 55
i) Licence Factory
g) Licence Projelly
h) Licence MailManager
i) Licence orderManag€r2
j) Licence shopconnectoÉs
k) Licenc€ B2B portál

l) Licence Dynamic Repor1plo 2 uživatele
m) Licence modulu obalové= konto
n) Licence modulu PaÍametly

2'1.2' zhotovite| se zavazuje v rámci Výše Uvedeného plojektu a Vsouladu s touto smloÚVou dodat Óbjednateli soffwarc a hard'.,/are
následujíci specifikace:

Název ooložkv ]l-pře5nění
HW Žařizsní UmÓžňlJii.í vúkí'n ářtlik^.é l}rÓ 1 -o-rc 15 uŽivateIu

UPs _ naDáiécí zdrÓi 2ks ) VÝkonný 2á|oŽní zdroi nro 2 3érVéfu

2x swlTcH 48 DÓrtů 2 Výkonný swÍtČh _ 24 noťiil Gináhil

") ,r/,-*,.,'."t ,4r1/,/ Ó.7.'(- ,./
n'



Vč sW pro zmapováÍlí přesn*ho počlu výtiskÚ na

Rackoýý seryei, rnin': 'lXcPU Quádcoíe 2'13GHz. 36GB
DDR3 1333lvlH.

HW teťmil.álový server a domain controler Rackový 5erver, mil': 1xcPU Qua.]Core 2,]3GHŽ, 36GB
DDR3 1333MHŽ

.:--'.L

Ná.ev Do'cžkv Upřesněfií
SW pro e-mailovou komunikaci Komplexní plcjdukt p]c e_maíi kon]Ul1ikaci a iýmovou

spoiupráci pro 15 tlž]vatéJŮ

Ái]tjVř'oloolan] í20X olo PC' 2t olo servolv)
sW ofiice ÚlÓ 15 \iánic l(ancelářský b*l]Ček

sW Óro zálohování obnovlj 2 n.ÁČi 2 .j)ro 2 servary
GralickJ'SW sáda nás1iojrj p|o 9raf.l,)áVriry 1lšiěného obsahU' webů'

elekllonických knih apod.

sW ná moÍ]ltolino PČ Pro 20 LrŽivaie|ů

sW ÓrÓ dálalr snrvlrrr1r. 'J5 llživAié]l'|

sW soL servél 2008 slándalrl Ř7 li4hii }

s\^/ DrÓ lerminál servér nrÓ 15lliivái!'lů

Iefninálová licence oro Vzdálený DřístuĎ

lnfomáčni systém - lícence +
impiementace + instalační práce + analýzy

l 22 Llživalel\J (]5 so!čas|é plaÓUjicích uŽiváte|ů. 1
licence pro t.ln-]inály. 6lic.nci pÍo doiykcvé moniloiy)

doÍ]házkoVý sVšiém

oĎéráání šVsiém nlÓ 14 Pn 14

21.3. zhoiovitel se .avazuje v.amci výŠe LlvÉdeného projektLl a vsou]adu s toLjto sfilouVou poskytnout objednaieIi veške.é
slLrŽby spoČívajjcí Vdodáni a jnstalaci licenci' scítlváru 3 h3rdwaru, (dle předchozích boda). a zároveň komplexní sluŽby
spočíVajícÍv Žavedeni nového informačního systómu objodna1fli Jde Dředevěírn oslužby1cholo lo2sahU:

- před jmplemenlačni analýza

- analýŽa logistického uspořádání a mateliálových 1okŮ

'ékolérí Uživote|ů

- kon2L!]'éce 
'' 

ra-c; cá élro ' D'o]eL lu Icl'

- vedeni ,,projektu ICT

- náVrh oplimálnich pÍoceÉů a postupŮ

-r4,č-- ,/
,..,



3.2.

33

_.:.;trj:Ý da1ze stávajicich systémů cbjednateíe do i']ového infontačního syslému a potřebne koníígi]rácč

- a;+:-aa n3 ostrri provoz

' :]_.: raJ caodem nového infcrmaÓního systému až do provedeni pruni ročni účetni závěrky'

::::-::.] se 1cuto smlouvou zaýaziJje, že zhotovlteli poskytne při zhotovení Dí|a vtéio sňlouvě vyn]ezeíou součinnost' řádně
:-::..._a D:i. cd zholoviteie převeŽn]e a za Dílo zhotovite]j zaplalí sjednancu cenu.

č!ánék 3
cena a pl3tební podmi*ky

3 : ce_? D ]? .! 2 r.=zi sÍanami sjednána jako pevi]á a nen]ónná Ve Výši 3'570'00c.'- Kč Vč' DPH {s]ovy] lřlff]ljonypětgelsecln]desiilijsic
<.rJ: ésx;.h]. Ztoho DPH Vsazbě 20 91 Činí: 595.000,- Kč is]ovy: pětsetdev3desátpěltlsÍc korun Óeských)' částka bez L]PH ailí
2 E75::: - Ka 1s]o!.ý: ovaí']il]Ónydevětsetsedmdesátpě1lisíc korun českých)'

' (Prry za ha.a'},'ale a oslatnj soítware v sou|adu se speciÍlkaci článKu 2 ' bod 2' 1 .2' V celkovó částoe 1 'c! 1 o30.- Kč bez DPH
ceny za iicence v oeikove částce 868 220.- Kč i]ez DPl_l

- ceny za implémentac] Vč' veške{,ch analýz V .elkové Óésice 961.45o.- Kč bez DPH

' ceny za ]nstalac] a oŽíVení haldwaru a sof.twaru V celkové částc9 54'300,- Kó bez DPH
cena zahrnuje Veškelé néklady zhotovitele nulne na řádne a včasné pl[ěnl pieclmětu smlouvy'

cena Díla bUde zhoiov]teli Uhrazena následovně:

_ 1. částka: cena za hardwale a osiatní softw3re {mimo licencí a ceny za ímpieffentaci vč. ána]ýz a instaláce) * po dodáni tohcto hardwa.e
a ostatnÍho software. a to na základě předáVacího plotokoiu bez záVad a na Žákladě fakluly _ daiového dokladu _ Vystevenéhc
zhclovileiem se spIatností 14 dnú od dat2 Vys1avenÍ'

_ 2. částka: cena za insta|aci a ÓŽivénÍ hard\'i/aru a ostatniho soÍtweíu _ po lrove.Jeni instala.ě e oživení a to na zák]adě předáVacího
proiokolU beŽ záVad a na základě íakiury - daňového dakladu * Vyslaveného zhotovitel.!n se splat|ogtí 14 dnů od data vys:avení.

- 3. částka: 60 % Že zbylé částky, t]' 60 % z dosud nevyp|acené ce|kovó ceny za licence a i.npjementác| vč' afla|ýz bude placenÓ posiupné
ve Čtyřech Íovnomě.ných splátkách s měsíčni periadiciiou s tím, že první l/. bilde uhrazena po ployedení předimplernent3ční era]ý2y a
dodáVce licencí' a to ná základě předáv3ciho plo1okolu beŽ ŽáVad a na Žákladě íaklury _ dáňoVého doklodu _ Vystavenéhc zhotovilelem $e
sp|atBÚsti'14 dnÚ od data vystaveni.

