
Důkladné sledování efektivity výroby  
 
 Úspěch společnosti KB - BLOK z velké části závisí na důkladném  

sledování efektivity výroby. Pro složitou výrobu betonových stavebních 

bloků je příznačné, že musejí až 48 hodin zrát ve speciálních  

zásobnících, a teprve potom je možné z nich vyrábět finální výrobky 

(dlaždice, tvarovky, cihly atd.). Informační systém ABRA Gen firmě 

zajišťuje: 

„Sledujeme přesnost rozměrů, perfektní povrchovou úpravu a efektivitu 

výroby. Oceňování výroby nám sedí přesně na haléř. Při implementaci 

jsme se detailně věnovali nastavení systému, abychom přesně věděli, kolik 

se z každého monobloku vyrobilo, kolik bylo odpadu. Sledujeme poměr 

vstupního materiálu proti rozpadlým tvarovkám i procenta výtěžnosti 

linky. Systém spočítá denní produkci a vytiskne obsáhlý report, na kterém 

je vidět kvalita výroby a kompletní denní produkce. Sestava slouží jako 

doklad o kvalitě výroby pro zákazníka nebo státní orgány,“ vysvětluje 

Vlastimil Ranuša, obchodní ředitel KB - BLOK systém, s.r.o.

„Informace o prodejích a veškerém dění ve firmě máme díky ABRA 

Gen k dispozici v reálném čase online. I našeho majitele překvapilo, 

jak důkladný pohled na dění ve firmě se mu nabízí. Přehledy máme 

nastavené přesně podle našich přání. Management tak kdykoliv vidí  

živá data napříč celou firmou. Obchodní zástupci zase oceňují,  

že mají k dispozici detailní data ze svého regionu,“ shrnuje  

Vlastimil Ranuša.

Česká firma KB - BLOK systém, s.r.o. hledala způsob, jak snížit 

platby za původní nepružný informační systém. Potřebovala ušetřit 

na nákladech za jeho provoz a nechtěla chod firmy přizpůsobovat 

krabicovému softwaru. Proto zvolila řešení systému na míru, který  

se dokáže přizpůsobit jejím potřebám. Od systému požadovala: 

 

• Zjednodušení a zpřehlednění výrobních procesů. 

• Vytváření podrobných reportů nad firemními, skladovými  

   a výrobními agendami. 

• Zlepšení finančního i operativního řízení díky rychle dostupným 

   statistikám z jednotlivých agend. 

• Vedení skladové evidence a inventury na prodejnách systémem  

   čteček čárových kódů, který sníží chybovost.

 
Za spojence si KB - BLOK vybral společnost ABRA Software,  
jejíž ERP systém ABRA Gen splnil všechny požadavky.

Moderní sklad 
 

E-shop s věrnostním programem 

Důležitá změna 
informačního  
systému 

Proč  
ABRA Software

Protože nás baví překonávat výzvy. Náš informační systém bude Vaší 

firmě rozumět a pomáhat. Vše potřebné najdete na jednom místě.  

 

Náš ERP spolehlivě a efektivně:  

Podpoří Vaše rozhodování. 

Osvobodí Vás od zbytečné administrativy. 

Ukáže Vám souvislosti v grafických přehledech.

Vyzkoušejte
www.abra.eu/demo

Prodej:  

+420 296 397 310 

obchod@abra.eu 

Po-Pá 8:00–17:00

Podpora: 

+420 296 397 397 

Po-Pá 7:00–19:00

• Přesné sledování kvality výroby, procenta výtěžnosti  
   a počty nepovedených kusů. 
 
• Provázanost výrobních příkazů – část pro výrobu celých  
   monobloků a část pro jejich rozpad. 
 
• Jednoduchou obsluhu, která do výrobního odvodového 
   formuláře během směny vyplňuje průběžný počet výrobků 
   a na konci směny stiskne jediné tlačítko – ihned proběhnou  
   pohyby na všech patřičných výrobních příkazech. 

• Větší přehled o finančních tocích ve skladu.

• Přizpůsobení paletových kont pro odběratele a dodavatele  
   s možností sledování jednotlivých palet a jejich vracení.

• Zrychlení příjmu a výdeje položek.

