
pøípadová studie

MELKOV, s.r.o.
HELIOS Easy

Se stejným poètem zamìstnancù je naše produktivita s IS HELIOS vyšší  

Spoleènost Melkov, s.r.o. je nástupnickou 
spoleèností spoleènosti JV-servis. Pùsobí 
v cementárenském a vápenickém prùmyslu 
v oblasti výroby a oprav zaøízení již od roku 
1998. Melkov zajiš�uje výrobní, servisní 
a montážní èinnost. 

V souèasné dobì pracujeme na rozvoji svých 
èinností pro další strategické partnery v oblasti 
cementárenského a vápenického prùmyslu.
Disponujeme výrobním zázemím a strojním 
vybavením urèeným k odborným výrobním 
a servisním zásahùm.

MELKOV, s.r.o.
Mokrá 359
664 04 Mokrá-Horákov
www.melkov.cz

Na trhu již více než 20 let

V roce 1998 Ludìk Dvoøák a Jan Vrbský založili spoleènost 
JV-servis a vìnovali se výrobì a opravám zaøízení 
v cementárenském a vápenickém prùmyslu. Hlavní pracovní 
náplní spoleènosti byly a stále jsou výrobní, servisní 
a montážní èinnosti pro Èeskomoravský cement, který je 
dnes souèástí mezinárodní skupiny HeidelbergCement, 
jednoho z nejvýznamnìjších svìtových dodavatelù 
stavebních materiálù.
Spoleènost Melkov je nástupnickou spoleèností JV-servis, 
zmìnili jsme pouze název, podnikatelská èinnost zùstala plnì  
zachována.

„Koneènì máme vše v jednom systému a manažer 
má online pøehled o chodu celé firmy, aniž by byl 
závislý na podkladech svých kolegù.“

Roman Janovský, øeditel



Ze 3 programù do 1 systému

S tím, jak se firma od svého založení pomalu rozrùstala, 
zaèala potøebovat nìjaký systém. Papíry a excely pøestávaly 
staèit. Postupnì tedy byly zavedeny tøi systémy, které 
pomáhaly s evidencí firemních dat – mzdový program, úèetní 
program a program pro evidenci výroby. 

Pokud ale vedení spoleènosti chtìlo vidìt nìjaká èísla, 
pomocí kterých by mohli efektivnì vést firmu, znamenalo to 
svolat poradu, vyžádat si podklady ze tøí systémù a poté je 
složitì dávat dohromady, abychom dostali smysluplné 
podklady. Data se v systémech rùznì pøekrývala, nebo 
nìkterá naopak nebyla ani v jednom. Napøíklad plánování 
práce a evidence servisù byla pouze v excelu. 

V roce 2019 už ale bylo neúnosné vést a hlavnì rozvíjet firmu 
na takovémto podvozku. Pøišel èas, kdy už bylo nutné do 
firmy zavést komplexní informaèní systém. A jelikož øeditel 
spoleènosti znal z pøedešlého zamìstnání IS HELIOS 
Orange, vìdìl, co od nìj mùže èekat, co od nìj mùže chtít, 
tak o výbìru systému bylo rozhodnuto. 

„Pøed IS HELIOS mìla firma tøi programy – 
mzdový, úèetní a systém pro evidenci výroby 
a spoustu excelù. Z pohledu øízení firmy ale už bylo 
dál neúnosné mít data takto roztøíštìná, protože 
pokud vedení firmy chtìlo jakoukoli informaci, 
museli jsme svolávat pomalu celofiremní poradu.“

Roman Janovský, øeditel

Bude to HELIOS

Øeditel Roman Janovský jako velký pøínos vnímá fakt, že se 
v praxi se systémem HELIOS setkal už døíve. Vìdìl, že pro 
úspìšnou implementaci je velmi dùležitá kvalitní 
pøedimplementaèní analýza. Když už se totiž zaène nový 
systém implementovat, je dùležité, aby bylo obìma stranám 
vše jasné. 
 