_ 4. částka: 40 % ze Zbylé částky, tj' 40 % z dosud nevyplacené celkovó cen.V za ijcence a in']p|ementaci Vč analýz bude uhlazeno áŽ ao
'ostlém" nái]ěhu a dohledu nad piovozem a odladění všech chyb á nedostatkú ? soucasne po plovedenern dohléCju nad loční ÚČelriÍ
2ávěrkou za rck' 2012' a to na zákládě pie.jáVacího plotokolu bez záVa{j a na základě f*ktuly * daňového dckladu _ Vystavenóho
zhotovite]em se 6p!atnosti 14 dnú od data VystaVeni'

3'3. ZhotoviteJje povii]én zaplatit objednateli smllvní pokutu 2a p.od]eni s Clokončenín] díla V alohodnuiém temlíiu ve VÝŠl tJ 05 % z Če|kové
ceny dila za kaŽdý den plod'eni'

3'4' V prípádě prod|ení objednateJe s úhládou' uhrádí objednatel smIu'lni pokl]tu Ve výši c.c5 % 2 d]tržné čáslky za kaŽdý den p'odJeni'

Článek 4
|5ředáni a piévzetí Dila

41' zhotov]tel se zevazuje řádně plcvésl oílo dle této sffl]ouvy nejpozději dc 2B2.20l3 ad Uzavi'ení této smlcuvy slir., Že t€|mín ostléj.]o
náběhu systém! je sianoven nejpozdóji na 1'10.2012. Konkrétní teminy ško|ení, konzujtaci a jednolliVýci.r íázi il.!]D]en]enlace budo|
nás|edně o.lsÓuhlaseny oběfta smluvnimi siranaB]i tak, aby VýŠe uvedené termíny prove.jeni dí]a a oskeho láběhu by|y splněoy.

4.2' obj€dnalel se zavazuje Dílo odpovidejÍcí 1é1o sn]jouVó od Zhotovite|e Ve stencvený termín převzít

4'3 Viastnické plévo ke zholovované Věci přeahazí ná objednate|e až úplným zapiacenjln dile.

4.4' il4ístenr plněnije sídlo objedn3te]e'

článek 5
|'ráva a poviilno$ti smluvních stlan

5.1' Zhotovitelje na zék|adě té1o smiouVy pov!nen zhotov]l pio objec]nale]e Dílo r.]le oie.JchczísíeclÍikace

,"' L ..



5'2. Bude-li objednate| poŽadovat s|užby nebÓ Věci nad lán]ec l6to sínlouvy, Zhoiovitel na tolo objednaiele přé{jeí] upozolní a o[]ě sÍnluvní
strany se dohodnou o dalš'm poslupu'

5'3. objednateJ izhotovitel se zavazuji poskylovat infolmace o ion1tc projektu 1ietim orobán Výhradně v C]i]hodnLltém rozsahu tak ai]y neby|y
ohrožel]y zájmy diuhó smluVní strany'

5'4' Zhotovilel i objednatel se dohodli ná tos]. že dokument ,'P.o]ekt lcT * HACO" b"Jde nedjlnou součásií teto smlouvy a speciíiku]e Íámcový
obsah dodáVky inÍormačního systému'

5'5 ob]ednatel j9 povinell pc celou .jobu použíVání sollwaru l4oney s5 plátit 
'í:ain1enanc€'', tj' loóní UdÉovací pop{atek, ki€iry čini 12 %

zceny licenci stim, že minimálně prýní ka|endářní rok po loco ostlého náběhll $ystému je objednatel od placení ''m;intenance.osvobozen. Konkrétní úplava podmínek 'maintenancť" a následného poskylováni servisu a tčchni.ké podpoly bude řeŠe|a spic]á]l]i
smloUvÓU

5'6 objednateI se zavazirje poskytnout zholoviteli potřebnou $oUÓinncsi, urncŽni1 Vslup pracovníki]n'] zhotovitele do prostor objednatele
poskytovat zhotoviteli VŠechny potřebné podklady a informace nutné pío reaIizaci Dila'

ulirrpl( ti

záÍuční d{'ba, odpovědnost, pojištění

6.1' Nebezpečí škod na díle přecháŽí na objednateJe okamž]kem piedáí]í a převzeti dí|a n';.ákladě přecláÝacího plctokolÚ bel záv.d
po'V'zeneho obéma sm J!.'Ť| sl'a1ami

6'2. záruční doba Dí]a činí 12 .nésícú a počiňá běŽet dnem pievzetí Díla objednateiem' ZáÍuka se nevi.tahuje na Va.ly' ktelé vypjývají ze
zadáni a na opotřebeni Vyp|ývajjcíz uŽíVánídíla a z nevhodného zacházellís dílem

Č!ánek 7
Zánik smlcuvy

7'j Tenlo smlLiVni Vztai] mÚže být ukončen dohodou smluvních shan Ói pís€n-]ným ocstoupením jedno nebo dluhé srnluVní sírai]y'

7'2' smluvní st.ana n uŽe odsioupil pjsemnou foÍnoi] od ss]loUVy V piípadě, Že dlUhá smluvni stlana poiuší záVazek cbsažený v télo 3mlouVě'

7'3' objednatelÓ mohou od sm|ouvy odstoupii zejméne z ctúvodui

a) NedodrŽel1í tennjnu dokÓnčoní díla nebo nedodrž€ní teníinu odstranění Vad a necjodělkú i pies poskyhUtí pi.aměřené dodatečné i]..Ůly'

b) Plováděn'díla v lozporu 5e smlouvoLl ipřes posk)'tnL]ti přiměřené lhÚty k oclstla]]ěni VaC] Vzn;k]ých Vadnýn) provóděním dl|a.

7'4' Zhotovilel múŽe od smlouvy odsloupit V připadě plodleni objednatele s uhládou o Více než 30 dnú.

7 5' odstoupii od sm|ouvy je smIuVni strana opráVněna, jestljže tc p'senné oznámí druhé sri]Uvní gtlaně beŽ Zbytečnéhc odkladu pote, co se
o tomto por!šeni dověalělá' s'n{ouva Žaniká dor!]čením píseínnél-]o o(jstoup€l']i od smlouvy druhé smluvnj siraně. Tiň neni dotčenÓ práVc
na náhradu Škody VŽňik]é porušením sřrloí]Vy. oznán1ení o odstcL]pení od 9n]louvy.llusi obsahovat přesné Vymezení dlvodi]' p.o kleý
sŤ Ll'')l )llal'a od sÍnlíJ'ý ocjstuou]e

Článek 8
Zá!ělecná u5lanoveni

B'1 právniVztahy neupravené 1outo srnlouvoL] se řídi příslLlšnýn1i uslanoveními ?ákona č' 513/19g1 sb , obchodnizákÓník Ve znění předpisu
pozdějších'

8'2' Veškelé změny a dop|ňky té1o smlouvy je moŽno provádět pouŽe formou pisen']ných a Čísiovaných dcdatku oznečených jako Dodátek ke
smlouVé o dílo. Tylo dodaiky musí být podepsány oběma s.nluVním] stlanami a stavají se nedilnou součástí této sftlÓuvy

B 3' Taio smlouva byla Vyholovena Ve dvou stejncpisech' prióemŽ kaŽdá sftluVrí stlana obdťijedio Vyhotoveni'

B.4' smlilvní stla0y si tuto sn]louvu přeóetly, s jejín'] obsaheÍ] souhlasi a na dúkaz toho přípojLijí sVé podpisy'

85 zhoioviie| souhlasí, že podle ust' $ 2 písm' e) zákona č.32012001 sb' o finanční konirole Ve Veřejné spláVě, je osobou pcvjnnou
9polupŮsťJL'it pii výkonu ilIanční kontíoly.

