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Případová studie

Tento malý rodinný podnik působí na jižní Moravě už od roku
1997. Tehdy nesl jméno po svém zakladateli – „Zámečnictví
Rostislav Nevěděl“. O šestnáct let později se firma
přejmenovala na KOVO – Roalbeta s.r.o. a vedení se ujala
další generace Nevědělů.

Nová výkonná ředitelka, dcera Beáta, si dala za cíl zefektivnit
výrobu a zároveň mít k dispozici přesná data potřebná pro
plánovanou inovaci podniku.  

Kovovýroba KOVO – Roalbeta s.r.o.
„Zbavili jsme se rizikových a prodělečných zakázek
a začali jsme stoupat ke kladným číslům zisku.“

Jak to všechno začalo?
Řízení firmy dlouho záviselo na panu Nevědělovi a jeho
letitých zkušenostech z výroby. Dcera Beáta pak přispěla
svými znalostmi a zkušenostmi v oblasti managementu.
Oběma ale bylo jasné, že vstup firmy do nové éry si žádá
přesná data důležitá pro další strategické plánování. Chtěli
také držet krok s dobou a být „měřitelnější“.

Pan Nevěděl byl zpočátku nedůvěřivý. Uvědomoval si však,
že bez nových trendů se firma jen těžko posune kupředu.

Po setkání s jednatelem Ageritu Michalem Strachem se

rozhodli vyzkoušet eMISTRa a začít výrobu
objektivně sledovat. Našli tak profesionálního
partnera, který jim pomohl vyřešit ty
nejpalčivější problémy ve výrobě.

Kromě toho se nakonec ukázalo, že eMISTR je
skvělý nástroj nejen pro zefektivnění výroby,
ale i pro plynulé a bezpečné předání firmy
novému vedení.

Cíl: zefektivnění výroby, snížení nákladů, přehled o výkonnosti
zaměstnanců, získání dat pro nové vedení firmy.

10 zaměstnanců,
zakázková výroba,
kovoobrábění, zámečnictví, dohled nad montážními
pracemi.
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Za 25 let překonala firma Nevědělových nejednu krizi. Po
celou dobu však stavěli na dobrých vztazích se zaměstnanci,
rodinné atmosféře a zkušenostech svého zakladatele. Ten
na sebe vzal také úlohu mistra. Sestavil výrobní postupy a na
všem se domlouval se svými spolupracovníky. Všem záleželo
na dobře odvedené práci a na zaměstnance byl tehdy spoleh. 

Jak firma rostla, přicházeli i další zaměstnanci. Bohužel ne
všichni měli zodpovědný přístup k práci, která už nemohla
tolik záviset na vzájemné důvěře. Navíc se zhoršila situace
na trhu, což s sebou přineslo otázku zdražování a zároveň
udržení konkurenceschopnosti. Do chodu firmy začala
postupně nahlížet slečna Beáta a přemýšlela o efektivním
řešení.

Zakázky se zapisovaly do papírových výkazů.
Pracovní doba se kontrolovala docházkovým sešitem.
Zápisky nebyly dohledatelné na jednom místě.
Mistr měl ve výrobě respekt, ale ne u všech nových
zaměstnanců.

Jak vypadala výroba v KOVO – Roalbeta před
zavedením eMISTRa

Dříve závisela spousta
věcí na vzájemné
důvěře. Dosáhnout jí
však bývalo snazší,
což potvrdili i majitelé
jiných firem. Časy se
ale mění…
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Co se ve firmě změnilo po zavedení
eMISTRa

Touha vyjádřit přesně, jak se věci mají, a mít to
podložené fakty, se díky eMISTRovi ukázala jako
trefa do černého. A výsledky na sebe nenechaly
dlouho čekat.

Nová ředitelka Beáta vychází ze získaných dat při
strategickém plánování. Díky výstupům z eMISTRa například
zjistila, že ve výrobě bude potřeba posvítit si kromě kvality
a rychlosti také na plýtvání materiálem.   

Zpočátku se totiž zdálo, že zavedení systému do výroby bude
pro zaměstnance spíše přítěží. Zaznamenávání výrobního
procesu vnímali jako zdržení, byť to zabralo pouhé kliknutí.
Byli totiž dlouho zvyklí jen na tužku, papír a vlastní odhad.
Někteří měli obavy z používání PC. Mnohým z nich však bylo
jasné, že systém je přesnější než lidský úsudek. 

Firma zjistila, kteří zaměstnanci
firmu podporují a kteří zneužívají
její důvěry.

Díky eMISTRovi se ukázalo, jak svědomitě jednotliví
zaměstnanci pracují. Ti, kteří byli šikovní, najednou
pracovali ještě efektivněji. S těmi, kteří se opakovaně
nechtěli poučit se a plnit si své povinnosti, se firma
rozloučila.

Dobří zaměstnanci jsou nyní častěji oceněni i chváleni.
Firemní atmosféra tak získala nový motivační náboj,
který podněcuje ke kvalitně odvedené práci.

„Jsem ráda, že jsme se
nebáli inovace a nahlédli
do zákulisí firmy.“
Beáta Nevědělová 
po zavedení eMISTRa

Systém ukázal, kteří zaměstnanci pracují poctivě a kteří nikoliv.
Nová ředitelka firmy má k ruce podklady pro strategická rozhodnutí.
Získaná data odhalují prodělečné zakázky.
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Generační předání firmy bývá často oříšek. Kromě
změny vedení, si doba žádá také nové přístupy. To
často zasáhne nejen firmu, ale i vztahy mezi
předávajícími generacemi, které musejí tento tlak ustát.