• Zjednodušení inventur a minimalizaci chyb.

Společnost KB - BLOK systém, s.r.o. již 25 let vyrábí betonové výrobky 

v nejvyšší kvalitě, které prodává ve vlastní síti čtrnácti prodejních 

středisek po celé republice. Na trh dlouhodobě uvádí nová, často  

i odvážně netradiční řešení, která svými vlastnostmi překonávají 

klasické, konzervativní stavební materiály. Pro výrobu v nejvyšší kvalitě 

využívá stroje, které jsou na technologické špičce. Do skupiny patří 

stavební a strojírenská divize. 
 

„Přizpůsobitelnost ABRA Gen vnímám jako zásadní výhodu. V ABRA 

Gen máme vše nastaveno přesně podle našich potřeb, ať už jde  

o velmi specifické výrobní příkazy, optimalizaci skladových zásob nebo 

evidenci paletových kont. Systém se plně přizpůsobil firmě a ne naopak,“ 

říká Vlastimil Ranuša, obchodní ředitel KB - BLOK systém, s.r.o.

O firmě

Název      KB - BLOK systém, s.r.o.

Obor      stavebnictví

Místo      Ústecký kraj

Počet zaměstnanců    cca 250 

Roční obrat     cca 284 mil.

Významní zákazníci    PRO-DOMA, SE, Stavebniny DEK a.s.,  

      STAVMAT STAVEBNINY a.s. 

Web      www.kb-blok.cz

Informace o společnosti

Podmínkou přechodu na nový informační systém bylo zajištění 

precizního fungování moderního skladu. Systém ABRA Gen ve skladu 

zajistil:

S pomocí specializovaného modulu systému ABRA Gen mohla firma  

v průběhu roku 2017 zprovoznit i vlastní e-shop. Systém umožňuje zahrnout 

do e-shopu již od počátku kompletní nabídku, která čítá více než 46 tisíc 

položek, a to včetně managementu slevového věrnostního programu.

Okamžitě dostupné obchodní reporty  

KB - BLOK vyžadoval od systému aktuální a snadno dosažitelné 

přehledy. Nástroj pro Business Intelligence ABRA BI firmě zajišťuje: 
 

 

  • Online přehledné výstupy informací z výroby. 
 
  • Důkladnou analýzu obchodních informací, a to jak za  
     celou firmu, tak i pro jednotlivé pobočky a obchodníky.

Důsledná organizace
výroby a skladu  
Případová studie TUBAPACK Efektivní výroba  

pod kontrolou 
Případová studie  

KB - BLOK systém 
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jsme se detailně věnovali nastavení systému, abychom přesně věděli, kolik 

se z každého monobloku vyrobilo, kolik bylo odpadu. Sledujeme poměr 

vstupního materiálu proti rozpadlým tvarovkám i procenta výtěžnosti 

linky. Systém spočítá denní produkci a vytiskne obsáhlý report, na kterém 

je vidět kvalita výroby a kompletní denní produkce. Sestava slouží jako 

doklad o kvalitě výroby pro zákazníka nebo státní orgány,“ vysvětluje 

Vlastimil Ranuša, obchodní ředitel KB - BLOK systém, s.r.o.

„Informace o prodejích a veškerém dění ve firmě máme díky ABRA 

Gen k dispozici v reálném čase online. I našeho majitele překvapilo, 

jak důkladný pohled na dění ve firmě se mu nabízí. Přehledy máme 

nastavené přesně podle našich přání. Management tak kdykoliv vidí  

živá data napříč celou firmou. Obchodní zástupci zase oceňují,  

že mají k dispozici detailní data ze svého regionu,“ shrnuje  

Vlastimil Ranuša.

Česká firma KB - BLOK systém, s.r.o. hledala způsob, jak snížit 

platby za původní nepružný informační systém. Potřebovala ušetřit 

na nákladech za jeho provoz a nechtěla chod firmy přizpůsobovat 

krabicovému softwaru. Proto zvolila řešení systému na míru, který  

se dokáže přizpůsobit jejím potřebám. Od systému požadovala: 

 

• Zjednodušení a zpřehlednění výrobních procesů. 

• Vytváření podrobných reportů nad firemními, skladovými  

   a výrobními agendami. 