L.-. i
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:' .^a a. 1 sm|ouVV o dílo

>ROJEKT ICT - HACO

' -\'oDNíSDĚLENí-.-:. ..<-:::ent je nedilnoU souěástí smlouvy o dílo a specifikuje rámcový obsah dodávky ls'

: =i::vÉ] PoPTÁVfi 0"ýBERoVEHo ŘizENi)

_ ::':.,<: kcrnp|exního ls _ HW, sW a restrukturalizace stávajícíPc infrastruktury

: :i:asÍA\€Ní sPoLEČNosTl HAco
:.:Ě::š- -':a: s:.] sro. byla založena V roce 1994 jako ryze česká společnost. obsahem portfolia činností společnosti je VýVoj a
t:_s--. = t-é-=_ .-}..{oVé řady \^ýrobků' konstrukce forem a přípravků vstřikování termop astŮ V nepřetÉitém provozu, kompletačnÍ práce a
:::.l. ]i:__..É. .-9ce] tuzemsko, prodej zahÍaničí, distrjbuce' servis obchodnísÍtě' řetězce'''. NaŠe společnost se zaměřuje na produkci a

='.|.: i!-..-:€,áŽ-ě pro stavebnictví' sortiment tvoří např' věirací mřižky' Vanová a revizní dvířka, Vpusti' Ventilátory a nově také nerezová
,?'.,z.' =... a -.-ez.vé Vétraci mříŽky, a to vše v různých Velikostech a typech' Naše výrobky vyvážíme do mnoha evropských zemí' NoVě
š:': +}.Š: ':-'' a s!:ji ckfuh podnikání o stavební činnost' která je V současnosti zatim V přípravné fázi'

= 
_. -á ..z 45 za:.ěstnancú a sídli ve vlastním výrobním areáIu V Liberci Harcově' Vrcholným orgánem jsou jednatelé' společnost se dále

a =_ 
-. Js-.<y ek.io.nický' !"ýrobně_technický, obchodní a Úsek stavebnÍ Výroby' V rámci úseku pak rozjišujerne jednotlivá oddě]ení se svýnrl

Kontaktní údaie:
HAco,spo]'sr'o' ekonom a Vedoucí projektu lcT: Ladislava Kovářová ladislava.kovarova(ahaco.cz mob.: 733 22? 91'|
svobody 826/88 ředitel a Vedoucí obchodu: Jan Hájek lan'haiek_áhaco.cz 603 214 799
460 15 Liberec 15 vedolcíVýroby: Jiřísynek ]iri.5vnek@haco'cz 603 837 094
IČi 61535699 jednatel| l\,4aftin Havlín
lel.: +424 482 750 624
íax: +420 482 750 619
e-mail: b3!p@!49.!Z

Droiektový tÝm: vedoucí ekonomického úseku: (EK) Ladislava KoVářoVá
vedoucí výrobního úseku (W) Jiří synek
vedoucí obchodního úseku (Vo) Jan Hájek
logistika, kvalita (Ko) Michal ondrejkovič

klíčoví uživatelé: mzdová a personální účetní (Uc) Hana Havlínová
asistentky obchodu _ fakturace (Ao) Michaela Gadasová
vedoucí komp|etace (VK) Dalibor Hájek
VedoucÍexpedice (VE) Vladislav Kadeřábek
Vedoucí hlavního skladu (VH) Václav Borna
vstřikovna (sE) Pavel Roubíček
nákup (AV) lÚilada suchánková

4. zÁKLAoNí lDENT|F|KAčNí ÚDAJE o PRoJEKTU

4'1 NAŠE oČEKÁVÁNÍ_ dodáVka nejmodernějších technologií by měla významně přispět k rozvoji společnosti HAco

4'2 NÁVRH TERN'.íN" -'^i^ 

tirff,illi1"::::.ťij'fri"-onstrukce 
síťové infraskuktury: 3 Q 2o12

,'ostď" náběh: nejpozději dne 1'10'20'12
PoimplementačnÍ podpora: do provedení ročni účeÍní závélky za l' 2012

4'3 cÍLPR.JEKTU _ |;iliii*xŤáj:[fxl''""sl':"J:'"apříčfirmou
rych]á dostL]pnost' provázanost a aktua]izace informací
řÍzení nákupu formou ošetření přístupu osob k jednotlivým účtům ÚÓtové osnovy, kvartá ní bi ance
nákupčích

_ li5:H :,i#i]ř',',': 
stavu zakázek

,/-
,,'/""t),1 ,-



4'4 sTÁVAJÍciSTAV

odhalení úzkých míst Ve Výrobě, ]ogist]ce a spÍáVě
mj|ima]lzace skladu lozpracované Výroby a synchronizace krátkých a dlouhých Výrobních procesú
plánoVání a řízení projek1ů včetně zpětných vazeb
komplexnost a plovázanost dílčích plánu Vč TPV
n]anuály' kátalogy a boxy zařízení řešit v bezpapilové podobě
firemní e'mailová komLlnikace
automatizace archivace a minimalizace papirové agendy
zvýšení efektlVity práce zarněstnancú vč hjstorieprací na Pc stanicích (óasy, téma' internet _
genelovánÍ měsíčních Výkazú)
bezpečnost systérnu prot] Vnitřním a Vnějširn neŽádoucím v]]vům

Money s3 - informaČnisystérn - úČetnictví'
Target - mzdy, pe.sonalist ka
store - skladoVé hospodářstVí' FlFo, ba íková pošta EAN. termjnálv
Anet Time - docházkový systér.
PoŠta 2000 _ dopisy profiba]Íky

4'4'1 PLÁNY' PRooESY, REPoRry A sEzNAl\4Y V EKoNoMlcKÉN,l ÚsEKU

4'4'1'1 PLÁNY

4.4.1.2 PROCESY

2 proces ř zen dolaci _

12. proces íakturace _ Ínirno EU

13 prcces evidence přiiátých faktur tuzenrsko
'l pÍo' e5 eV de"ce o'álÍcb Í3! lLl 7al..anlél
15 proces schva ovánífaktuÍ

3 ] píoces řizenilolu peněz



: 
_:::- ::-.:a'a_ Es:a'Jních přikazŮ

:_::::.:_= :i.,:_ c:iieb MTZ

:-:']'.. : s:::-{' _ sbérnice úkolů

4413 REPORTY

4414 SEZNAMY

c) (Ao) (AV) (VN)

