
Dokonalý přehled o skladových zásobách a rychlý přesun materiálu 

do výroby představují pro TUBAPACK jeden z klíčových požadavků 

na informační systém.

„Pokud má zákazník problém s krabicí, stačí, aby nám poslal Datamatrix 

kód a my dokážeme dohledat vše potřebné – kdo a kdy s výrobkem 

pracoval. Dokážeme tak efektivně řešit stížnosti a přijímat nápravná 

opatření,“ objasňuje Richard Paczelt.

Automatizace rutinních činností
Plánované nasazení ABRA BI zobrazí online informace o aktuálním stavu 

společnosti. V tomto směru spatřuje TUBAPACK do budoucna další 

možnosti, jak ABRA Gen využívat ještě intenzivněji. Zákazníkům nabídne 

komfortní servis a kromě toho ušetří práci zaměstnancům při přípravách 

různých tabulek a statistických nástrojů pro získání informací o tom, 

jak si fi rma vede. 

Jak ABRA Gen zvyšuje efektivitu 
ve výrobě?
TUBAPACK produkuje každý den cca 900 000 tub a musí přesně 

evidovat přes milión krabicových šarží. Zákazníci z farmaceutického 

a potravinářského průmyslu vyžadují od TUBAPACKu jasnou historii výrobku 

od vstupu až po výstup a průkazné sledování všech složek výrobku.

„Ve výrobě máme PLM terminály naprogramované na míru. Ve všech 

čtečkách jsou skripty, které zpřístupňují jednotlivé agendy. Na míru je 

vytvářená agenda palet a řadu individuálních úprav máme i ve výrobních 

příkazech. Sledujeme například čas výroby – víme přesně, odkdy dokdy 

se konkrétní zakázka vyrábí, a tak můžeme sledovat režijní náklady,“ 

říká Richard Paczelt, koordinátor výroby TUBAPACK, a.s.

Slovenská fi rma TUBAPACK, a.s. hledala informační systém, který do 

výroby přinese detailní přehled. Měla jasnou vizi a hledala její realizaci. 

Ve výběrovém řízení vyžadovala:

• stabilního dodavatele s kvalitním servisním zázemím,

• spolehlivý systém čárových kódů a jejich čteček, výrobních terminálů 

  a polohovaných skladů,

• přehledy dat pro Business Intelligence, tedy pro analýzu výroby 

   nebo přehled nákladovosti a ziskovosti zakázek,

• fl exibilitu systému s možností uživatelských úprav.

Všechny požadavky TUBAPACKu dokázalo splnit komplexní řešení 
all-in-one systému ABRA Gen.

Jak ABRA Gen zrychluje 
práci ve skladu? ABRA Gen 

efektivní práce 
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Proč 
ABRA Software

Protože nás baví překonávat výzvy. Náš informační systém bude Vaší 

fi rmě 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 grafi ckých 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

• Systém ABRA Gen eviduje detailní informace o výrobku,
   přesnou dobu, kdy se daná šarže vyráběla, a počet 
   výrobků v dané šarži.

• ABRA Gen umožňuje kdykoliv nahlédnout do historie
  výrobku.

• Efektivní řízení výroby je vyřešeno nasazením 
  PLM terminálů.

• Organizaci skladu zajišťuje systém ABRA Gen pomocí 
   pokročilých 2D kódů.

• Vstupnímu materiálu od dodavatele systém přidělí kód 
   a pomocí mobilního terminálu s aplikací WMS Mobile 
   Terminal (Mobilní skladník) je vytvořena příjemka na sklad.

• Skladníci online pomocí terminálů provádějí přesuny 
   mezi sklady a výdeje do výroby.

Společnost TUBAPACK, a.s. sídlí ve Žiaru nad Hronom. Ročně 

vyprodukuje přibližně 300 milionů hliníkových a laminátových tub 

pro farmaceutický, chemický, potravinářský a kosmetický průmysl. 

98 % její produkce směřuje na export. Do slovenských tub jsou baleny 

například krémy Indulona, kondenzovaná mléka Piknik a Jesenka nebo 

barvy na vlasy Schwarzkopf, Syoss či PolyColor. TUBAPACK dodává 

tuby dokonce i pro balení potravin ruským kosmonautům.

