Referenční list
KLIMATEX a. s.
Značka Klimatex byla v minulosti úzce spjatá s dříve státním podnikem Výzkumný ústav pletařský, který
byl založen už v roce 1949. V sedmdesátých letech vznikla poprvé myšlenka na využití
Polypropylenového vlákna v textilu. Toto vlákno bylo použito na výrobu textilu, jehož označení začalo
nést název Klimatex. V roce 1990 byl zrušen Výzkumný ústav pletařský jako státní podnik a technologie
výroby byla použita k výrobě funkčního oblečení pod značkou Klimatex. V roce 2007 se stala značka
Klimatex samostatnou společností a byla oddělena od Výzkumného ústavu pletařského.

V dalších letech společnost rozšiřovala svoje
WWW adresa:

www.klimatex.eu

Obor činnosti:

Město/obec:

Výroba
a velkoobchod
s oděvy a obuví
Brno

Implementace:
Implementováno s:

2007
Gatema

Počet uživatelů:
Ostrý provoz od:

24
2007

pro korporátní zákazníky. Společnost má

Počet zaměstnanců:

30

aktuálně 4 kamenné prodejny a e-shop

působení nejen na trhu, ale rozšířila i sortiment
na další vrstvy textilu a doplňků tak, aby
poskytovala komplexní nabídku funkčního
textilu pro širokou škálu sportů a sportovců.
V roce 2016 byla zahájena zakázková výroba

a značku Klimatex mohou zákazníci nakoupit
i v partnerských prodejnách, kterých je již více
než stovka po celé České republice, Slovensku
ale i Polsku a Rumunsku.
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Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange:

•

dokonalý přehled o oběhu zboží v rámci společnosti

•

na míru připravené vyhodnocovací sestavy pro manažery společnosti

•

doplňování do firemních prodejen na základě automatických objednávek

•

možnost širokého uživatelského nastavení za použití sestav a filtrů

•

zjednodušená práce s běžnými agendami

•

implementace čteček na příjem a výdej zboží ze skladu pro maximální efektivitu
expedice a skladu

Procesy využívané IS:
•
•
•
•
•
•
•

Základ
Účetnictví
Výkazy a reporty
Banka
Mzdy
Fakturace přijatá
Fakturace vydaná
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•
•
•
•
•
•

Pokladna
Pokladní prodej
Nástroje přizpůsobení
Sklady
Slovenská legislativa
Slovenský jazyk

