
IFS APLIKACE ŘÍDÍ VÝROBU VE SPOLEČNOSTI SOPO 

VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A ROZHODUJÍCÍ KRITÉRIA 

Před zavedením nového systému používala společnost SOPO několik nekom-
patibilních informačních systémů pro různé firemní agendy. Některé z těchto 
systémů byly vyvíjené přímo vlastními silami. Kvůli nejednotnosti systémů a 
jejich dat však docházelo k častým chybám v ručním přenosu dat a sdílené 
informace nebyly průběžně aktuální. Proto bylo třeba hledat komplexní řeše-
ní pokrývající firemní procesy v rámci jednoho systému či několika kompati-
bilních. 

„Hlavním problémem byla neschopnost používaných informačních systémů 
pokrýt všechny potřeby hlavních výrobních procesů a mnoho případů se 
řešilo nestandardními způsoby. Procesy na každém ze 6-ti výrobních středi-
sek poskytovaly nejednotné a neporovnatelné výstupy. To mělo za následek  
nedostatečnost důvěryhodných podkladů při strategických rozhodováních,“ 

popisuje Petr Přibyl, vedoucí úseku řízení kvality a IT.  

Proto bylo v rámci dotačního projektu Operačního programu Podnikání a 
Inovace vypsáno výběrové řízení realizované a financované z evropských 
strukturálních fondů. Společnost ALTEC se přihlásila do výběrového řízení a 
spolu se třemi dalšími společnostmi předložila nabídku splňující požadovaná 
základní kritéria. Objektivními kritérii na výběr informačního systému byla 
funkčnost a technologická vyspělost navrhovaného řešení, jeho cena a kvali-
ta nabízené podpory a servisu. Subjektivně pak byl kladen důraz na kom-
plexnost nabízeného řešení, stabilitu a zkušenosti dodavatele, zejména zku-
šenosti navrhovaných konzultantů s projekty podobného charakteru.   

Nabídky pro SOPO objektivně a nezávisle vyhodnotila odborná externí pora-
denská organizace. Nabídka systému IFS Aplikace získala nejvíce bodů 
v hodnocení kritérií výběrového řízení a při následných jednáních o smlou-
vách společnost ALTEC dodržela vše, co bylo v nabídce obsaženo. 

 

IMPLEMENTACE 

Následná implementace trvala celkem 9 měsíců. Za tuto dobu se podařilo 
zprovoznit veškeré procesy a zajistit jejich správné vazby. Během implemen-
tace se objevilo několik skutečností, které nebylo možno předvídat, zejména 
v oblasti výroby a specifických požadavků některých zákazníků společnosti 
nebo pokrytí konkrétních výrobních procesů. Různé provozní podmínky na 
jednotlivých pracovištích a vysoká benevolence pro vstupní data v užívaném 
informačním systému způsobovaly neporovnatelnost výstupů z procesů. 
Zavedení nového podnikového systému a vstupní validace sbíraných dat tak 
umožnilo vedení společnosti procesy řídit jednotně napříč všemi provozovna-
mi. 

O SPOLEČNOSTI SOPO 
 
Společnost SOPO se specializuje na navíjení a 
kompletní výrobu rotorů a statorů všech druhů 
elektromotorů. Vyrábí malé střední i velké série 
rotorů a statorů. 90% výroby tvoří export. Díky 
špičkovému technologickému vybavení a přede-
vším vysoké odbornosti zaměstnanců může 
SOPO splnit jakékoli požadavky svých zákazníků 
v oblasti navíjení v té nejvyšší kvalitě, krátkých 
termínech a za výhodnou cenu.  

Skupinu SOPO tvoří společnosti SOPO s.r.o., 
SOPO-SERVIS s.r.o. a SOPO MOTOR s.r.o. Jedná 
se o české privátní firmy s ročním obratem cca 
13 mil. EUR a meziročním nárůstem obratu 10-
20%.   Výrobní střediska jsou v Modleticích u 
Prahy, Nebovidech u Kolína a Jedovnici u Blan-
ska. Ústředí, prodej, nákup a centrální sklad je v 
Modleticích u Prahy.  

