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VĎAKA SPRÁVE KMEŇOVÝCH
ZÁZNAMOV MATERIÁLOV SA VÁM
VIAC NESTRATIA ŽIADNE DÔLEŽITÉ
INFORMÁCIE
Pôvodne sme na spracovávanie nových kmeňových záznamov materiálov
využívali zastarané offline formuláre alebo mailovú komunikáciu. To
spôsobilo, že veľa dôležitých dát sa spätne nedalo vyhľadať vôbec alebo
len veľmi ťažko. Vďaka itelligence* je to však minulosť. Všetky dáta máme
pod kontrolou.
Ing. Mária Hudecová, špecialista nákupu – senior, Nafta a.s.

▪ Využívanie zastaraných offline formulárov a mailovej komunikácie

▪ Riadenie procesu požiadaviek mimo ERP systém

▪ Problematické zisťovanie duplicity zakladaných záznamov

▪ Decentralizovaná kontrola správnosti a úplnosti údajov

Východisková situácia

▪ Správa kmeňových záznamov materiálov

Riešenie

▪ Časová optimalizácia procesu zakladania nových kmeňových
záznamov materiálov

▪ Jednoduchý dohľad nad procesom schvaľovania, prípravou a
založením KZM

▪ Nižšie riziko chybného založenia KZM

▪ Eliminácia duplicitných záznamov

Benefity

▪ Vynikajúca znalosť klientovho ERP systému pred realizáciou projektu

▪ Dlhoročné skúsenosti na trhu

▪ Inovatívny prístup

Prečo NTT DATA Business Solutions?

CASE STUDY

* Since April 1, 2021 itelligence is operating as NTT DATA Business Solutions

Spoločnosť: Nafta a.s.
Odvetvie: Ťažba ropy
Produkty: Skladovanie a budovanie podzemných zásobníkov
zemného plynu na Slovensku, prieskum a ťažba uhľovodíkov
Počet zamestnancov: 500+
Tržby: 145 757 000 € (2018)
Sídlo: Bratislava, Slovensko
Web stránka: www.nafta.sk
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Nafta a.s už prešla na jednoduchší proces spracovávania
požiadaviek
Skôr, ako sme začali realizovať tento projekt, bol celý proces
požiadaviek na zakladanie kmeňových záznamov riadený
mimo ERP systém. Na spracovanie dát o nákupoch
náhradných dielov a súčiastok do zariadení, sa využívali
predovšetkým zastarané offline formuláre a mailová
komunikácia, vďaka čomu dochádzalo k chybám a
zbytočnej duplicite zakladaných záznamov. Problematická
bola aj kontrola správnosti a vyplnenia jednotlivých údajov.

Našou úlohou bolo vytvoriť riešenie na mieru, ktoré bude
ľahko aplikovateľné do praxe a zjednoduší zakladanie
kmeňových záznamov materiálov. Súčasťou riešenia mali
byť aj predpripravené profily pre vypĺňanie dát a profily pre
workflow spracovania.

Predstavujeme vám Správu kmeňových záznamov
materiálov (KZM)
Vďaka tomuto riešeniu získate lepšiu kontrolu nad
informačným tokom vo firme. Pomôže vám jednoduchšie a
prehľadnejšie spravovať zakladanie kmeňových záznamov
materiálov a optimalizovať údaje.

Jednotliví užívatelia systému majú možnosť vďaka Správe
KZM zadať žiadosť o založenie nového KZM v prípade jeho
potreby. Následne určený užívateľ – garant skupiny
materiálu – má možnosť rozhodnúť či je zakladanie nového
KZM vôbec nutné. Následne je vygenerovaný workflow
proces, pri ktorom určení kľúčoví užívatelia – nákupcovia,
disponenti postupne vyplnia dáta KZM. Na konci workflow
procesu zadané dáta skontroluje správca KZM a po jeho
verifikácii je spustené samotné založenie KZM.

Úspora času je len jednou z mnohých výhod KZM
Najväčšiu výhodu pre zákazníka predstavuje časová
optimalizácia procesu zakladania nových KZM. Riešenie
však poskytuje aj jednoduchý dohľad nad procesom

schvaľovania, prípravou a zakladaním kmeňových záznamov
materiálov. Taktiež znižuje riziko chybného / neúplného
založenia KZM a pomáha prechádzať vzniku duplicitných
záznamov. Rozhodnutie o vytvorení nového KZM pre
materiál, ktorý už má v databáze vhodný záznam, je totiž
pod dohľadom garanta skupiny materiálu.

Prečo NTT DATA Business Solutions?
Firma NTT DATA Business Solutions uspela na základe
vynikajúcej znalosti ERP systému, ktorý pomáhala klientovi
úspešne implementovať pred týmto projektom. Vďaka
dlhoročným skúsenostiam v IT sektore dokázala naplniť
vysoké očakávania klienta.

https://www.linkedin.com/company/ntt-data-business-solutions/
https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutions
https://twitter.com/ndbs_global?lang=de
https://www.youtube.com/c/NTTDATABusinessSolutions

