Referenční list
Letoplast s.r.o.
Letoplast s.r.o. je dceřinou společností mezinárodní skupiny Lefevere Group, rodinné firmy
s hlavním sídlem v Belgii, která byla založena v roce 1900. V České republice má zastoupení od
roku 1995.
Společnost Letoplast se nachází v Letovicích poblíž Brna. Rozloha firmy činí 15 000
m2 výrobních a skladových prostor plus ostatní plocha 42 000 m2, máme 320 zaměstnanců.
Jsme středně velká firma se stabilním růstem na trhu. Máme dlouhodobý vztah se zákazníky,
spolupracujeme například v automobilovém průmyslu s firmami jako je BMW, Audi, Porsche,
Škoda, Isringhausen, Bobcat, Scania a mnoha dalšími velmi prestižními značkami. V lékařském
průmyslu je to firma Gambro. Pro výrobky do TV a audio spolupracujeme s firmami značek
Sony, Loewe a další.
Jako spolehlivý dodavatel, a to i v prostředí
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Přínosy získané implementací řešení čárových kódů (Gatema WMS)
V lednu roku 2016 jsme úspěšně rozjeli projekt čárových kódů. Po celé výrobě a skladech jsme
rozmístili terminály, pomocí kterých evidujeme všechny pohyby s výrobky. Režimy v SD klientovi máme
vytvořeny na míru. Projekt jsme zaváděli postupně, nejprve jsme začali hotovou výrobu, která v té
době pro nás byla nejproblematičtější. Díky této implementaci jsme mohli úplně zrušit papírový
systém, zrychlila se a především zpřesnila evidence. Postupně jsme aplikovali na všechny provozy –
lisovny, lakovna, montáž. Díky možnosti provádět v online režimu i příjem materiálů, obalů, evidenci
rozpracované výroby, vratky materiálů se zrychlily a zpřesnily podnikové procesy. Největší změny
nastaly na oddělení výroby a logistiky, v návaznosti na to i na ostatních odděleních. Výsledkem je online
evidence pohybů všech dílů. Velkým pomocníkem je tento systém i při hledání fyzického umístění dílů.
Na logistickém skladu vidíme pozice, na kterých se díly nacházejí. Jelikož naše vyráběné spektrum je
široké, je pro nás důležité neztrácet čas hledáním, to jsme díky implementaci čárových kódů eliminovali
na minimum.
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Účetnictví
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Mzdy
Personalistika
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Zakázka
Balící předpis
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Majetek
EDI
CRM
Číselníky nářadí
Číselníky
Smlouvy
TPV
Kontrakty
Řízení výroby
Odvádění výroby
WMS

