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Firma Codaco Electronic vznikla v roce 1993 jako sdružení fyzických osob. V roce 1997 se 

firma transformovala na veřejnou obchodní společnost s obchodním jménem Codaco 

Electronic v.o.s. V současné době, po transformaci v roce 2005, má firma obchodní název 

Codaco Electronic s.r.o. Hlavními oblastmi naší činnosti jsou: vývoj a výroba komunikačních 

systémů pro zdravotnictví, vývoj a výroba speciálních aplikací a řídících systémů pro 

jednoúčelová zařízení a zakázkové osazování a pájení desek s plošnými spoji klasickou a SMT 

technologií.

 

Jedním z hlavních předmětů naší činnosti 

je oblast komunikačních systémů pro 

zdravotnictví. V současné době nabízíme 

ucelený sortiment komunikačních  

a signalizačních zařízení určených pro 

nemocnice, sanatoria, ústavy sociální péče 

a podobně. Tento unikátní komplexní 

program, který jsme vyvinuli, spolehlivě 

zajistí komunikaci mezi klienty  

a personálem. Od vyvolávacího systému  

v ordinacích přes signalizační systém 

sestra - pacient až po ucelený a komfortní 

komunikační systém pro lůžková oddělení 

zdravotnických zařízení. Vysoký komfort 

pro pacienty i personál lékařských zařízení, 

snadná obsluha a spolehlivost jsou našimi 

prioritami.  

 

WWW adresa: 

 

www.codaco.cz 

Obor činnosti: 

 

Vývoj a výroba 

komunikačních 

systémů pro 

zdravotnictví  

Typ činnosti: 
 

Výroba 

Město/obec: 
 

Valašské Meziříčí 

Implementace: 
 

2002 

Implementováno s: 
 

Gatema a.s. 

Počet uživatelů: 
 

16 

Ostrý provoz od:: 
 

2003 

Počet zaměstnanců: 
 

50 
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Přínosy získané implementací HELIOS Orange: 

 Plánování výroby a potřebných zdrojů pro výrobu včetně předběžných kalkulací. 

 Řízení skladů materiálů a kooperací dle požadavků výroby, expedice a servisu. 

 Řízení a vyhodnocování nejrůznějších procesů společnosti v modulu firemní activity. 

 Vyhodnocování ziskovosti realizovaných zakázek. 

 Značná uživatelská volnost při rozšiřování a úpravách informačního systému. 

 Pokrytí všech oblastí (ekonomika, mzdy, obchod, výroba, servis …) jedním 

provázaným systémem. 

 Spokojenost IT oddělení - systém nenáročný na administraci a údržbu. 

 
Procesy využívané IS: 

 Základ 

 Účetnictví 

 Banka 

 Mzdy 

 Personalistika 

 Sklad 

 Nabídky, objednávky, rezervace 

 Nástroje přizpůsobení 

 Fakturace přijatá 

 Fakturace vydaná 

 Pokladna 

 Majetek 

 Servis 

 CRM 

 HELIOS Controlling 

 HELIOS Intelligence 

 Firemní aktivity 

 TPV 

 Řízení výroby  

 Doprava 

 ARES 

 

 

 


