Případová studie

Dřevovýroba JUN a synové
„Přestali jsme dělat prodělečné
zakázky a začali vydělávat.“
Dřevovýroba Jun a synové je menší, rodinnou firmou, sídlící
na jižní Moravě v Zastávce u Brna. Na trhu působí už od roku
1990, kdy začínali jako OSVČ a dnes patří mezi uznávané s.r.o.
15 zaměstnanců,
zakázková a malosériová výroba,
dřevovýroba – okna a dveře s protipožární ochranou.
Cíl: mít evidenci zakázek vždy po ruce a na jednom místě,
možnost kontrolovat průběh prací na zakázce, eliminovat
prodělečné zakázky.

Jak vypadala výroba v Dřevovýrobě
Jun a synové před zavedením eMISTRa
Důležité údaje k zakázkám se zapisovaly do sešitu.
Zaměstnanci své zápisky ztráceli nebo zapomínali.
Neměli přehled, jak efektivně kdo pracuje.
Práce se zapisovala do sešitu, který společně se zakázkou
putoval po výrobě. Na stejný systém vsází i spousta dalších
firem, ale ukázalo se, že to není zrovna šťastné řešení. – Sešit se
občas někam zatoulal, ne vždycky se do něj všechno zapsalo.
Často se to dohánělo zpětně, takže firma přicházela o řadu
užitečných postřehů.
Proto se panu Junovi zalíbila právě ona přehlednost
a jednoduchost řešení, které eMISTR poskytuje.
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Co se ve firmě změnilo po zavedení eMISTRa
Údaje o zakázkách jsou na jednom místě a zaznamenávají se hned.
Přesná data odhalila prodělečné zakázky.
Vedení má větší přehled o práci zaměstnanců.
Díky elektronické evidenci, pomocí čtečky a čárového kódu,
snadno a hned zaznamenáte začátek, přerušení i konec práce na
produktu. Prostě hned víte, na čem jste. Nepřehledným
poznámkám, ztraceným sešitům i šátrání v paměti odzvonilo.

„Na systému nás nejvíce překvapilo, jaká realita z něj vyšla.
Mysleli jsme, že data sledujeme poměrně běžně a výsledky
nejsou úplně od věci. Když ale systém ukázal, co se ve výrobě
skutečně děje, docela nás to zaskočilo. Bylo těžké se s tím smířit,
ale je lepší vědět, než být nepříjemně překvapen.“

Je to jiné, snadné, rychlé,
přehledné, na jedno
„CVIKNUTÍ“
Zaměstnanci pana Juna
o elektronické evidenci

Miroslav Jun
Zakladatel firmy

Firmě se začalo dařit mnohem
lépe, díky důvěryhodným datům
z výroby
Ukázalo se, jak efektivně jednotliví zaměstnanci pracují.
Zjistili, která činnost jim jde lépe a která naopak ne.
Teď už ví, komu zadat jakou zakázku a jaký čekat
výsledek.
Nástup eMISTRa do výroby byl pro firmu důležitý moment.
Když si Junovi data prověřili, začali s nimi pracovat a
zabývat se jejich optimalizací a vyladěním. Firmě se pak
začalo dařit mnohem lépe.
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Firma má spokojené zaměstnance
a klientům dodává objednávky bez
prodlev a bez chyb
Pro menší firmy je důležité pracovat se zaměstnanci a snažit
se, aby byli spokojeni. Někteří firmu provázejí už od samého
začátku a vzájemná loajalita je hodnota, na které si firma Jun
a synové zakládá. Zároveň je důležité dodržet své slovo dané
klientům a dodávat objednávky bez prodlev a bez chyb. Jak
říkají majitelé firmy:

„Bylo těžké to zjistit, náročné se s tím smířit. Když jsme
s tím ale začali pracovat, bylo příjemné vidět, že data
ukazují, jak se naše výsledky pohybují více v kladných
číslech, a naplňují se tak cíle našeho plánování. Je dobrý
pocit vidět, že se věci dějí podle vašeho plánu.“
Miroslav Jun
Zakladatel firmy

produkt společnosti Agerit s.r.o.

3

Nečekaný benefit po zavedení eMISTRa
„Díky eMISTROVI jsme dostali mnohem přesnější data z výroby. U některých zakázek
jsme navíc zjistili, že nebyly naceněny správně a prodělávali jsme na nich. Dříve jsme
to nemohli s jistotou spočítat, a tak jsme brali, co přišlo.
Některé zakázky jsme tak díky eMISTROVI začali odmítat, abychom si nezpůsobovali
ztráty. I přesto se k nám klienti vrátili a naši upravenou cenu akceptovali.
Potvrdilo se jim, že se k práci stavíme profesionálně a nechceme na nich jen
vydělávat. Vědí, že u nás dostanou kvalitu a my teď víme, že budou tyto zakázky pro
naši firmu ziskové.“
Miroslav Jun
Zakladatel firmy
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Shrnutí zkušenosti
firmy Jun a synové s eMISTRem
Před eMISTRem

Po zavedení eMISTRa

Řídili svou výrobu předáváním

Stačí pár kliknutí a majitelé mají kdykoli

papírového sešitu.

okamžitý přehled o všem, co se ve

Stávalo se, že sešit se zakázkou občas

výrobě děje.

někam zmizel.

Mají data, na základě kterých můžou

Pokaždé se nezapsalo všechno a ne

s jistotou dělat lepší strategická

vždy byl zápis čitelný a správný.

rozhodnutí.

Zpětně vzpomínali i několik dní, jak

I když pan Jun není ve firmě u každé

dlouho co trvalo.

zakázky, tak vidí, že to šlape dobře. –
„Mít přehled neznamená u všeho být.“
Zaměstnancům to ulehčilo práci, a tím
se zvedla produktivita i spokojenost
Objednávky dodávají klientům bez
prodlev a bez chyb.
Odhalili ztrátové zakázky, naučili se je
identifikovat a klienti se jim vrací i za
vyšší ceny.
A v neposlední řadě řídí celou výrobu
s větším klidem a jistotou než kdy dříve.

„Investice do eMISTRa se nám už mnohonásobně vrátila.“
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Implementaci řešil Ing. Michal Strach

„U zákazníka se vše zaznamenávalo buď do papírové
evidence, nebo se informace předávaly ústně. To byl dost
nepřesný systém, který při vyhodnocování zakázek zabíral
moc času. Během první etapy přechodu na eMISTRa jsme
se zaměřili na evidenci práce na zakázkách. Naším cílem
bylo zpřesnit časovou náročnost jednotlivých projektů, aby
si firma dokázala říct o odpovídající odměnu. Pak šlo o to,
aby si zaměstnanci zvykli na nový způsob evidence
vykázaných činností. V následujících etapách se postupně
nasazovaly další funkcionality a agendy. Některé z nich se
na přání zákazníka upravovaly podle potřeb výroby.“

Ing. Michal Strach
Jednatel společnosti Agerit

Jste i vy připraveni mít
perfektní přehled o své firmě?
Přidejte se mezi stovky spokojených podniků, které eMISTRovi
důvěřují a denně získávají cenná data z výroby. Stačí, když se nám
ozvete a všechno ostatní zařídíme my.

Bezplatně a nezávazně zkonzultujeme vaši výrobu
Navrhneme řešení na míru vaší výrobě
Sběr dat zahájíme v řádu týdnů

500+
firem

eMISTR
3. generace

produkt společnosti Agerit s.r.o.

+420 732 269 264
konzultace@agerit.cz

17 let
vývoje

6