I F S  P Ř Í B Ě H  Z Á K A Z N Í K A  

Společnost SOPO je specialistou na navíjení a kompletní výrobu rotorů a statorů všech druhů elektromotorů. Jako úspěšná a rozvíje-
jící se česká firma hledala v dodavatelích IT řešení spolehlivého a schopného partnera, který by jí poskytl řešení pokrývající její po-
třeby. Důvodem k rozhodnutí pro výběr informačního systému byla především nekompatibilita stávajících řešení, která ve svém dů-
sledku brzdila rozvoj firmy a ztěžovala zaměstnancům i vedení pracovní podmínky. Tuto situaci se podařilo vyřešit s pomocí společ-
nosti ALTEC a ERP systému IFS Aplikace, jehož vybrané moduly nyní pokrývají firemní procesy a zajišťují jejich vzájemné propojení a 

návaznost. 



OSTRÝ PROVOZ A PŘÍNOSY SYSTÉMU V PRAXI 

Výzvou při implementaci a následném ostrém provozu bylo zejména pokrytí 
procesu výroby se všemi jeho specifiky. Nakonec se podařilo vyřešit vše 
s použitím běžných nástrojů, několika zákaznických úprav a v neposlední 
řadě i netradičním a nápaditým využitím standardních nástrojů v systému. 

„Za unikátní považujeme proces řízení neshodných výrobků, sledování ná-
kladů na jejich opravy s možností objektivního posouzení rentability oprav,“ 
uvádí k tomu Petr Přibyl.  
Velkým přínosem nového informačního systému pro běžné uživatele je pře-
devším přehlednost a přívětivost pracovního prostředí, snadná konfigurova-
telnost pro různé pracovní úlohy a přímočarost při získávání požadované 
informace.  

Vedení firmy navíc oceňuje propracované předdefinované ukazatele výkon-
nosti, možnost konfigurace vlastních a souhrnné přehledy výkonnosti firmy 
generované v reálném čase. Pro správce IT je důležitá také spolehlivost pou-
žitých technologií s minimálními nároky na údržbu. V rámci vlastního systé-
mu pak snadná správa uživatelů a přístupových práv. 

 

BUDOUCÍ ROZVOJ 

Výsledkem zavedení systému je snížení pojistných zásob o 15% s výhledem 
až na 40% v roce 2015. Díky přesnému sledování výpadků neshodných vý-
robků a odhalení jejich příčin se snížily náklady na neshodné výrobky o 25%. 
V blízké budoucnosti plánuje vedení společnosti SOPO využít širokých mož-
ností systému i tam, kde se jeho nasazení původně neplánovalo, a to jak 
s využitím již implementovaných modulů, tak formou doplnění dalších. 

Více informací o IFS Aplikacích naleznete také na www.IFSWORLD.com, kontaktovat IFS můžete rovněž přes e-mail info.czech@ifsworld.com. 
Více informací o společnosti ALTEC naleznete na www.ALTEC.cz. 

HLAVNÍ PŘÍNOSY 
 

• Snížení pojistných zásob o 15% 

• Snížení nákladů na neshodné výrobky 
o 25% 

• Jednoduché a rychlé generování pře-
hledů o výkonnosti firmy v reálném 
čase 

• Přehledné a přívětivé pracovní prostře-
dí — intuitivní ovládání 

• Snadná správa uživatelů a přístupo-
vých práv 

 

 
 

 
IMPLEMENTOVANÉ ŘEŠENÍ 

 

• IFS Finance 

• IFS Výroba 

• IFS Distribuce 

• IFS Projekty 

• IFS Údržba 

• IFS Prodej a marketing 

• IFS Lidské zdroje 

• IFS Správa dokumentů 

• IFS Řízení jakosti 

„Přesným sledováním výpad-
ků neshodných výrobků a 
příčin výpadků se snížily náklady na 
neshodné výrobky o 25%.“ 
 

Petr Přibyl 
vedoucí úseku řízení kvality a IT, SOPO 

I F S  P Ř Í B Ě H  Z Á K A Z N Í K A  