Na konci roku 2019 jsme s firmou iKOMPLET provedli 
pøedimplementaèní analýzu a na zaèátku roku 2020 jsme 
zaèali implementovat. A jelikož implementace postupovala 
rychle, od 1.6.2020 už jsme v HELIOS jeli naostro výrobu, od 
1.7.2020 ekonomiku a na konci roku jsme také pøidali mzdy. 
Od 1.1.2021 už v HELIOS jela kompletnì celá firma. Odložili 
jsme excely a opustili všechny ostatní programy.

Nový systém, nové možnosti

„Vìdìl jsem, co nás pøi implementaci zhruba èeká a dokázal 
jsem na to pøipravit kolegy“, øíká Roman Janovský. Nasazení 
nového informaèního systému je sice èasto tìžké vysvìtlit 
zamìstnancùm, ale o to dùležitìjší. Zamìstnanci, pokud se 
na výbìru nového systému sami nepodílí, totiž vìtšinou neví, 
do èeho jdou. Lidé se bojí, že s novým systémem pøijdou 
o práci. Z jejich pohledu nový systém znamená propouštìní.

Implementace nového systému není jen nasazení nového 
systému do firmy a zaškolení uživatelù. Je potøeba, aby po 
celou dobu výbìru i implementace vedení firmy 
komunikovalo se svými zamìstnanci. Je potøeba jim vysvìtlit, 
že nový systém se nezavádí proto, že firma chce propouštìt, 
ale proto, že chce zefektivnit jejich práci. 
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„Vedení každé firmy chce, aby jejich zamìstnanci mìli více 
èasu na svou práci a museli co nejménì èasu vìnovat 
povinné administrativì. Firmu živí jejich práce, a proto jim 
chce pøipravit takové podmínky, aby ji mohli dìlat co 
nejkvalitnìji“, dodává Roman Janovský, který se snažil tuto 
èást implementace nepodcenit, což se mu vyplatilo nejen pøi 
samotné implementaci, která probíhala relativnì hladce, ale 
i poté v ostrém provozu, kdy zamìstnanci pøijali nový systém 
za svùj. 

Nový systém zefektivní procesy, možná se díky systému 
nìkteré úkony pøesunou, to co døíve dìlala úèetní, mùže 
dìlat obchodník nebo skladník, ale ta práce poøád musí být  
udìlána. A když pak všichni s novým systémem dìlají to, co 
mají, sami zjiš�ují, že jim systém pomáhá, ulehèuje a oni se 
opravdu mohou soustøedit na to nejdùležitìjší, protože rutinní 
a opakované vìci za nì mùže dìlat systém. 

Systém je rychlý v dohledávání, pøi samotné práci si èlovìk 
nemusí tolik vìcí pamatovat, protože od toho má systém.

„Se stejným poètem zamìstnancù pozorujeme po 
poøízení IS HELIOS vìtší produktivitu – lidé mají 
èas na svou práci, HELIOS jim ho dal. Zadávají 
data pouze jednou, ty pak systémem jen 
procházejí do dalších úrovní, spousta vìcí se 
zautomatizovala, nikdo na nì nemusí myslet, 
systém si je hlídá sám.“

Roman Janovský, øeditel

Nic není ideální

„Nìjaké potíže pøi samotné implementaci samozøejmì byly. 
Vìøím, že vždycky jsou. Ale potíže jsou od toho, aby se 
øešily“, pøidává zkušenost Roman Janovský. Všude jsou lidé, 
kteøí chtìjí, a bohužel také ti, kteøí nechtìjí. Prostì i dnes jsou 
ve firmì lidé, kteøí se s novým systémem neztotožnili.

Na zaèátku provozu HELIOS bylo nejhorší, èasovì 
nejnároènìjší, nakrmit systém daty. Aby se s ním dalo 
pracovat, aby zamìstnanci vidìli jeho pøínos, aby vedení 
mìlo nìjaká data s výsledky.

„Nìkteré èíselníky jsme plnili daty ruènì, za což jsem vdìèný, 
protože jsme si importem nezaplnili nový systém starými 
nefunkèními daty“, vzpomíná Roman Janovský. A také 
dodává, že je dùležité, aby data zadával do nového systému 
nìkdo znalý, aby zase nevznikaly špatné podklady pro další 
práci.