• Zlepšení finančního i operativního řízení díky rychle dostupným 

   statistikám z jednotlivých agend. 

• Vedení skladové evidence a inventury na prodejnách systémem  

   čteček čárových kódů, který sníží chybovost.

 
Za spojence si KB - BLOK vybral společnost ABRA Software,  
jejíž ERP systém ABRA Gen splnil všechny požadavky.

Moderní sklad 
 

E-shop s věrnostním programem 

Důležitá změna 
informačního  
systému 

Proč  
ABRA Software

Protože nás baví překonávat výzvy. Náš informační systém bude Vaší 

firmě rozumět a pomáhat. Vše potřebné najdete na jednom místě.  

 

Náš ERP spolehlivě a efektivně:  

Podpoří Vaše rozhodování. 

Osvobodí Vás od zbytečné administrativy. 

Ukáže Vám souvislosti v grafických přehledech.

Vyzkoušejte
www.abra.eu/demo

Prodej:  

+420 296 397 310 

obchod@abra.eu 

Po-Pá 8:00–17:00

Podpora: 

+420 296 397 397 

Po-Pá 7:00–19:00

• Přesné sledování kvality výroby, procenta výtěžnosti  
   a počty nepovedených kusů. 
 
• Provázanost výrobních příkazů – část pro výrobu celých  
   monobloků a část pro jejich rozpad. 
 
• Jednoduchou obsluhu, která do výrobního odvodového 
   formuláře během směny vyplňuje průběžný počet výrobků 
   a na konci směny stiskne jediné tlačítko – ihned proběhnou  
   pohyby na všech patřičných výrobních příkazech. 

• Větší přehled o finančních tocích ve skladu.

• Přizpůsobení paletových kont pro odběratele a dodavatele  
   s možností sledování jednotlivých palet a jejich vracení.

• Zrychlení příjmu a výdeje položek.

• Zjednodušení inventur a minimalizaci chyb.

Společnost KB - BLOK systém, s.r.o. již 25 let vyrábí betonové výrobky 

v nejvyšší kvalitě, které prodává ve vlastní síti čtrnácti prodejních 

středisek po celé republice. Na trh dlouhodobě uvádí nová, často  

i odvážně netradiční řešení, která svými vlastnostmi překonávají 

klasické, konzervativní stavební materiály. Pro výrobu v nejvyšší kvalitě 

využívá stroje, které jsou na technologické špičce. Do skupiny patří 

stavební a strojírenská divize. 
 

„Přizpůsobitelnost ABRA Gen vnímám jako zásadní výhodu. V ABRA 

Gen máme vše nastaveno přesně podle našich potřeb, ať už jde  

o velmi specifické výrobní příkazy, optimalizaci skladových zásob nebo 

evidenci paletových kont. Systém se plně přizpůsobil firmě a ne naopak,“ 

říká Vlastimil Ranuša, obchodní ředitel KB - BLOK systém, s.r.o.

O firmě

Název      KB - BLOK systém, s.r.o.

Obor      stavebnictví

Místo      Ústecký kraj

Počet zaměstnanců    cca 250 

Roční obrat     cca 284 mil.

Významní zákazníci    PRO-DOMA, SE, Stavebniny DEK a.s.,  

      STAVMAT STAVEBNINY a.s. 

Web      www.kb-blok.cz

Informace o společnosti

Podmínkou přechodu na nový informační systém bylo zajištění 

precizního fungování moderního skladu. Systém ABRA Gen ve skladu 

zajistil:

S pomocí specializovaného modulu systému ABRA Gen mohla firma  

v průběhu roku 2017 zprovoznit i vlastní e-shop. Systém umožňuje zahrnout 

do e-shopu již od počátku kompletní nabídku, která čítá více než 46 tisíc 

položek, a to včetně managementu slevového věrnostního programu.

Okamžitě dostupné obchodní reporty 
 

KB - BLOK vyžadoval od systému aktuální a snadno dosažitelné 

přehledy. Nástroj pro Business Intelligence ABRA BI firmě zajišťuje: 
 

 

  • Online přehledné výstupy informací z výroby. 
 
  • Důkladnou analýzu obchodních informací, a to jak za  
     celou firmu, tak i pro jednotlivé pobočky a obchodníky.