3 seznarn pohledavek a ŽáVaz[ů

9 seznam a obsah archivačn' skříní

11.sezr]am ořístuoovÝch hesel oÍo Pc stan



13 seznarrr ie]efonních linek (AV) (uc)
14.seznam normat]Vů ekon úseku (počlY dokladů) (EK) (UC)
15 seznam manLlálú kalalogů a boxů V ek.Úseku (EK) (uc)
16 seznan] revlzÍ (AV) (uc)
]7 sezram sběÍnc (lS'TEL. ÚDRŽBA) (AV) (uc)

4 '4'2 PLÁNY, PRocEsY' REPoRTY A sĚzNAMY VE VýRoBNĚ_IEoHNlcKÉM ÚSEKU

4'4'2.1 PúNY

4.4.2.2 PROCESY

4.4 2,3 REPORTY

náhradník
1 proc€s VýÍoby Výlsku (vs) (sE)
2. proces roz]ezdu a ukončeníVýroby (VS) (sE)
3 procesuvolněníVýroby (vs) (sE)
4 procesodváděníVýroby (vs) (sE)
5' proces reíerenčního VýlskU (vs) (SE)
6 proces řizenineshody (KO) (vs)
7 proces montáŽe podsestav (VS) (sE)
8 proces předánísnrěn (vs) (sE)
9 proces VýVoje výrobku (w) (vo)

]0' pÍoces říŽeníprojektu (w) (EK)
1] proces řízenlsmluv (VV) (EK)
]2' proces Výroby nového nástroje (V\4 NN)
13 proces popláVky_rabídky laser stanice (VN) (sN)
14' proces zakázky laser stanice ryN) (sN)
]5' proces faktuÍace zakázky laser slan c€ (VN) (SN)
16 proces rek|amace zakázky laseÍ stanice (VN) (sN)
17' proces údrŽby strojů Vstřlovny (VS) (sE)
l8 proces údrŽby slrojů nástrojárny (VN) (sN)
l9 proces údrzby Íorem a piípráVlů (VN) (sN)
20' proces opravy íore.n a přípravků (VN) (sN)
21' pÍoces odstáVky Vstřlkovny (vs) (SE)

10 repoÍt Iočních s L]žeb Vstřikovny



'- '=]:ř =l--l:,:_a__a:- a eektncké

:.2. SEZNAI\4Y
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PúNY, PRocEsY' REPoRTY A sEZNAMY V oBcHoDNÍlV] ÚsEKU

1431 PúNY

náhradník

náhradník poznámky

4.4.3.2 PROCESY

nazev náhradník

] proces pi]etl ob]ednáv[y (Ao) (AV)

2' pÍoces fakturace (AO) (A\0

3' pÍoces exped ce zboží ČR (vE), (EX) (uc)

4' proces expedice zboŽízahían čí (vE), (Ko) (EX)

5. píoces Vymáháni poh]edáVek (Ao), (oR) (vo)

6 proces Uvedeni nového výÍoblu na trh (vo) (oR)

7 proces tvorby l'usovníhu a ceniku 0/u, (r\.4N), (vK), G/o) (EK)

8 proces péče o zákazníky'cRl\,4 (oR), (DE), (AO) (vo)

9 proces zisháni zá].aznila (oR), (DE) ryo)

10' proces TPP a školení (oR), (DE) (vo)

11' proces hodnoceníodběÍateLů (oR) (vo)

12 proces pÍopagace (AV) (vo)

13 proces výběru a hodnocení dodavaie ů (mN) (vo)

14 proces příimu zboŽí (vH) (Ko) NE)

15 proces rek arŤ]ace (KO) (mN)

16' pÍoces kontro]y kva ity (KO) (N4N)

4.4.3.3 REPORTY

t ,/-
L1--',



dle f lir! (RE VE,ST

11'Íeport 5P ana|ýzy odběratelů

18 report ce| sÍalegickÝch surov]n

] 9'reoorl hod nocen í dodavatelŮ

4.4.3 4 SEZNAT\IY

1 seznam Irizových čiselobchodn ho usehu

6'seznam EAN kódů a
7 seznarn dodavatelů d e objemu

10'seznam průrnvs|ových ochran (P PV
11 seznam atestŮ a certÍikátŮ

4'5 PoŽADAVKY NA zl!]ĚNY
4 '5'1 ÚČETNlcTVÍ 

-

-

Plovázanost dokladů
zabezpečení propojení jednotlivých úČetních roků (néjsou sledovány odděleně jako V lvlonéys3)
E]ektronický bankovní styk (automatizované nataŽení bank'Výpisu a příkazu)
Export do pdf, excel
l\,4oŽnost schValovacího řizení (odsouhlasenÍ dokladú před zaúČtovánÍm)
lvložnost importu dat z excelu do ls
Přjpíavenost na přechod na ELJR
LJŽivatelská tvorba poh]edú a filtrŮ
Napojení na insolvenční rejstřik a ARES
Napojení na obchodní íéjstřík
sledoVání středisek zakázek
Podpora Intrastat (statistjka pohybu zbožíV rámci EU)
Podpora Ekokom (obaloVé hospodářstvÍ)
Podpora datoVých schránek
Upominkové řízení
odpadoVé a obalové hospodářstvÍ
sledoVáni majetk!
Ivložnost uzavřít a znovuotevřít účetní období
l\loŽnost uzavřenídaňoVého období (z hlediska DPH) nezáVisle na účetnírn obdobi

4.5.2 TAKTURACE.OBCHOD
' Píooo.en's pošl systémem PoŠta 2ooo rebo ji.ym podobnym píog.amer Česhé PoŠly' popi'

zaj štění ''ba]Íkové agendy" jiným Vhodným zpúsobem
- Tvorba Vzájemných zápočtů
- Upo-inkové ř;ze1i
- l\,4oŽnost zadání splátkového kalendáře, pozastávky
- lnformace o nedoplacených fakturách (moŽnost zakázání fakturace)



- Automatizace fakturace dle potřeb Velkoobch'řetězců (elektronická fakturace)
- odběratelské a dodavatelské ceníky (řízení nákupu)
- Propojenís e-shopem' tvorba e_shopu (B2B, B2c)_ Více poboček na jednu adresu
- MoŽnostautomatickéhogenerováníobjednáVek
- Možnost blokace objednávek
- lúožnosi(automatického)potvlzováníob]ednávek_ katalog nák!pu s historií nákupu_ Poznámky k jednotlivým objednávkám
- Hodnocenídodavatelú,odběÍatelú

- řízenívztah! se zákazníky' propojenís PDA, popř' tablety (mobijnířešenípro 
'obchodníky")- možnost zadání rozsáhlého počtu rŮzných cenových hladin

- Evidence návštěv - záznam z jednání
- Databáze fotek-stojany' bonusy' kredity, rabaty,..'
- Seznamy zákazníkŮ d e odběru' tozklíčování odběr! daných zákaznÍkú' marže,'.

