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IS Bílý Motýl i pro strojaře
S

polečnost BM Servis s.r.o. působí
v oboru tvorby a poskytování
informačních systémů od roku 1992.
Má certifikovaný systém řízení
kvality pro Tvorbu a implementaci
informačního systému Bílý Motýl a jeho
derivátů. V této souvislosti nám na
několik otázek odpověděl Ing. Jaroslav
Janda, ředitel společnosti (na snímku).

Pane řediteli, Bílý Motýl je komplexní firemní
informační systém určen na podporu manažerského a procesního řízení ve středních
firmách, nezávisle na druhu podnikatelské
činnosti. To znamená, že je vhodný i pro
výrobní strojírenské firmy?
Zcela jistě je vhodný pro strojírenské firmy.
IS Bílý Motýl je schopen informačně podpořit
nejen veškeré podpůrné aktivity společnosti,
jako je účetnictví, řízení lidských zdrojů, správa
majetku apod., ale zejména aktivity primární,
jako je například řízení projektů a výroby, a to
samozřejmě ve vazbě na nákup a prodej. Právě
ve strojírenství je kladen důraz na oblast technické přípravy výroby a na oblast řízení realizace
výrobních zakázek, kde je cílem dosáhnout
celkové optimalizace výroby z hlediska kvality
a nákladů, ale i zvládnutelnosti v čase.
Na informační podporu pro dosažení tohoto
cíle se IS Bílý Motýl zaměřuje ve svých modulech. Velmi důležitá, byť častokrát opomíjená, je
též informační podpora vývoje nových výrobků,
k čemuž v IS Bílý Motýl užíváme metod projektového řízení. Význam této oblasti roste zejména v těch strojírenských firmách, kde je velké
množství nových výrobků či dokonce je každý
výrobek originálem.
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Jaké má výhody naproti jiným podobným
informačním systémům? V čem spočívají jeho
silné stránky?
V procesní orientaci - to Vám musím ale trochu
vysvětlit. Zcela jistě se setkáváte se situací, kdy
zákazník poptává nový nebo inovovaný výrobek
(stroj) s termínem dodání „včera bylo pozdě“
a téměř ihned chce vědět, kdy a za kolik mu jej
dodáte. K seriózní odpovědi je nutné kompetentní
vyjádření řady firemních specialistů od vývoje
po řízení nákupu a kapacit výroby. Pak následuje projednání se zákazníkem vedoucí na další
změny a to vše se může několikrát opakovat, než
je uzavřena smlouva a dojde k výrobní realizaci,
expedici a vyúčtování. Tyto rozsáhlé a obvykle
i složité aktivity probíhají sice v určité obecnosti
ve většině strojírenských firem stejně, ovšem v detailu se značně liší. A zde nastupuje silná stránka
IS Bílý Motýl – procesní orientace (work-flow), díky
které je možné veškeré zmíněné aktivity přehledně uspořádat a řídit informačním systémem,
takže veškerou komunikaci řídí informační systém,
čímž je nejen odbouráván přetrvávající chaos, ale
zejména se odborníci mohou věnovat své práci
namísto marného hledání kolegy. Úspora času,
přesnost, odstranění ztrát, zpětná dohledatelnost
a provázanost informací od úvodní poptávky přes

vývoj, obchod, výrobu a expedici po úhradu, ekonomické vyhodnocení a následný servis to je to,
čím Vám IS Bílý Motýl svým procesním pojetím, přináší i finanční úspory a dobré jméno u zákazníků.
Jaké konkurenční výhody může přinést a do
jaké míry reaguje na specifické potřeby
zákazníka, v tomto případe na potřeby strojírenských firem?
Výše zmíněné procesy (ale i další prvky IS) se
vždy nastaví specificky pro každou strojírenskou
firmu, takže si každý do IS Bílý Motýl vnese své
know-how. Bez takového nastavení by Vám IS
nikdy nepřinesl konkurenční výhodu, spíše by
byl v pozici „nutné zlo“. Konkurenční výhoda je
pak fakticky realizována úsporou nákladů, která
je založena zejména na možnosti skutečně řídit
(ovlivňovat a zdokonalovat) dění ve výrobě na
základě znalosti všech skutečností v souvislostech, dále na identifikaci materiálových ztrát, na
zkrácení celkového realizačního času zakázek,
na zkrácení času přípravy i času na jakékoliv
zpětné dohledání (například při reklamaci). Jiná
forma konkurenční výhody může být odlišení
se od konkurentů přesností a kvalitou výrobků
i dodávek, ale také například snadným zvládnutím zákaznických provedení. Z detailních
vlastností IS Bílý Motýl určitě najde své uplatnění zejména ve strojírenství například: kusovník
libovolné úrovně rozpadu, připojení výkresů
a fotografií k odpovídajícím sestavám, provázání
s případnými externími systémy... Současně je
nutné si i zde uvědomit, že procesní architektura
IS Bílý Motýl toto vše umožní realizovat i ve středních a menších firmách s přijatelnými náklady na
zavedení IS i na jeho budoucí rozvoj.
Jak vznikl název Vašeho produktu Bílý Motýl?
Tak to Vám odpovím jen otázkou: Zaujal Vás?
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