„Servisní technici každý den dostávají svùj plán 
práce – každý vždy ví, co a kdy má dìlat – nikdo 
nemusí nic držet v hlavì, HELIOS plánuje práci 
dle nastavených period za nás. Také vedoucí 
pøesnì ví, kde, kdo a kdy je.“

Roman Janovský, øeditel
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„Tím, že máme všechny informace na jednom 
místì, dokážeme efektivnìji pracovat s našimi 
zákazníky, pøedevším s naším klíèovým 
zákazníkem, což je Èeskomoravský cement. V 
HELIOS plánujeme pravidelné servisní èinnosti, 
které mají rùznou periodicitu, nìkteré jsou denní, 
jiné probíhají tøikrát do týdne, jiné jen dvakrát. Z 
tìchto servisních prohlídek zapisujeme do HELIOS 
reporty, které poté opìt pøímo z HELIOS odesíláme 
do SAPu zákazníka.“

Roman Janovský, øeditel

Díky HELIOS jsme se stejným poètem zamìstnancù 
znásobili obrat – lidé pracují s HELIOS efektivnìji.

V HELIOS dnes sledujeme velmi podrobnì výsledky 
našich zakázek. Díky pøesnému nastavení práv každý 
vidí jen to, co vidìt má. Jednotliví zamìstnanci vidí, 
kolik toho odpracovali a vedení krom toho ještì vidí, 
kolik svou prací donesli do firmy penìz.

S IS HELIOS máme koneènì vše na jednom místì - 
hospodáøské výsledky, výsledky zakázek, plán práce.

Èím lépe systém znáte, tím spíše si ho 
dokážete pøizpùsobit na míru

V HELIOS již jedeme druhý rok, a uživatelé jej dobøe znají. 
Dokážou si nyní pøedstavit, v èem dál by jim mohl HELIOS 
ulehèit, dokážou øíci, co je nyní trápí a co dalšího by po 
HELIOS chtìli.

Obchodní èást firmy jede ve standardním HELIOS, servisní 
èást jede v èásti systému, kterou jsme si nechali 
doprogramovat na míru. Naši servisní technici dennì øeší 
požadavky z místní cementárny. S cementárnou máme 
podepsané prùbìžné objednávky, kdy v rùzných èasových 
periodách probíhají pravidelné servisní prohlídky. Technikùm 
se v HELIOS tyto prohlídky automaticky generují. Oni jen 
dostanou každý den plán práce, kterou mají vykonat a o víc 
se nestarají. Oproti tomu jejich vedoucí pøesnì ví, kde, kdo 
a kdy je.

Z každé servisní prohlídky vznikají reporty. Výstupy 
v HELIOS máme nachystány tak, aby se z našeho HELIOS 
daly naimportovat do SAPu cementárny. 

Jak vidíme naši budoucnost?

Do budoucna bychom chtìli práci našich servisních technikù 
ještì více zefektivnit. Nyní vypisování servisních záznamù 
techniky probíhá ruènì. Na místì servisního zásahu vypíší 
papírový protokol, který se po návratu na firmu pøepisuje do 
HELIOS. Chceme do budoucna ušetøit èas a nechat techniky 
pøímo v terénu zapisovat protokoly do HELIOS pøes tablet. 
Každé servisní místo v cementárnì bude mít svùj QR kód, 
aby se technikùm po jeho naètení spousta informací do 
zápisu automaticky pøedvyplnila.

Také máme vizi, že technici budou vybaveni kamerou, aby se 
pøi servisním zásahu v terénu mohli online radit s ostatními 
kolegy.

Dále jsme založili novou dceøinou firmu, která se bude 
zabývat pouze výrobou. Budeme vyrábìt nejen pro vlastní 
spotøebu a servis, ale pøedevším dle objednávek dodávat 
našim zákazníkùm celé technologické celky a vlastní 
zaøízení. S iKOMPLET jsme již pro tuto firmu zpracovali 
pøedimplementaèní analýzu a èeká nás implementace 
HELIOS. Bude o trochu jednodušší, nebo� jde o novou firmu, 
která není zatížena pøechodem ze stávajícího systému do 
nového.
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