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zakázky ron SoFTwarE
Zakázkový systém slouží k evidenci výrobních zakázek, sběru dat z výroby a evidenci pracovních výkonů.  

Ve spolupráci s fakturačním a skladovým systémem dává přehled o plnění jednotlivých objednávek a evidenci 

skladu materiálu. Po ukončení naskladnění hotových výrobků je možná fakturace a expedice.



zakázky ron SoFTwarE

Ve výrobě jsou umístěny terminály pro sběr dat. Terminál může být určen pro jedno pracoviště nebo u něj

registrují výkony pracovníci z více pracovišť. každý ze zaměstnanců obdrží osobní identifikační médium pro

práci s terminálem.

Systém nabízí několik variant užívání. Pracovník označuje začátek a konec práce nebo jen konec. Délku práce

je možno měřit od předchozího odvedení nebo ji může pracovník zadávat. Pro zápis událostí se používá skener

čárového kódu, dotyková obrazovka nebo klávesnice.

Evidovaná událost může obsahovat druh činnosti, číslo zakázky, číslo výrobku, počet vyrobených kusů, počet

zmetků, označení pracoviště, výrobní číslo výrobku.

PoDnikEjTE S PřEhlEDEm
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Naše Produkty PoužíVají sPolečNosti s tisíci Nebo jeN desítkami 
ZaměstNaNců. imPlemeNtací V růZNých oborech dokaZujeme 
Variabilitu a komPlexNost Našeho řešeNí (automobiloVý Průmysl, 
staVebNictVí, eNergetika, PlyNáreNstVí, VodohosPodářstVí, 
ZdraVotNictVí, fiNaNce a baNkoVNictVí, státNí sPráVa…).

mámE SPokojEnÉ zákaznÍky
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 + Pars komPoNeNty
 + PegatroN cZech
 + rf
 + smurfit kaPPa obaly štÚroVo

VybranÉ rEFErEncE

 + toWer automotiVe
 + ts ružomberok
 + uNistaV PrieVidZa



zakázky 
inFormacE o ProDUkTU

____________________________________________________________
imPlEmEnTacE ProgramU zakázky zajišťUjE:

 + přehled o aktuálním průběhu a plnění zakázek na elektronic-
kých terminálech přímo ve výrobě

 + lepší možnosti rozvržení prací na pracovištích
 + evidenci prostojů a vytížení pracovníků a pracovišť
 + přehled o produktivitě práce
 + průběžný přehled o materiálu na skladě a potřebě doplnění 

zásob pro plánované zakázky
 + snížení administrativní náročnosti
 + lepší přehled o plánované a prováděné práci pro pracovníky 

i vedení.

PoDnikEjTE S PřEhlEDEm

 + Výběr hardWaroVých termiNálů  
Pro sběr dat

 + mNožstVí roZšiřujícího  
PříslušeNstVí – scaNNery čároVého 
kódu, tiskárNy

 + modularita systému
 + maximálNí ProPojeNí hardWare  

a softWare
 + mNožstVí datoVých můstků (imPort  

a exPort dat) Na jiNé systémy

VýhoDy našEho řEšEnÍ



zakázky
inFormacE o ProDUkTU

____________________________________________________________
rozšiřUjÍcÍ moDUly

objedNáVky
modul umožňuje evidovat objednávky zákazníků, ze kterých 
jsou generovány výrobní zakázky s výrobními předpisy.

sklad
Ze skladu se provádí výdej materiálu na zakázku. Po ukončení 
výrobní zakázky jsou naskladněny  výrobky, které je možno 
fakturovat a expedovat.

rePort
statistické výkazy porovnávají ziskovost jednotlivých zakázek  
z výroby (spotřebovaný materiál, výkony pracovníků).

____________________________________________________________ 
SoUČáSTi zakázkoVÉho SySTÉmU

 + terminály pro sběr dat z výroby, volitelné  
příslušenství — scannery čárových kódů, tiskárny…

 + identifikační média — bezkontaktní karta nebo přívěšek, 
klíčenka s čipem dallas, otisk prstu

 + software na zpracování zakázek
 + analýza a implementace požadavků zákazníka
 + školení uživatelů a administrátorů
 + implementace propojení do nadřazeného systému
 + asistence při měsíční uzávěrce

PoDnikEjTE S PřEhlEDEm
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 + okamžitá iNformace o aktuálNím staVu ZakáZky
 + ProPojeNí ZakáZek a skladu
 + VaZby Na další Naše systémy – docháZka a mZdy
 + modularita a koNfiguroVatelNost systému
 + užiVatelský editor sestaV a grafů
 + exPorty dat do excelu, Pdf a dalších formátů

rozhoDUjÍcÍ VlaSTnoSTi
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roN software, spol. s r.o.
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tel.: +420 596 312 827

tel.: +420 603 102 448

fax.: +420 596 309 036

e-mail: software@ron.cz
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