! a ! SK!ÁDY
' skladové hospodářství foÍmou čárových kódú' mobiiníterminály' plánování EAN pozice' tisk EAN

etiket
- l\4ožnost vyuŽití stáVajÍcích terminálú (1ks Motorola N,4C9o90 _ operačnÍ systérn Windows l\i]obile 5,

2ks Motorola Mc9090 s rukojetí _ operační systém Windows sE)_ l\roŽnost ovládáni skladů vó'tvorby dokladŮ pres lerminá]y
- Automatické generováníobiednáVek na základě přednastavených minimálních stavú na skladové

kartě
- olga.izace a řízení konsignaónÍch skladů u našich zákazníkŮ
- Hlídáníminimálního stavu zásob

].5 I,IZDY A PERSONALISTIKA
_ Komplexnost nového ls
- Propojení na docházkový systém Anet Time, event. propojení na jiný doporuóený doch'system
- lMožnost provázáníVýkonu Výroby se mzdou včetně hodnotícÍch kritérií
- zplacování mezd (rněsíčn í mzdy, úkolové mzdy ve směn nérn provozu,.. '. )- zaúčIování mezd a jejich promítnutí V bance - omeŽenÍ přístupových pÍáV?

1aa sLEDoVÁNi VoZlDEL
- Případné propojeníse systémem GPs Vč' mapové Vizualizace polohy Vozidel na monitoru v

recepci
- EVidence vozidel' automatizace knih jízd,'

' ; LJpoŽornění na pravidelné prohlídky
4 5.7 MANMERSM NADSTAVBA

- Řešení manaŽerských Výstupú dle potřeb Vedoucích jednotl'oddělenía úseků
- Variabilní tvoÍba excel'tabL]lek s napojením na inf'systém
- FinančníplánoVá!í,rozpočetnictví
- Plán zdrojů a Výdajťl' předpověd'likvidity
- schopnost odhalit úzká místa Ve výrobě, logistice' spráVě a ostatní rezervy podniku
- UŽivatelská tvorba tabulek' grafů
_ Analýza VýÍobkú (dle počtu ks' obratu' marŽe V Kč' v %,''.)

4'5'B PRoJĚKTY
PlánoVánía řÍzeníprojektů Vč' zpětných Vazeb
ProjektoVé porady
směrové p]ány projektů, milnÍky'...'
Gantt Chart diaqrarn
sledování financí projektů' Repody

Kapacitní plánoVání
PlánoVání výroby vč'potřebných kapacit rnateriálových, lidských' výrobních
Definice plánovacích kalendářú pro jednotlivé stroje'
MoŽnost VyIVořeni více kapac'tn'ch pIánú'
Automatické generování výrobního plánu Vě'propojení dí]čích plánů podniku
Automatická optimaJizace Výrobních dávek'
Výpočet p|ánovaného data zahájení a ukončeníjednotlivých operací i celého Výrobního příkazu'
l\,4oŽnost ruční kolekce vypočtených dat'
zobrazení kapacltní VytíŽenosti strojů, pracovišť nebo středisek'
zobraze-í Časové.o píůbén- Výrobnich ope.aci
Vyčíslení úspor při optimalizacích (porovnánÍ zadaných období)
Technická Dříorava VÝrobv
Efektivnitvorba Výrobní dokumentace a techn' postupů
EVidence Vyráběných dÍlů, kLJsoVnÍků a konstrukčních rozpisek' '
Evidence přípravkŮ a nářadí'
Piiiazeni libovolného počtU naÍaol k operaci techrolo9ickeho poslupu'
Definice alteínativních (náhíadních) materiálú'
Průkazné termÍnoVé změnové řízenÍ se zachováním historie změn'
Kopírování výrobní dokumentace podle Vzoru'
N,4oŽnost Vkládání popisů a obrázku u každé operace postupu'
Kalkulace ceny výrobků a jejich komponent'
Výpočet cenoVé kalkulace zakázky v jednotlivých poloŽkách kalkulačnÍho Vzorce'

4 5 9 VYROBA



Zjištění kaoacilní vyt|Že.osti jednollivych p.acov;šl
Porovnáni materiálové pot;eby se stavem skladu'
&2ení VÝrobv - výrobní příkazy formou pasivních informačních monitorů ve Vstřikovně,
kompletaci

a expedici

_ zobrazování výrobních příkazú s dostateěným ěasovým

předstihem pro konkrétní pracovniky

- zobrazování kornpletačnÍch průvodek vč' stavu plněnívýrobního

příkazu

_ odvádění výroby formou EAN čteček zaměstnancem dle výrobních příkazú

TVorba plánu a_evjdence zakázek (plán spotřeby materiálu pro Výrobu)
Rozpad plánu finá1ních výrobkú do jednotlivých komponent'
Zadání a sledování Výroby.
Tisk mzdových lístků' prúvodek a podkladů pro řízenívýroby'
Evidence úkolových a časových mezd pracovníků'
Evidence zmetků a nákladú na zmetkv'
Vyhodnocenl a piehled oplaVlIelných ;rretků'
sledoVáni zmetků podle díuhu záVad'
Komp'exni přehled o .ozpracované Výrobě'
Porovnani materialove potřeby sé stavem skladu'
Automatické generování objednávek !a materiály'
Porovnání potřeby polotovarú se stavem Výrobní'ho meziskladu.
Tvorba sestav pro přehled o rozpracované Výrobě'
sledovani a eVidence--koopeÍací' generováni objednáVek na kooperaci'
Lvlde1ce ostatnich př:n-ých nákladů Ve Výrobé'
Vzorkování a uvolňování do Výroby
Bilance zdvihů forem a Výroby' bjlance spotřeb, zmetkú''''
Řízení iakosti
TVorba kontrolnÍch plánú
Databáze vyrábéných a nakupovaných dilů
TvoIba 

'. 
iizeni a zménovánl lechnologických poslupů' VýlobnÍch, plocesních' montážních aKon(rolnlcn návodek

Evidence a řízení Vst!pních přejímek - ověřování nakupovaných dílů a hodnoceni dodavatelú
lvlanagement neshody
servis a údržba stroiového oarku a technoloqií
Automatické a pravidelné monitorovánístavu strojů a zařízení
slédování a náVrh údžby na zák|adě lúzných kritérií
sledoVání nákladů Vynaložených na ÚdÉbu
záznam o každém servisním zásahu
EVidence zpoŽdění údrŽby
VyhodnocenÍ nákladů na údžbu
Vytváření tzv' Karty údržby + moŽnost Vkládání obrázků
objednáVky seryisu.