Rostislav Nevěděl
majitel KOVO - Roalbeta s.r.o.

Rostislav Nevěděl
majitel KOVO – Roalbeta s.r.o.

Beáta Nevědělová 
výkonná ředitelka KOVO – Roalbeta s.r.o.

„K eMISTRovi jsem zpočátku moc velkou
důvěru neměl. Přece jen to byla investice ,
kterou jsme z mého pohledu nepotřebovali.
– Vždyť jsem tolik let dokázal vést firmu
bez něj! Když jsem ale viděl, jak pomáhá
Beátě v plánování, prezentování výsledků
mistrům a ve vedení naší firmy kupředu,
pochopil jsem, že se to vyplatilo. Jsem na
náš posun pyšný.“

„Data z eMISTRa ukázala, že někteří
zaměstnanci svou práci flákají. Měla jsem
obavy s tím pohnout, ale po marných
prosbách a doporučení bylo třeba konat.
Na základě těchto dat jsme se postupně
rozloučili s 10 zaměstnanci. Jiní díky
eMISTROVi zjistili, kde mají rezervy a nyní
pracují efektivněji. S menším počtem
zaměstnanců náš výkon neklesl. Naopak
jsme ušetřili finance na neproduktivních
lidech a můžeme více ocenit ty
pracovitější. Všichni jsme spokojenější
a víme přesně, co a jak!“ 

Co na eMISTRa říkají
majitelé firmy?

Nečekaný benefit po zavedení eMISTRa
– snazší předání firmy další generaci

eMISTR dal výrobě větší řád, usnadnil nové
ředitelce strategické plánování, poukázal na slabá
místa i rizikové zakázky, pomohl odhalit nepoctivé
zaměstnance a odměnit ty pracovité. 

Panu Nevědělovi navíc uvolnil ruce. Své dceři, která
v eMISTRovi našla spolehlivého partnera, může být
i nadále oporou. Stačí však, když se bývalý ředitel věnuje
práci jen do té míry, nakolik mu to síly dovolí. Po mnoha
odpracovaných letech má nyní příležitost odjet na
zaslouženou dovolenou.
 
Tím se ukázalo, že eMISTR pomáhá nejen zefektivnit
výrobu a vnést do ní potřebný systém, ale i výrazně
usnadnit předání firmy novému vedení. Díky němu má
totiž Beáta k dispozici jasná data pro rozhodování
o tom, co, kdy a jak by se mělo řešit.

„Pan Nevěděl, který byl vůči
eMISTRovi skeptický, uznal, že
systém svou úlohu plní a jeho dcera
vede firmu správným směrem.“
Na firemních poradách mělo vedení jasná
data o tom, co, kdo, kdy a jak má začít řešit. 



Shrnutí zkušenosti
KOVO – Roalbeta s eMISTRem

„eMISTR svůj úkol plní a firma každým dnem nachází větší
využitelnost zpracování jeho dat.“

Po zavedení eMISTRaPřed eMISTRem

Majitelé mají neustále přehled o všem,
co se ve výrobě děje. – „Mít přehled
neznamená být u všeho.“
Nepoctivé zaměstnance eMISTR odhalil,
a když nepomohla domluva, firma se

Poctiví zaměstnanci jsou spokojenější,
vydělají si více peněz a atmosféra ve
výrobě je příjemnější.
Náklady se snížily, a přesto se ve výrobě
zvýšila produktivita.
Firma se zbavila rizikových

Slečna Beáta díky datům řídí celou
výrobu s větším klidem a jistotou.
Panu Nevědělovi se uvolnily ruce. Může
se věnovat práci tak, jak mu to
vyhovuje. Po mnoha letech může odjet
na zaslouženou dovolenou.

        s nimi rozloučila.

        a prodělečných zakázek a začala
        stoupat ke kladným číslům zisku.

Chod firmy byl zcela závislý na jejím
zakladateli.
Řízení firmy probíhalo intuitivně,
nepřesně a bez informací o nákladech

Firma byla těžko předatelná další
generaci.
Zápiskům chyběl řád a špatně se
dohledávaly.
Nepoctiví zaměstnanci zneužívali
důvěru pana Nevěděla a firmu vysávali.

        a zisku.
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500+
firem

17 let
vývoje

eMISTR
3. generace

„V tomto případě šlo o jednoduchou výrobu bez potřeby
evidence skladů a pokročilých funkcionalit. Nicméně výzvou
pro nás byl zavedený systém práce na CNC strojích. Tady
měl zákazník specifické požadavky na evidenci a počítání
sazeb za práci. Náš standardizovaný postup však nebyl v
souladu s některými klientovými požadavky. Nakonec jsme
společně našli optimální řešení, které odpovídalo potřebám
zákazníka a splnilo jeho očekávání.“

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.

Implementaci řešil Bruno Frank

Bruno Frank 
Analytik společnosti Agerit

+420 732 269 264
konzultace@agerit.cz

Bezplatně a nezávazně zkonzultujeme vaši výrobu
Navrhneme řešení na míru vaší výrobě

Sběr dat zahájíme v řádu týdnů