Důsledná organizace
výroby a skladu  
Případová studie TUBAPACK Efektivní výroba  

pod kontrolou 
Případová studie  

KB - BLOK systém 
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Důkladné sledování efektivity výroby  
 
 Úspěch společnosti KB - BLOK z velké části závisí na důkladném  

sledování efektivity výroby. Pro složitou výrobu betonových stavebních 

bloků je příznačné, že musejí až 48 hodin zrát ve speciálních  

zásobnících, a teprve potom je možné z nich vyrábět finální výrobky 

(dlaždice, tvarovky, cihly atd.). Informační systém ABRA Gen firmě 

zajišťuje: 

„Sledujeme přesnost rozměrů, perfektní povrchovou úpravu a efektivitu 

výroby. Oceňování výroby nám sedí přesně na haléř. Při implementaci 

jsme se detailně věnovali nastavení systému, abychom přesně věděli, kolik 

se z každého monobloku vyrobilo, kolik bylo odpadu. Sledujeme poměr 

vstupního materiálu proti rozpadlým tvarovkám i procenta výtěžnosti 

linky. Systém spočítá denní produkci a vytiskne obsáhlý report, na kterém 

je vidět kvalita výroby a kompletní denní produkce. Sestava slouží jako 

doklad o kvalitě výroby pro zákazníka nebo státní orgány,“ vysvětluje 

Vlastimil Ranuša, obchodní ředitel KB - BLOK systém, s.r.o.

„Informace o prodejích a veškerém dění ve firmě máme díky ABRA 

Gen k dispozici v reálném čase online. I našeho majitele překvapilo, 

jak důkladný pohled na dění ve firmě se mu nabízí. Přehledy máme 

nastavené přesně podle našich přání. Management tak kdykoliv vidí  

živá data napříč celou firmou. Obchodní zástupci zase oceňují,  

že mají k dispozici detailní data ze svého regionu,“ shrnuje  

Vlastimil Ranuša.

Česká firma KB - BLOK systém, s.r.o. hledala způsob, jak snížit 

platby za původní nepružný informační systém. Potřebovala ušetřit 

na nákladech za jeho provoz a nechtěla chod firmy přizpůsobovat 

krabicovému softwaru. Proto zvolila řešení systému na míru, který  

se dokáže přizpůsobit jejím potřebám. Od systému požadovala: 

 

• Zjednodušení a zpřehlednění výrobních procesů. 

• Vytváření podrobných reportů nad firemními, skladovými  

   a výrobními agendami. 

• Zlepšení finančního i operativního řízení díky rychle dostupným 

   statistikám z jednotlivých agend. 

• Vedení skladové evidence a inventury na prodejnách systémem  

   čteček čárových kódů, který sníží chybovost.

 
Za spojence si KB - BLOK vybral společnost ABRA Software,  
jejíž ERP systém ABRA Gen splnil všechny požadavky.
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firmě rozumět a pomáhat. Vše potřebné najdete na jednom místě.  

 

Náš ERP spolehlivě a efektivně:  

Podpoří Vaše rozhodování. 

Osvobodí Vás od zbytečné administrativy. 

Ukáže Vám souvislosti v grafických přehledech.

Vyzkoušejte
www.abra.eu/demo

Prodej:  

+420 296 397 310 

obchod@abra.eu 

Po-Pá 8:00–17:00

Podpora: 
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• Přesné sledování kvality výroby, procenta výtěžnosti  
   a počty nepovedených kusů. 
 
• Provázanost výrobních příkazů – část pro výrobu celých  
   monobloků a část pro jejich rozpad. 
 
• Jednoduchou obsluhu, která do výrobního odvodového 
   formuláře během směny vyplňuje průběžný počet výrobků 
   a na konci směny stiskne jediné tlačítko – ihned proběhnou  
   pohyby na všech patřičných výrobních příkazech. 

• Větší přehled o finančních tocích ve skladu.

• Přizpůsobení paletových kont pro odběratele a dodavatele  
   s možností sledování jednotlivých palet a jejich vracení.

• Zrychlení příjmu a výdeje položek.

• Zjednodušení inventur a minimalizaci chyb.

