
Biopekárna Zemanka 

Výroba sušenek a krekrů v biokvalitě

Případová 
studie

Informační systém ABRA Gen se dokázal přizpůsobit specifické 
výrobě, která kombinuje tradiční recepturu a moderní technologie. 

V rodinné pekárně u Sedlčan se každý měsíc vyrobí 13 tun sušenek, 
které se vyváží do 12 evropských zemí. V roční produkci jde o téměř 
160 tun kvalitního bio pečiva baleného do 1,6 miliónů sáčků. Firma 
založená v roce 2006 zaměstnává 30 lidí a její obrat překročil  
hranici 40 miliónů korun. 

Výchozí situace
Rodinná firma, kterou vede podnikatel Jan Zeman, 
staví svůj úspěch na tradici a kvalitě. Základem je 
původní receptura a poctivé suroviny, díky kterým i 
řemeslně vyráběné sušenky chutnají jako domácí. Se 
vzrůstající poptávkou vzrostla potřeba investovat 
do moderních technologií a zautomatizovat firemní 
procesy. Ruční a zpětné zadávání dat nahradit 
chytrým systémem, který nabídne řešení pro výrobu, 
expedici i sklad.  

Proč ABRA Gen 
Biopekárna Zemanka hledala komplexní systém, 
který se jí dokáže plně přizpůsobit. Některé 
procesy bylo potřeba zrychlit a zlepšit, jiné plně 
automatizovat a další nově zavést. 

„Naše výroba je specifická – nemůžeme 
třeba přesně říct, kolik se z určitého 
množství zabalí sáčků sušenek. O dva 
tři sáčky se to může lišit. A přesně  
v tom nám ABRA Gen vychází vstříc, 
systém si přizpůsobíme přesně pro 
naše účely,“  
 
vysvětluje Jan Zeman, majitel Biopekárny Zemanka.
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Efektivní výroba
Biopekárna Zemanka používá na výrobu sušenek 
speciální stroje, které na rozdíl od průmyslových linek 
umí zpracovat nestandardní typy těsta s obsahem 
javorového sirupu, kousky čokolády nebo třeba medu. 
Investice do sofistikované technologie šla ruku v ruce  
s investicí do informačního systému. 

Přínosy řešení  
od ABRA Software
Roztříštěné evidence se sjednotily do uceleného 
systému. Příkladem je modul CRM, který plně 
nahradil předchozí kombinaci externího softwaru  
a poznámek v Excelu.

Pracovní tempo nabralo vyšší rychlost, a firmě se 
tak otevřely nové možnosti. K pekárně u Sedlčan 
se v létě 2016 přidala pražská výroba zaměřená  
na pečení bezlepkových sušenek. 

Kroky potřebné k výrobě a následné expedici jsou 
nejen rychlejší, ale také přesnější a do velké míry 
automatizované. Informační systém ABRA Gen 
pomáhá Biopekárně Zemanka zdravě růst. 

ABRA Gen umí rozložit výrobu do několika 
provázaných kroků, které celý proces významně 
urychlí. Použitý materiál se automaticky odepíše  
ze skladu a promítne do nákladů. Z jednoho místa  
lze snadno a rychle vytvořit všechny doklady,  
které s výrobou souvisí. Příkladem je Výrobní list  
s načtenou normou, Výdej materiálu do výroby  
nebo Příjem hotových výrobků. 

Všechny doklady vznikají pod uživatelem, který  
se přihlásí do mobilního terminálu pomocí pinu. 

Skvělý přehled v grafech a číslech 
Porovnání plánovaných a skutečných nákladů, měsíční 
plán prodeje, vývoj marží, přehled docházky a další 
reporty. To vše v atraktivním grafickém přehledu, 
který se dá zobrazit pro konkrétní dny, týdny i měsíce. 

„Vydefinovali jsme si speciální reporty, 
které nám pomáhají v získání informací  
a přehledů. U zákazníků nás například 
zajímá nejen konkrétní obrat, ale také 
objednaný sortiment. Zajímají nás také 
informace o návaznosti výrobních  
a prodejních cen a různé manažerské 
pohledy,“ upřesňuje Jan Zeman.

„ABRA Gen pro nás představuje 
podporu toho, abychom byli 
efektivnější, nedělali věci ručně  
a nedělali je zbytečně složitě. Tím, 
jak dlouhodobě nestíháme výrobu, 
potřebujeme tyto věci co nejvíc 
zefektivnit.“ Jan Zeman
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