Název      TUBAPACK, a.s.

Obor      výroba hliníkových a laminátových tub

Místo      Slovenská republika

Počet zaměstnanců    250

Roční obrat     15 mil. EUR

Významní zákazníci    Henkel, Univer, Mlékárna Hlinsko, 

      Luise Händlmaier, Zvijezda, Rosa Impex,  

      Saneca Pharmaceuticals a další

Web      www.tubapack.eu

Informace o společnosti

O fi rmě

Důsledná organizace
výroby a skladu

Případová studie 
TUBAPACK

 

„ABRA Gen nám umožňuje stále růst. V blízké budoucnosti chceme našim 

zákazníkům nabídnout nástroj, který jim dovolí podívat se do našeho 

systému. Takovou možnost nabízí v našem segmentu jen velmi málo 

dodavatelů; implementací získáme náskok před konkurencí,“ 

říká Richard Paczelt, koordinátor výroby TUBAPACK, a.s.
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Místo      Slovenská republika

Počet zaměstnanců    250

Roční obrat     15 mil. EUR

Významní zákazníci    Henkel, Univer, Mlékárna Hlinsko, 

      Luise Händlmaier, Zvijezda, Rosa Impex,  

      Saneca Pharmaceuticals a další

Web      www.tubapack.eu

Informace o společnosti

O fi rmě

Důsledná organizace
výroby a skladu

Případová studie 
TUBAPACK

 

„ABRA Gen nám umožňuje stále růst. V blízké budoucnosti chceme našim 

zákazníkům nabídnout nástroj, který jim dovolí podívat se do našeho 

systému. Takovou možnost nabízí v našem segmentu jen velmi málo 

dodavatelů; implementací získáme náskok před konkurencí,“ 

říká Richard Paczelt, koordinátor výroby TUBAPACK, a.s.
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Dokonalý přehled o skladových zásobách a rychlý přesun materiálu 

do výroby představují pro TUBAPACK jeden z klíčových požadavků 

na informační systém.

„Pokud má zákazník problém s krabicí, stačí, aby nám poslal Datamatrix 

kód a my dokážeme dohledat vše potřebné – kdo a kdy s výrobkem 

pracoval. Dokážeme tak efektivně řešit stížnosti a přijímat nápravná 

opatření,“ objasňuje Richard Paczelt.

Automatizace rutinních činností
Plánované nasazení ABRA BI zobrazí online informace o aktuálním stavu 

společnosti. V tomto směru spatřuje TUBAPACK do budoucna další 

možnosti, jak ABRA Gen využívat ještě intenzivněji. Zákazníkům nabídne 

komfortní servis a kromě toho ušetří práci zaměstnancům při přípravách 

různých tabulek a statistických nástrojů pro získání informací o tom, 

jak si fi rma vede. 

Jak ABRA Gen zvyšuje efektivitu 
ve výrobě?
TUBAPACK produkuje každý den cca 900 000 tub a musí přesně 

evidovat přes milión krabicových šarží. Zákazníci z farmaceutického 

a potravinářského průmyslu vyžadují od TUBAPACKu jasnou historii výrobku 

od vstupu až po výstup a průkazné sledování všech složek výrobku.

„Ve výrobě máme PLM terminály naprogramované na míru. Ve všech 

čtečkách jsou skripty, které zpřístupňují jednotlivé agendy. Na míru je 

vytvářená agenda palet a řadu individuálních úprav máme i ve výrobních 

příkazech. Sledujeme například čas výroby – víme přesně, odkdy dokdy 

se konkrétní zakázka vyrábí, a tak můžeme sledovat režijní náklady,“ 

říká Richard Paczelt, koordinátor výroby TUBAPACK, a.s.

Slovenská fi rma TUBAPACK, a.s. hledala informační systém, který do 

výroby přinese detailní přehled. Měla jasnou vizi a hledala její realizaci. 

