
Informační systémy HELIOS 

Elektrotechnická výroba
Řešení pro výrobní podniky v oblasti elektrotechniky



Firmy zahrnuté do odvětví elektro se zabývají vývojem v oblasti elektro a především výrobou v této oblasti a to jak koneční výrobci 
(zpracovatelé) tak prvovýrobci. Elektrotechnickou výrobu lze přirovnat ke strojírenské výrobě, má ale řadu vlastních specifik, které 
si dále popíšeme.

Specifika oblasti elektro z pohledu informačního systému

Firmy zabývající se elektrovýrobou zahrnují celou škálu zaměře-
ní a specifik. Celý obor lze dále rozdělit na výrobu slaboproudou 
(elektrosoučástky, komponenty do PC a ostatní techniky) a silno-
proudou (generátory, motory, rozvodné skříně, zařízení pro elek-
trárny apod.). Prvně uvedené firmy pracují s hromadnou výrobou 
— velkými sériemi jednotlivých výrobků, ve  výrobním programu 
mají širokou škálu výrobků a doba po kterou se jeden kus kon-
krétního výrobku pohybuje výrobou je většinou velmi krátký — ma-
ximálně do  řádu dní. Naopak „silnoproudé“ výrobní firmy, které 
často své finální výrobky dodávají a  montují koncovým zákazní-

kům pracují z  větší části s  menšími sériemi výrobků či kusovou 
výrobou a doba, po kterou se výrobek zpracovává je spíše delší, 
někdy až v řádech měsíců. Poměrně specifickou oblastí jsou firmy, 
které vyrábí složité komponenty do Hi-tech zařízení. Takové firmy 
zpracovávají na vstupu řádově tisíce komponentů (součástek), fi-
nálním výrobkem je pak např. osazená deska. Výrobní technologie 
zahrnuje mnoho často časově i technicky náročných operací a tyto 
firmy nesou i velké nároky na organizaci skladového hospodářství.

Elektrotechnická výroba z pohledu informačního systému je velmi 
podobná strojírenské výrobě. Kusovníky jsou strukturované, s růz-
ně hlubokou úrovní vnoření. Ke každému dílci je možné definovat 
technologické postupy. 

Řada elektrotechnických firem dodává svoje produkty do oblasti 
automobilového průmyslu. Dochází tedy často k prolínání branže 
automotive s  branží elektrotechnickou a  strojírenskou. V  oblasti 
Technické přípravy výroby bývají kladeny požadavky na možnost 
propojení s elektrotechnickými CAD systémy (např. ORCAD, PRO-
TEL, PADS apod.) Všechny tyto CAD softwary umí exportovat 
a  importovat data pomocí MS Excel. Systémy HELIOS nativně 
podporují propojení s  MS Excel, případně existují přímé můstky 
do některých CAD systémů.

Způsob plánování výroby a nákupu je téměř shodný se strojíren-
skou výrobou, často je využívaná integrace čárových kódů. Pro 
zpětnou sledovatelnost se používá evidence výrobních čísel. Pou-
žití čárových kódů ve výrobě i na skladech vede ke snížení chybo-
vosti a zvýšení produktivity práce.

Z hlediska ekonomických agend a pokrytí obecných oblastí firem-
ních činností informačním systémem nekladou firmy podnikající 
v  elektrotechnické výrobě žádné specifické požadavky, které by 
bylo nutno řešit jiným způsobem než u firem s jiným oborem podni-
kání. Lze doporučit moduly pro oblast Ekonomiky, Mezd, Majetku, 
CRM, Skladů nebo Obchodu. Tyto oblasti lze pokrýt dalšími modu-
ly ERP systému HELIOS.

Elektrotechnická výroba v systémech HELIOS

 > Technická příprava výroby
 > Propojení se systémy CAD
 > Tvorba a archivace kalkulací
 > Nářadí ve výrobě
 > Podpora nabídkové činnosti
 > Varianty a alternativy
 > Optimalizace zásob
 > Kontrola disponibility materiálu pro výrobu
 > Grafické plánování výrobních zdrojů
 > Plánování a řízení výroby
 > Podpora změn a odchylek TPV
 > Evidence mzdových listů
 > Evidence operací a vyrobených celků

 > Evidence neshodných výrobků
 > Sledovatelnost ve výrobě
 > Podpora řízení jakosti
 > Optimalizace kapacitních zdrojů
 > MRP plánování zdrojů
 > Kooperace
 > Sběr dat pomocí terminálů
 > Sběr dat pomocí čteček EAN
 > Evidence výroby přes dotykový displej
 > Účtování nedokončené výroby
 > Evidence plánovaných a skutečných nákladů
 > Sledování výrobních nákladů v reálných cenách
 > Vyhodnocování zakázek

Funkčnost informačního systému HELIOS 
zajišťují následující moduly:



Technická příprava výroby
 > jednoduché získávání kusovníků a postupů, importy dat z aplikací  CAD
 > průkazné termínové změnové řízení
 > dohledání historie změn a podpora funkcí pro hromadné změny
 > podpora norem ISO
 > kopírování dokumentace z podobných výrobků

Tvorba kalkulací
 > definice kalkulačních vzorců
 > definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště
 > bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce

Podpora obchodní a nabídkové činnosti
 > tvorba nabídkové dokumentace
 > podpora kalkulace nákladů pro nabídkovou činnost
 > možnost simulace kapacitního a materiálového zajištění nabídek

Varianty a alternativy
 > možnost záměny materiálů na úrovni kusovníku stejně jako na     

kartě materiálu
 > definice náhradních operací na úrovni technologického 

postupu nebo pracoviště
 > zohlednění alternativ při přípravě skladových dokladů nebo     

v kapacitním plánování
 > různé varianty technologie výroby dané součásti
 > výběr varianty výrobku před zadáním do výroby nebo při 

převedení do skladu

Optimalizace zásob
 > automatické generování požadavků na nákup i na výrobu
 > optimalizace nákupu
 > blokování materiálů pro výrobu
 > porovnávání materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem 

na budoucí pohyby

Evidence výroby
 > evidence realizace výrobních celků
 > evidence realizace operací
 > evidence práce formou mzdových listů
 > evidence neshodných výrobků
 > zmetková hlášení
 > evidence spotřeby materiálu

Sledovatelnost ve výrobě
 > on-line předmětné sledování rozpracovanosti výroby až 

na úroveň materiál–stroj
 > finanční sledování rozpracovanosti výroby podle nákladových složek
 > datová evidence rozpracovanosti výroby s vazbou na jednotlivé 

výrobní zdroje a skladové pohyby
 > dohledání stavu rozpracovanosti zakázky
 > zpětné dohledání příčiny reklamace
 > sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel ve 

výrobě i ve skladech

 > možnost sledování historie změn kusovníků a postupů na jed-
notlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení

 > ocenění zásob ve výrobě i ve výrobních meziskladech v jednot-
livých položkách kalkulačního vzorce

Podpora řízení jakosti
 > plánování a evidence kontrolních operací
 > propojení se systémem řízení jakosti Palstat

Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů
 > budoucí i zpětné plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů
 > kombinace režimu omezených a neomezených kapacit zdroje
 > definice plánovacích kalendářů na jednotlivé zdroje
 > grafické výstupy z kapacitního plánu

MRP plánování zdrojů
 > plánování skladovatelných zdrojů
 > plánování firmy s více pobočkami
 > plánování podle představitelů
 > podpora obchodního plánování

Kooperace
 > definice požadavků na kooperace
 > tvorba kooperačních objednávek a evidence kooperací
 > sledování stavu zboží v kooperaci

Sběr dat pomocí terminálů
 > tisk čárových kódů v rámci výrobní dokumentace
 > používání čárových kódů pro odvádění výroby nebo ve skladech
 > možnost sběru dat pomocí stacionárních nebo přenosných terminálů
 > podpora vzájemné komunikace terminálu se strojem

Účtování nedokončené výroby
 > možnost automatického zaúčtování přírůstků a úbytků 

nedokončené výroby
 > sledování obratů nedokončené výroby za libovolné období
 > zobrazení stavu nedokončené výroby k zvolenému datu
 > tok výrobních nákladů v struktuře kalkulačního vzorce
 > automatizované rekalkulace a přecenění nedokončené výroby
 > rozvrhování fixních nákladů do cen výrobků

Vyhodnocování zakázek
 > porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobním 

příkazu nebo na zakázce
 > sledování výrobních nákladů v reálných cenách
 > evidence hotových výrobků ve skutečných, resp. v pevných, 

cenách
 > vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
 > možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav
 > podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému
 > export dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslání 

dokladů e-mailem nebo faxem Smlouva
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Výhody a přínosy systémů HELIOS v návaznosti na daný obor
Hlavními výhodami systému, které lidé z tohoto oboru jistě ocení, jsou především připravenost a přizpůsobivost pro oblast ele-
ktrotechnické výroby. Tvorba TPV založená na kódech změn s datumovou platností umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní 
dokumentace. Systém je zabezpečen proti náhodnému i záměrnému vymazání údajů TPV. Funkce výpočtu plánovaných výrobních 
nákladů umožňují detailní pohled na  složení výrobní ceny s možností simulace alternativ vzniku nákladů. Proces je podporo-
ván funkcemi pro tvorbu výrobních objednávek a pro plánování a kontrolu dostupnosti materiálu a zdrojů. Obsahuje i funkce pro 
úpravu plánovaných operací. Evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje, či jiných zařízení poskytuje 
dokonalý přehled o rozpracovanosti. Porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů umožňuje odhalení míst, kde dochází 
k překročení plánovaných nákladů a míst, kde je možné náklady snížit.
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