4.5.10 oPTlMALlzAcEPRocEsÚ\.ýRoBY

lcT_AGENDA_FlNANcE PERsoNALlsTlKA _ ŘÁDY - sÍ\4ĚRN]c E šKoLENi
ÚDRŽBA_ BozP Po _ oDPAooVÉ HosPoDÁŘsTVl

oBcHooNíÚsEK .] ,']]].'] ] l:lv}'ŘoBiiÍ ÚsEK]]]i jj,] ,'l]l]l]
oBcHoDNlÚsEk

SKLAD
Ko]\4PoNENTŮ NÁsTRoJÁRNA VsTŘlKoVNA

KOIVlPLETACE
PODSESTAVY
' NA LlNKÁcH

SKLAD EXPEDICE EXPED CE
ČR t zÁHR

LoGlsT KA + KVÁ L|TA (VSTUPNí, MEZ c PERAčNí' \aÝsTUPNÍ)

2l\4 ? lr,4

.,é
L.'.-



É ÍsKo] mísl ná [sEX1

PARA]V]ETRY ODDELENI

P{ET
ViROB

KÚ
\.iROB

KÚ
PALET,

čR
!ÝRoB
KÚ _ČR

PALET. KÚ'
ZAHR OBJ KAN,1

500 2088 39m 1924 21m 140 960 720 ris.

l8 180 033 mil. 160 180 ris 120 72 \is 660 ao 60 tis 12 12

08 6 I 6 33 0,6 3ls. 0,6 06

4 5 11 PROCESY
- optimalizace a minimalizace procesů napříč firmou
_ Řízení podnikových činností dle konstrukce procesú

: a PoŽADoVANÝ oBsAH DoDÁVKY ls
Komplexní ls Vě. implementace, zaškolenía poirnplementaění podpory
V prŮběhu implementace nového ls připomínkové řízení uŽivatelú
zachování či zlepšení stávajících procesů dle zpracované procesní analýzy
Technická a legislativní podpora V následujících cca 10 |etech
Dodávka nového serveru, aby spjňoval hardwarové poŽadavky budoucího systému
Analýza síťové infrastruktury a realizace požadovaných změn
Analýza stáVající kancelářské techniky s náVrhy na případné změny koncových stanic tak, aby iato
zařízení splňovala hardwarové poŽadavky budoucího systému (Pc' tiskárny, monitory'
scanner,,,,.)
PočeÍ UživaÍe|Ů _ 22

INFoRMAČNÍ PAslVNí N,loNlToR V EKoNol!í|cKÉN,l
ÚsEKU

kamerový systém mapová Vizualizace pohybu
dealerů

PŘÁNí VíTÁNÍ NÁVŠrĚVNiKÚ

NEPŘÍTofulNosT
ZAMĚsTNANcŮ

4.7 PoŽÁDoVANÁ VlZUALlZAcE NA Pc MoNlToREcH (KoNcovÝcH UŽlVATELÚ) A lNFoRl\.4AČNícH (PAslVNÍcH
MoNlToREcH) VE VÝRoBĚ

Pc MoNlToRY V EKoNoMlcKÉM ÚsEKU

(EK) Ps + PI+ PU

Plán hospodálénl Vs skulrÓnosl

(UC) Ps + Pl+ PU

(AV) Ps + Pl + PU (vu) Ps + Pr+ PU

(AO) Ps + Pr + PU (RE) PS + Pr+ PU

slav zóvazků a poh edáv6k

Pc l\1oNlToR V ÚsEKU STAVEBNí VýRoBY

(oM) PS + Pr + PU
plán projeklu stavební výÍoby
stav zakázek

lNFoRlV]AČNi PAslVNí MoNlToR V ÚsEKU STAVEBNl
VÝRoBY

,/lz/ -z z
/ / ra-,/



Pc lV]oNlToRY VE VýRoBNĚ_TECHNlcKÉlV ÚSEKU

(W) Ps + Pr+ PU
plán přlpÍavy foEm a pfipÍá!*ú

0r'S) Ps + Pr + PU
Plán pípBwíoreň a piipÍavkú

(VN) Ps + Pl+ PU
Plán přlpÍavy fofum á pffp.ávků

(LO) Ps + Pl + PU

(KO) Ps + Pr + PU

lNFoRMAČNi PAslVNÍ MoNlToR VE VÝRoBNĚ_
TEcHNlcKÉNl ÚsEKU

PLÁN VÝRoBY
VsTŘtKoVNY

PLAN PŘÍPMVY
NÁsTRoJÚ

PúN VsTŘlK.
KOOPERACE

PúN NEREZ
KOOPERACE

Pc MoNlToRY V oBcHoDNíM ÚsEKU

cýo) Ps + Pl+ PU (OR) Ps + Pl + PU

(lúN) Ps + Pl+ PU (VH) Ps + Pr+ PU

(VE) Ps + Pr + PU (VK) Ps + Pr + PU

lNFoRlvlAČNÍ PAslVNÍ MoNlToR V oBcHoDNÍ[l
ÚsEKU

PLÁN KoMPLETACE PúN EXPEDlcE

4.8 PoČET zPMcoVANÝcH DoKtADŮ AGENDY HAco ZA RoK 2o1o

Pracovnípozice činnosti- spravované dokumenty - úkoly
Počet (ks) za

rok

Prúměr (ks)

za měsíc

(EK)

EKONOM

majetek - zařazeni
majetek - Vyřazení (Vč. odštépení)
cestovní zpráW
směna eur - clTI
zápisy z porady spráW
faktury přijaté zahraniěnÍ

36

286

15

3

24

1

(uc)

ÚČETNí

faktury přijaté tuzemské
dobropisy přijaté
banka _ přÍem
banka - výdej
pokladní doklady príjmové (hlavní i provoz.pokl')
pokladnl doklady výdajové (hlavní i provoz'pokl.)

pohledáVky
internÍdokIady

11 39

58

4416

2426

5

368

202



:=:--<:\ALISTKA

zpAcování mezd -
Výkazy na sociálku
přijato nových zaměstnancŮ (Vč'
ukončeno pracovních poměrů

bri9ádníkŮ)

bo\y zařízení
noVé srnlouvy

(Lo)

LOGISTIK

dobropisy
faktury \rydané zahraniění
faktury Vydané tuzemské
příchozi telefony celkem
telefony se zákazníky
přÍmí prodej
obslouŽeno návštěv
tisk ceníkú
Íeklamace
kalkulace export
Výkazy ČsU
pošta - ks obálek
přijatý
přijatý dodací list hlaVní sklad
přijatý dodací list expedice
převodky (sToRE)
převodky vstřikovna _ hlavní sklad
převodky VstřikoVna _ konsignační sklad
převodky kompletace - hiavnísklad
převodky komp etace - expedice
převodky kompletace - konsignace
převodky hlavní sklad - vstřikovna
převodky hlavní sklad _ kompjetace
převodky hlavní sklad - expedice
převodky eXpedice - konsignace
převodky expedice - expoít
převodky konsignace _ Vstřikovna
skladové výdejky _ ostatní
sk|adové výdejky - kompletační sk]ad
sk|adové výdejky _ hlaVní sklad
skladoVé výdejky - expedice
skladové výdejky - konsignační sklad
Výroba vstřikovna
Výroba kompletace

lNTERNí PŘlPoMíNKoVÉ ŘÍzeruí - BoDY

Zpracované poŽadavkv iednotlivých uŽivate|ů:

116

7385

900

720

371

4

10

615

75

60

31

243

13

807

135

6

6

300

1

1

2

20

1

67

11

0,5

0,5

25

0

0

- možnost odesÍlání z databáze kontaktŮ info o cenách' nových Výrobcích
- neomezený počet cenových hladin (ceny dle zákaznÍků)
- možnost oprav Ve faktuře' např' až po její realizaci bude faktura poslána do systém! k expedici (stav předpřipravenosti Íaktur _ tlačítko
pro realizaci....)
- Upozorněnl na zdVojení adíes V databazi
- přj zadáVání objednáVky _ poóet ks balení patrný ze systérnU
- př] vystavení objednávky rczeNace zboží a následné upozornění, pokud by nebylo skladem
_ moŽnosi placovat při rozpracovaném dokladu - částeěné uloŽení a přesun do jlné agendy v systému (např. při rozpracované faktuře
možnost nahlédnout na nezaplacené faktury atd.)
- založení Váhy' typ n]ateriálu, typ balení' počty ks balení do kusovníku' aby přl Vytvoření dodacího listu byla ze systému Vypočítaná
Váha, poČet kartonú
- Výpočet kalkulací(pro zerně mimo EU)
- pro Vyclení _ Vysčítání položek dle celnÍ nomenklatury + hodnota zboŽí a váha (celní nomenklatura např. na kmenové kaftě, ' ' ')
- při změně cen možnost zadat procento navýšení nebo poníŽení cen u Všech nebo u Vybraných druhů Výrobků u jednotlivých

.,7 . ,",-"
/,- .,,:



AslsTENTKAVEDENl (Mi]ada suchánková)

EKoKoM (obaloVé hospodářství)

_ N/ožnost členěníjednot]]vých druhŮ oba Ů k výrobkŮm_ Přldělení Váhy k obalům
- Rozdělení tuzemsko X zahraničí - z faktur' poloŽky faktul

oBJEDNÁVKY

- Při neúplné dodáVce odečÍst dodané rnnožstvíz obiednáVkV - ořl naskládňovaní

Vše' co e V dokumenlu k 2'ko'J obsJŽe-o. zej-ena:

_ Provázanost dokladů s bankou = automatické pá.oVáni úč dokladŮ (pokl'dok adŮ+faktur+ost'dokl.)
- omezení přístupových pláV Ve rnzdách a bank'dokladech kde jsou mzdy obsaŽeny' IMožnost tvorby účetních sestav-saldo, sledování pohledáVek a záuazkťJ' kde lze nastavit různé filtrování_ splatnost, rněny'

zákaznÍcia dodavatelé (Viz dynamic Íeport)
- MoŽnost tvorby mzdových a pelsonálních sestav - pro zdl.pojišťovny+ossZ' různé sestavy pÍo ostatní státní instituce' úřady

práce apod'' ale i sestavy pro vyuŽití Ve firmě HAco (uŽlvaté ské nadefinoVání parametrú sestavy - např' jméno,
prac'zařazení, datum nástllpU''''.)

HLAVNl sKLAD (Václav Borna)

' l\lůŽe mobilnítérrn nál přivézt účetníprograrn do mínusu?
- Budou pohyby z h]avního skladu plně nezávjslé na VédomÍ Vedouciho hlavniho skladu či niko]lV? (důVod - např. inventaizace

ve Store)
- Pro oo!řebv h avního skladu bv _V tal

oVNA (PaVe Roubíček, Petr Doskašil)

PLAN sPoTŘEBY GRANULÁTU

- MěsÍční plán spotřeby granulátu - přestavby forem (nástrojárna)
- (Výroba na jednot|ivých lisech) - kteíá forma se rnůže kar. dát + jaký mater]ál (originál-ŠÍot)
_ Nastavení počtu - spotřeba (automalické nastavení_ odslřik?)
_ MoŽnost změn - počet, materiá zn']ěna naplánovaného - Vygenerovaného plánu
- Měsíční p]ánovýkaz

NlěsÍční plán sluŽeb - ročnÍplán sluŽeb
- skutečná docházka * Vykázání hodin (fond prac.doby) + svátky-dovo ená+denni a noční směny

AcE (Da]]bor Hájek)

- Jeden systém plně nahrazujícÍdosavadnídva
ZjednoduŠení některy'ch procesů:

- s edování stavů a inventur na kompletac docházijén rnezi pracovníkem a jedním ís
- odbouránÍ rozdí]Ů V počtech mezisToRE a MoNEY_ zamezení toho' aby se při Výrobě dostal do záporných hodnot_ hlidání terminálem při výrobě, aby žádný z komponentů se nedosta do záporu-oh]ášení ihned při výlobce V térm]nálu_ požadavek, aby nový ls vytvářel VŠechny potřebné doku.nénty potřebné k celkovému chodu při Výlobě (odbouráni

excel.tabulek)
měl ls na skladě

EXPEDICE Vladis av

zameze^í ýznik] následujícÍch chyb a nedostatkú:

- při kontrole VýVozu v terminá|u dochází přichvilkové nečinnostik přechodu do úsporného íežimu, kdy displejzhasne' KdyŽ
chceme pokračovat, sToRE 3, ktený je V términálu' nahlásí chybu a prograrr spadne. Kontro]a vývozu se mUsí opakovai-
tento problén'] se řeší Ve Všech Činnostech terminálu (příjenr, naskladnění přeskladnění' Výroba) - rrožný Vyník WJFl?J /Při
naskladněniprogram nahlásí chybu, ale nevypne sé/

- systérn naplše, Že po]oŽka byla nask adněna, ale kdyŽ se pozice oVěří' zboží tam není, zůstalo V naskladnění.- Store 3 V teím]náiu neumí při přeskladňování ze skladu na sk ad či při Výrobě Vymazat po oŽky V seznamu' které chceme
převést' U..í pouze zluŠit tento převod'
Př'] chci převést 10 poloŽek po 10 ks z EN,4 na odpisovou pozici osEX. Jedna z poloŽek ale zpúsobí, Že převod nebude
moŽný' lvlísto 10 ks jich je na E[,4 9 ks' Program napíše pouze' že přeskladnění nejde provést - poloŽky nejsou na zvolen-Á
VýchozÍ pozici' TakŽe nevíme jaká je to konkrétnÍ poiožka a kolik ks' Navíc chybí moŽnosi takovou položku ze seznamu
odebrat a pokračovat V převodu'

a n]ěl un]ět kladné Věci bez

"--..' 
-)

.(.: -''



Eíálí bi|ance spotřeby granulátu _ jednotlivé stroje, ce|kem - spotřeba granulátu (drUh, originál' šrot + jaký)
\,!*ázání zabalené výroby (oK)
vykázáníznetkú (různé vady) strojú _ spotreba granulátu (druh' oÍiginál, šrot + jaký)
\rlkázáni zíetků lidí - obsluha
Grďze rněsíce v roc€
l'Esiižli spotřeba energie

_ \6e se autqnaticky převádí do roční bilance spotřeby granulátu_ Roáí zdvňy forem + znetky forem_ R!fuí baance znetkú + (%)
zg,gvalivÝrcaY

_ oH*E nde svou \^irobu za směnu (ěáro\^i' kód) do pistole (ráno + Veěer - pouze kontrola správnosti)_ Pňarcd do sFte.nu potvÍdí nadřízený
- s poaYt-ze.'ou ýýTobou se automalicky převede i materiál + se vyrobí Šrot (možnost odpisu)_ fu upfavit počet kusů v krabici_ t p@íÍĚíí ná minimální zásobu daného odpisovaného materiáltj