Společnost KB - BLOK systém, s.r.o. již 25 let vyrábí betonové výrobky 

v nejvyšší kvalitě, které prodává ve vlastní síti čtrnácti prodejních 

středisek po celé republice. Na trh dlouhodobě uvádí nová, často  

i odvážně netradiční řešení, která svými vlastnostmi překonávají 

klasické, konzervativní stavební materiály. Pro výrobu v nejvyšší kvalitě 

využívá stroje, které jsou na technologické špičce. Do skupiny patří 

stavební a strojírenská divize. 
 

„Přizpůsobitelnost ABRA Gen vnímám jako zásadní výhodu. V ABRA 

Gen máme vše nastaveno přesně podle našich potřeb, ať už jde  

o velmi specifické výrobní příkazy, optimalizaci skladových zásob nebo 

evidenci paletových kont. Systém se plně přizpůsobil firmě a ne naopak,“ 

říká Vlastimil Ranuša, obchodní ředitel KB - BLOK systém, s.r.o.

O firmě

Název      KB - BLOK systém, s.r.o.

Obor      stavebnictví

Místo      Ústecký kraj

Počet zaměstnanců    cca 250 

Roční obrat     cca 284 mil.
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      STAVMAT STAVEBNINY a.s. 

Web      www.kb-blok.cz

Informace o společnosti

Podmínkou přechodu na nový informační systém bylo zajištění 

precizního fungování moderního skladu. Systém ABRA Gen ve skladu 

zajistil:

S pomocí specializovaného modulu systému ABRA Gen mohla firma  

v průběhu roku 2017 zprovoznit i vlastní e-shop. Systém umožňuje zahrnout 

do e-shopu již od počátku kompletní nabídku, která čítá více než 46 tisíc 

položek, a to včetně managementu slevového věrnostního programu.

Okamžitě dostupné obchodní reporty  

KB - BLOK vyžadoval od systému aktuální a snadno dosažitelné 

přehledy. Nástroj pro Business Intelligence ABRA BI firmě zajišťuje: 
 

 

  • Online přehledné výstupy informací z výroby. 
 
  • Důkladnou analýzu obchodních informací, a to jak za  
     celou firmu, tak i pro jednotlivé pobočky a obchodníky.
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stavební a strojírenská divize. 
 

„Přizpůsobitelnost ABRA Gen vnímám jako zásadní výhodu. V ABRA 

Gen máme vše nastaveno přesně podle našich potřeb, ať už jde  

o velmi specifické výrobní příkazy, optimalizaci skladových zásob nebo 

evidenci paletových kont. Systém se plně přizpůsobil firmě a ne naopak,“ 

říká Vlastimil Ranuša, obchodní ředitel KB - BLOK systém, s.r.o.

O firmě

Název      KB - BLOK systém, s.r.o.

Obor      stavebnictví

Místo      Ústecký kraj

Počet zaměstnanců    cca 250 

Roční obrat     cca 284 mil.

Významní zákazníci    PRO-DOMA, SE, Stavebniny DEK a.s.,  

      STAVMAT STAVEBNINY a.s. 

Web      www.kb-blok.cz

Informace o společnosti

Podmínkou přechodu na nový informační systém bylo zajištění 

precizního fungování moderního skladu. Systém ABRA Gen ve skladu 

zajistil:

S pomocí specializovaného modulu systému ABRA Gen mohla firma  

v průběhu roku 2017 zprovoznit i vlastní e-shop. Systém umožňuje zahrnout 

do e-shopu již od počátku kompletní nabídku, která čítá více než 46 tisíc 

položek, a to včetně managementu slevového věrnostního programu.

Okamžitě dostupné obchodní reporty  

KB - BLOK vyžadoval od systému aktuální a snadno dosažitelné 

přehledy. Nástroj pro Business Intelligence ABRA BI firmě zajišťuje: 
 

 

  • Online přehledné výstupy informací z výroby. 
 
  • Důkladnou analýzu obchodních informací, a to jak za  
     celou firmu, tak i pro jednotlivé pobočky a obchodníky.

Důsledná organizace
výroby a skladu  
Případová studie TUBAPACK Efektivní výroba  

pod kontrolou 
Případová studie  

KB - BLOK systém 

 




