
 

 

 

 

 
 
 

 

VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY, s.r.o. 
Výrobce válců a odlitků z oceli a slitin 
 

Implementace: 
INFO NOVA, 

QUORT 

Kontaktní osoba: Milan Dolejš 

Zahájení 

implementace: 
02/2002 

Ukončení 

implementace: 
12/2003 

Počet uživatelů 

celkem: 
130 

Počet uživatelů 

v ekonomice: 
20 

  

Segment: Výroba 

Podsegment: 
Hutnictví a 

slévárenství 

Kraj: Moravskoslezský 

Město: Ostrava 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

Společnost Vítkovické slévárny je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových 

odlitků z ocelí a litin a od roku 2004 také odlitků ze slitin mědi. Za dobu své existence prošla 

společnost řadou změn, poslední z významných změn, která nastala v průběhu roku 2004, byla 

fůze se společností Slévárna barevných kovů. Sloučením obou funguje společnost, která je 

právním nástupcem SBK a nese obchodní jméno Vítkovické slévárny, spol. s r.o.  

Dynamicky se rozvíjející společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu 

válců od roku 1910. V současné době řadíme na špici východoevropského trhu ve výrobě válců 

vysoce sofistikovanou technologií odstředivého lití. Součástí výrobního programu je také výroba 

modelů a atypických výrobků ze dřeva. 

Podmínky pro další úspěšný rozvoj tvoří především vysoce kvalifikovaný tým odborníků, který 

svým profesionálním přístupem poskytuje vysoce nadstandardní služby. 

 

PŘÍNOSY ZÍSKANÉ IMPLEMENTACÍ SYSTÉMU HELIOS GREEN 

 

Zvýšení provozního zisku. 

- Snížením počtu pracovníků v oblasti administrativy.  

- Zvýšení výkonu pracovníků v TPV, díky poloautomatizaci tvorby technolog. postupů.  

- Úspora času při tvorbě technologických postupů opakované výroby případě podobné – 

kopírování  z již existujících technologických postupů. 

Lepší (průběžné, detailnější) sledování nákladů na jednotlivé činnosti a střediska. 

- Možnost normovat činnost konstruktérů a technologů resp. dávat je jako jednicové náklady 

k zakázce. 

Zrychlení nabídkového řízení. 

- Díky možnosti vyhledání podobného  odlitku v databázi  a evidenci kalkulovaných a 

skutečných nákladů k zakázce. (omezení výrobní dávkou) 

Zrychlení informací mezi obchodem  výrobou. 

- Díky okamžitému přehledu o stavu rozpracovanosti. 

-  Informace o naplněnosti kapacit. 

- Tvorba  týdenních (denních ) operativních plánů  a přehled o jejich plnění . 

- Optimalizace plánů dle nejužšího výrobního místa. 

- Vyhodnocování plánovaných a skutečných nákladů na dávku (zakázku, výrobek). 
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VYUŽÍVANÉ MODULY SYSTÉMU HELIOS GREEN 

 

 Ekonomika 

 Sklad 

 Zakázka 

 Smlouvy 

 Manažerské vyhodnocování 

 Mzdy 

 Personalistika 

 Technická příprava výroby 

 Kalkulace 

 Evidence výroby 

 Plánování a ekonomika výroby 

 

 
 
INFO NOVA s r.o.. 
Novodvorská 1010/14 
142 00 Praha 4 
Tel.: +420 261 341 349 
Fax: +420 261 341 357 

info@infonova.cz  
www.infonova.cz    
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