E!*Faáf sr&d

- zzzlgéní akiJálního stavu \^iliskŮ, zmetkú a granulátu
- co ie k ďsPozicj v konsignaěním sklad!
- co ie sada.Íeín v H.ACU_ +.Éý4rEď na sklad granulátu (konsignace)_ s .q'aáEváním \.ýtoby do konsignaěního skladu systém upozorní na nutnost dodání materiálu (koljk)

sERyrs Á ÚDRŽBÁ srRoJt}

i€r'ítodive Íozdělení strojŮ
obigjnávání seryisú
hiýorb ávad na daném stroji
náklády na opravy v daném roce
hÉtorie výměn ole.jú + plánování příští Výměny + zapisování rozborů olejů a filtrace
kontakty na dané servisy nebo dodavatele
historie vyměněných dílú dle záruky na dílu od \^iÍobce
pravidelná údržba strojů (týdennía měsíční)' KonÍola oleje' filtrů, kluzkých částí,'..
manuály k údžbě strojú
vkládání obrázků

- lcT by měl být kompatibilní s pÍogramem České pošty (smluvní dodavatel), tisk štítků,''.
(nyní VyuŽlváme program Pošta 2000, služba obchodní balík; od 1'7'2012 však obchodní balík platit nebude)

- Externí připojení do: lcT systému' pošta (outlook)

' evidenčni karta forem (ňastavení uÍěitého počtu zdvihu nástroje pro určení údrŽby nástroje _ Životnost; sčítání zdvihŮ forem)
_ chemie pro \^ýrobu (evidence, minimální množství na skladě, objednávky' nabídky)
- \^ýÍoba (příprava forem na výrobu + Výměna tvarů)

,p



=' cha Ó' 2 Sm|ouvv o dílo

PoLoŽKoVý RozPočET

Název položky
Jedn. cena
bez DPH v

Kč

celkoVá
cena bez
DPH v Kč

DPH
celkem v

Kě

Sazba
DPH V

celková cena
vč' DPH v Kč Upřesnění

sa-.*á.e

12.686,-. 12.686,-, 2.537,20 2A 15.223,20
Komplexní produkt pro e-
rnail.komunikaci a týmovou
spolupláci pro 15 uživatelú

30 984,-- 30.984,-- 6.196,80 20 37.180,80 (20x pro PC,2x pro setuery)

3.880,33 58.205,-- 11 .641,-, 20 69.846,-- Kancelářský balíček

: : š' : .'.- ::a ', 11 717,50 23.435,,- 4.687 ,-- 20 28.122,--
pro 2 servery

13 425 -- 19.025,-- 3.805,* 20 22.834,--
sada nástrojú pro graf'náVrhy
lného o obsahu'
)ú' elektronick' knih apod'

21 000 -- 21.004,-- 4.204,-- 20 25.200,-- Pro 20 UŽivetelů

SW pro datab server pro 15
UžrVatelU

16 328 - 16.328,-- 3.265,60 20 19.593,60

sW sol seíveí 2008 stándard R2
64bit + I6CAL 45.000,-- 45.000,-- 9.000,-- 20 54.000,--

sW pro terminál' sefuer pro 15
uŽiVatelů

16 328,-- 16 328,-- 3 265,60 20 19.593,60

TerrnÍnáloVé licence pro Vzdálený
přisiup 21 .370,- 21.370,- 20 25.644.--

lnformačnÍ systém _ licence +

irnplementace + instalačnipráce +

ana|ýzy
1.883.970,-- 1.883.970,* 376.794,-- 20 2.260 .764 ,--

Plo 22 uŽÍýaÍelú (15 současně
pracujících uživatelů, '1 licence pro
terminály' 6licencí pro dotykové
monitory)

docházkový systém 37.180,-- 37.180,-- 7 .436,-- 20 44.616,--

operačnísystém pro 14 Pc 1.500,-- 21.000,-- 4.200,-- 20 25.200,*

soítware celkem x 2.206.5't1.-- 441.302,20 2.647.813,20

HardwaÍe

HW zařízení umoŽňující Výkon
aplikace pro e-mailovou komunikaci

17.590,-- 17.590,-- 3.518,,- 20 21 .108,--
pÍo 15 uživatelů

UPs - napájecí zdroj 2ks 12.505,50 25 011 -- s.002,20 20 30 013,20 Výkonný záloŽní zdroj pro 2 servery

2x SWlTcH 48 podů 5.117,* 10.234,-- 2.046,80 20 12 280,80 Výkonný switch - 24 poftů Gigabit

terminál 1ks
47.900,-- 47.900,-- 9.580,-- 20 57.480,,-

vč' sW: s oper'syst';přenosný
terminál pro sběr dat

externí HDD na manuá].zálohoVání 4.532,-- 4.532,-- 906,40 20 5.438,40



4x Tablet 9.000,-- 36.000,-- 7 .200,-, 20 43.200,-- Vč' sW: s oper'syst.

Diskové pole-zálohoVací zařízení 12.173,-- 12.173.-- 2.434,60 20 14.607,60

HDD pro NAS 1TB/Raid edition 2.056,60 10.283,-- 2 056,60 12.339,60 5ks

12xPC
8.416,67 í 01.0o0'-_ 20.204,-- 20 121 .240,--

Paměť: 4GBRAM, pevný disk:
5OOGB

2IPc s lepšigraÍckou kartou
15.100,-- 30.200,-- 6.040,-- 20 36.240,- Paměť: 16GBRAN4' pevný disk:

1o00GB

14xLÉD lvlonitol 4.443,64 62211 -- 12.442,20 20 74.653,20 LED monitor - 22" Monitor

2xp echová Pc skríň 12.000,-- 24.000,-- 4.800,-- 20 28.800,--

5Xodlehčený bezdrátoVý terrninál 10.400,^- s2.000,-- 10.400,-- 20 62.400,--

mUltifUnkóní tiskáÍna
127.681.-- 127.681.-- 25.536,20 20 153.217 ,20

Vč. sW pro zmapování přesného
počtu Výtiskú na jednotlivých
zařÍzenich

regál-stojan-pÍúmysl' rozvaděč 1.-- 1-- 0,20 20 1,20

HW databázový server
96.369,-- 96.369,-- 19.273,80 2A 1 15 642,80

Rackový server' 1xcPU Quadcore
2,13GH2, 36GB DDR3 1333NIHz

HW terminálový server a domain
controler

71.304,-- 71.304,-- í4'260,80 20 85 564,80
Rackový server, 1xcPU ouadcore
2'13GHz, 36GB DDR3 í333N.4Hz

HW jednotky p.o monitoring vozidel 5.000,-- 40.000,-- 8.000,-- 20 48.000,-- 8ks

Haadware celkém 768.489,-- í53.697'80 20 922.186,80

CELKEI\4 SOFTWARE +

HARDWARE x 2.975.000.-- 595.000,-- 3.570.000.--

nr I ),.t1v Pre7e lL ý l| ll'' l\I iroslav Koudelka, jednatel
,-7 ,''4@7"ra'
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