Ve výběrovém řízení vyžadovala:

• stabilního dodavatele s kvalitním servisním zázemím,

• spolehlivý systém čárových kódů a jejich čteček, výrobních terminálů 

  a polohovaných skladů,

• přehledy dat pro Business Intelligence, tedy pro analýzu výroby 

   nebo přehled nákladovosti a ziskovosti zakázek,

• fl exibilitu systému s možností uživatelských úprav.

Všechny požadavky TUBAPACKu dokázalo splnit komplexní řešení 
all-in-one systému ABRA Gen.

Jak ABRA Gen zrychluje 
práci ve skladu? ABRA Gen 

efektivní práce 
ve výrobě a skladu

Proč 
ABRA Software

Protože nás baví překonávat výzvy. Náš informační systém bude Vaší 

fi rmě 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 grafi ckých 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

• Systém ABRA Gen eviduje detailní informace o výrobku,
   přesnou dobu, kdy se daná šarže vyráběla, a počet 
   výrobků v dané šarži.

• ABRA Gen umožňuje kdykoliv nahlédnout do historie
  výrobku.

• Efektivní řízení výroby je vyřešeno nasazením 
  PLM terminálů.

• Organizaci skladu zajišťuje systém ABRA Gen pomocí 
   pokročilých 2D kódů.

• Vstupnímu materiálu od dodavatele systém přidělí kód 
   a pomocí mobilního terminálu s aplikací WMS Mobile 
   Terminal (Mobilní skladník) je vytvořena příjemka na sklad.

• Skladníci online pomocí terminálů provádějí přesuny 
   mezi sklady a výdeje do výroby.

Společnost TUBAPACK, a.s. sídlí ve Žiaru nad Hronom. Ročně 

vyprodukuje přibližně 300 milionů hliníkových a laminátových tub 

pro farmaceutický, chemický, potravinářský a kosmetický průmysl. 

98 % její produkce směřuje na export. Do slovenských tub jsou baleny 

například krémy Indulona, kondenzovaná mléka Piknik a Jesenka nebo 

barvy na vlasy Schwarzkopf, Syoss či PolyColor. TUBAPACK dodává 

tuby dokonce i pro balení potravin ruským kosmonautům.

Název      TUBAPACK, a.s.

Obor      výroba hliníkových a laminátových tub

Místo      Slovenská republika

Počet zaměstnanců    250

Roční obrat     15 mil. EUR

Významní zákazníci    Henkel, Univer, Mlékárna Hlinsko, 

      Luise Händlmaier, Zvijezda, Rosa Impex,  

      Saneca Pharmaceuticals a další

Web      www.tubapack.eu

Informace o společnosti

O fi rmě

Důsledná organizace
výroby a skladu

Případová studie 
TUBAPACK

 

„ABRA Gen nám umožňuje stále růst. V blízké budoucnosti chceme našim 

zákazníkům nabídnout nástroj, který jim dovolí podívat se do našeho 

systému. Takovou možnost nabízí v našem segmentu jen velmi málo 

dodavatelů; implementací získáme náskok před konkurencí,“ 

říká Richard Paczelt, koordinátor výroby TUBAPACK, a.s.



Dokonalý přehled o skladových zásobách a rychlý přesun materiálu 

do výroby představují pro TUBAPACK jeden z klíčových požadavků 

na informační systém.

„Pokud má zákazník problém s krabicí, stačí, aby nám poslal Datamatrix 

kód a my dokážeme dohledat vše potřebné – kdo a kdy s výrobkem 

pracoval. Dokážeme tak efektivně řešit stížnosti a přijímat nápravná 

opatření,“ objasňuje Richard Paczelt.

Automatizace rutinních činností
Plánované nasazení ABRA BI zobrazí online informace o aktuálním stavu 

společnosti. V tomto směru spatřuje TUBAPACK do budoucna další 

možnosti, jak ABRA Gen využívat ještě intenzivněji. Zákazníkům nabídne 

komfortní servis a kromě toho ušetří práci zaměstnancům při přípravách 

různých tabulek a statistických nástrojů pro získání informací o tom, 

jak si fi rma vede. 

