
ALTEC Aplikace pomáhá snižovat náklady v KŠ KUŘIM 

Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. má dlouholetou tradici ve výrobě ku-
ličkových šroubů, trapézových šroubů a příslušenství. Firma sídlí v průmyslové zóně 
města Kuřim nedaleko Brna, je vybavena moderními technologiemi na výrobu brou-
šených a okružovaných kuličkových šroubů. Vyrábí se zde také trapézové šrouby 

a válcové vodicí tyče pro lineární valivá vedení. 

Kuličkové šrouby jsou konstrukční prvky pohybových ústrojí převádějících rotační 
pohyb na přímočarý s vysokou účinností, tuhostí, přesností a spolehlivostí. Výrobky 
společnosti následně nachází uplatnění v odvětvích a aplikacích průmyslové výroby 
jako jsou např. obráběcí a tvářecí stroje, vstřikovací lisy, balicí stroje a zdvihací 
zařízení, manipulační a automatizační technika, zdravotnická technika 
a farmaceutický průmysl (lékařské a laboratorní přístroje), automobilový a letecký 

průmysl, aj. 

Výběrové řízení 

Společnost KŠK spolupracuje s ALTECem už více než 15 let, v průběhu této doby 
postupně rozšiřovala využití informačního systému ALTEC Aplikace. Zvyšující se kon-
kurence si postupem času vynutila větší efektivitu procesů a aktivní propojení firem-
ních agend. Proto v období 2012 - 2013 společnost využila 3. výzvu dotačního 
programu ICT v podnicích Evropského fondu pro regionální rozvoj s cílem reimple-

mentovat všechny oblasti využívající IT technologie. 

Ve výběrovém řízení zvítězila nabídka společnosti ALTEC, a.s. která se stala gene-
rálním dodavatelem projektu. Ukončení projektu bylo naplánováno na konec roku 
2013 a celý projekt implementace byl rozdělen na desítky dílčích úloh umožňující 
efektivní sledování jejich plnění. Kontrolu a upřesňování úloh zajišťoval řídící tým 
projektu složený ze zástupců obou společností. Na pracovnících KŠK závisel i neleh-

ký úkol koordinovat napojení nadstavbových SW od různých subdodavatelů. 

Implementace 

Obsahem projektu byl upgrade hlavního ERP systému, pořízení optimalizační nad-
stavby nad současný 3D CAD pro konstrukci výrobků, dodávka informačních termi-
nálů pro odhlašování výrobních operací ve výrobě, pořízení CRM systému pro říze-
ní vztahů se zákazníky, pořízení DMS systému pro řízení dokumentů a záznamů a 
pořízení a zavedení manažerského informačního systému pro rychlou a včasnou 
analýzu dat, plánování a reporting. Všechny implementované systémy měly být 

podle záměru společnosti propojeny ve fungující a efektivní celek.  

 

 

 

 

 

 
PŘEHLED O SPOLEČNOSTI 
 

Název společnosti 
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. 
 
Sídlo 
Kuřim 
 
Obor 
Výroba kuličkových šroubů 
Výroba trapézových šroubů 
a válcových vodicích tyčí  
 
Produkty a služby 
Broušené a okružované kuličkové 
šrouby 
Trapézové šrouby 
Válcové vodicí tyče pro lineární vali-
vá vedení  
 
Počet zaměstnanců 
110 zaměstnanců 

P ř í b ě h  z á k a z n í k a  
 

vnášíme systém do životů  
a život do systémů... 

 



P ř í b ě h  z á k a z n í k a  
 

vnášíme systém do životů  
a život do systémů... 

www.altec.cz 

 

PŘÍNOSY 
 

 

 Rychlejší a přehlednější možnost repor-

tování a plánování 

 Snížení počtu neshodných výrobků 

 Rychlejší schvalování faktur 

 Úspora nákladů díky lepšímu přehledu 

při nákupu materiálu 

 Optimalizace nedokončené výroby a 

zvýšení kapacity výroby 

 Sjednocení designu firemních dokumentů 

 

 

 

 
 

IMPLEMENTOVANÉ ŘEŠENÍ 
 
Software 
ALTEC Aplikace 

 Ekonomika 

 Výroba 

 Logistika 

 Prodej 

PERMIS 

 Personalistika 

 
Databáze 

 Microsoft SQL 

 
Počet uživatelů 

 55 

Ostrý provoz 

Změny se dotkly řady oblastí, z těch vý-
znamnějších můžeme uvést např. propojení 
ERP s MIS, DMS, EPDM, CRM, EDI a do-
cházkovým systémem, jehož cílem je efek-

tivnější správa dat a rychlejší přístup 
k informacím. Za zmínku stojí také vytvoření 
jednotného elektronického úložiště informa-
cí o zaměstnancích v personální oblasti, 
které vzniklo díky zavedení modulu perso-
nalistiky. Hromadné prověřování firem díky 
propojení ERP systému na základní registry 
s veřejně dostupnými informacemi o subjek-
tech navíc umožňuje získávat aktuální infor-
mace o situaci obchodních partnerů společ-

nosti.  

„V oblasti financí došlo k provázání režij-
ních objednávek na faktury, které přináší 
lepší přehled při nákupu materiálu. Díky 
tomu dochází k úspoře nákladů a zamezení 
plýtvání. Elektronický oběh účetních dokla-
dů přispívá ke zrychlení procesu schvalová-
ní faktur, digitalizace účetních dokumentů 
pak k rychlejší práci,“ uvádí Pavel Šafrá-

nek, finanční ředitel KŠ KUŘIM.  

Další podstatnou změnou je automatizace 
procesu řešení neshodného výrobku a auto-
matické sledování a vyhodnocování nedo-
končené výroby, jehož cílem je optimalizo-
vat nedokončenou výrobu a zvýšit kapacitu 
výroby. Jednotné elektronické uložiště in-

formací o technických parametrech výrobku 
pak pomáhá evidovat požadované a sku-
tečně naměřené parametry výrobků při 

výstupní kontrole.  

Díky využití čárových kódů pro evidenci 
skladových zásob došlo ke zrychlení práce 
se zásobami materiálu. Podařilo se také 
zavést on-line evidenci stavu rozpracova-
nosti a zrychlit odepisování práce na vý-
robních zakázkách, k čemuž přispělo zařa-
zení informačních kiosků do procesu výroby 
se zobrazením fronty práce a odhlašování 

výrobních operací pomocí čarových kódů. 

 

Došlo i ke sjednocení designu většiny for-
mulářů z IS a jejich převedení do grafické 
podoby. Jednotná firemní kultura výstupní 
dokumentace (včetně formulářů v azbuce) 

přispívá k celkovému dojmu společnosti. 

Projekt byl dokončen v termínu, pro zá-
kladní ERP systém ALTEC Aplikaci to zna-
menalo zlepšení ve využití a rozšíření 
množiny funkcí v každém instalovaném 

modulu IS.  

Budoucí rozvoj 

„V dalším období rozvoje společnosti by-
chom se rádi zaměřili na optimalizaci vyu-
žití výrobních kapacit zavedením kapacit-

ního plánování,“ popisuje Pavel Šafránek. 

 

„Projekt obnovy informačních systémů ve 
společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM 

přispěl celkově k efektivnější práci se správ-
nými daty a k lepšímu přehledu ma-

nagementu pro řízení společnosti, pro roz-
hodování a pro plánování dalších kroků 

rozvoje společnosti.“  

Ing. Pavel Šafránek, MBA  
finanční ředitel KŠ KUŘIM 