Jak ABRA Gen zvyšuje efektivitu 
ve výrobě?
TUBAPACK produkuje každý den cca 900 000 tub a musí přesně 

evidovat přes milión krabicových šarží. Zákazníci z farmaceutického 

a potravinářského průmyslu vyžadují od TUBAPACKu jasnou historii výrobku 

od vstupu až po výstup a průkazné sledování všech složek výrobku.

„Ve výrobě máme PLM terminály naprogramované na míru. Ve všech 

čtečkách jsou skripty, které zpřístupňují jednotlivé agendy. Na míru je 

vytvářená agenda palet a řadu individuálních úprav máme i ve výrobních 

příkazech. Sledujeme například čas výroby – víme přesně, odkdy dokdy 

se konkrétní zakázka vyrábí, a tak můžeme sledovat režijní náklady,“ 

říká Richard Paczelt, koordinátor výroby TUBAPACK, a.s.

Slovenská fi rma TUBAPACK, a.s. hledala informační systém, který do 

výroby přinese detailní přehled. Měla jasnou vizi a hledala její realizaci. 

Ve výběrovém řízení vyžadovala:

• stabilního dodavatele s kvalitním servisním zázemím,

• spolehlivý systém čárových kódů a jejich čteček, výrobních terminálů 

  a polohovaných skladů,

• přehledy dat pro Business Intelligence, tedy pro analýzu výroby 

   nebo přehled nákladovosti a ziskovosti zakázek,

• fl exibilitu systému s možností uživatelských úprav.

Všechny požadavky TUBAPACKu dokázalo splnit komplexní řešení 
all-in-one systému ABRA Gen.

Jak ABRA Gen zrychluje 
práci ve skladu? ABRA Gen 

efektivní práce 
ve výrobě a skladu

Proč 
ABRA Software

Protože nás baví překonávat výzvy. Náš informační systém bude Vaší 

fi rmě 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 grafi ckých 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

• Systém ABRA Gen eviduje detailní informace o výrobku,
   přesnou dobu, kdy se daná šarže vyráběla, a počet 
   výrobků v dané šarži.

• ABRA Gen umožňuje kdykoliv nahlédnout do historie
  výrobku.

• Efektivní řízení výroby je vyřešeno nasazením 
  PLM terminálů.

• Organizaci skladu zajišťuje systém ABRA Gen pomocí 
   pokročilých 2D kódů.

• Vstupnímu materiálu od dodavatele systém přidělí kód 
   a pomocí mobilního terminálu s aplikací WMS Mobile 
   Terminal (Mobilní skladník) je vytvořena příjemka na sklad.

• Skladníci online pomocí terminálů provádějí přesuny 
   mezi sklady a výdeje do výroby.

Společnost TUBAPACK, a.s. sídlí ve Žiaru nad Hronom. Ročně 

vyprodukuje přibližně 300 milionů hliníkových a laminátových tub 

pro farmaceutický, chemický, potravinářský a kosmetický průmysl. 

98 % její produkce směřuje na export. Do slovenských tub jsou baleny 

například krémy Indulona, kondenzovaná mléka Piknik a Jesenka nebo 

barvy na vlasy Schwarzkopf, Syoss či PolyColor. TUBAPACK dodává 

tuby dokonce i pro balení potravin ruským kosmonautům.

Název      TUBAPACK, a.s.

Obor      výroba hliníkových a laminátových tub

Místo      Slovenská republika

Počet zaměstnanců    250

Roční obrat     15 mil. EUR

Významní zákazníci    Henkel, Univer, Mlékárna Hlinsko, 

      Luise Händlmaier, Zvijezda, Rosa Impex,  

      Saneca Pharmaceuticals a další

Web      www.tubapack.eu

Informace o společnosti

O fi rmě

Důsledná organizace
výroby a skladu

Případová studie 
TUBAPACK

 

„ABRA Gen nám umožňuje stále růst. V blízké budoucnosti chceme našim 

zákazníkům nabídnout nástroj, který jim dovolí podívat se do našeho 

systému. Takovou možnost nabízí v našem segmentu jen velmi málo 

dodavatelů; implementací získáme náskok před konkurencí,“ 

říká Richard Paczelt, koordinátor výroby TUBAPACK, a.s.




