
Adaptace na firemní prostředí  

Systém ABRA Gen se přizpůsobil pracovním procesům ve firmě.  

Byl upraven tak, aby byl pro uživatele co nejjednodušší a vedl přímo  

k požadovaným úkonům. Adaptování na firemní prostředí umožnilo 

funkce spouštět jedním kliknutím bez nutnosti zadávat množství 

parametrů. To byla hlavní a nejdůležitější část implementace. 
 

Jak Informační systém ABRA Gen ve firmě pomáhá:

„Výhodou ABRA Gen je komplexnost. Největším přínosem implementace 

systému je především zjednodušení jednotlivých procesů a zlepšení 

vzájemné informovanosti. Před zavedením ABRA Gen jsme vedli spoustu 

evidencí v Excelu a někdy i duplicitně. S ABRA Gen se nám také podařilo 

eliminovat chybovost,“ říká Zdeňka Roušar Valentová, Profol Czech s.r.o.

„Díky online terminálům máme, kdykoliv si vzpomeneme, k dispozici 

aktuální přehled o tom, co se bude vyrábět, co se aktuálně vyrábí, jaké 

je množství na skladě. Dále pak aktuální přehledy stavů na jednotlivých 

skladech i šaržích. Detailní ocenění výroby je velkým přínosem pro 

další rozhodování ve společnosti. Pochvalu zaslouží také modul SCM, 

který nám pomáhá plánovat zásobování skladů vstupních materiálů. 

Díky detailní evidenci výroby a jejího průběhu jsme schopni tato data 

dále analyzovat a výsledky používat pro účely procesu neustálého 

zlepšování,“ vysvětluje Zdeňka Roušar Valentová, Profol Czech s.r.o.

Česká pobočka německé výrobní firmy Profol hledala nové řešení  

pro zpracování mezd a účetnictví jako náhradu za starý software, který 

nestíhal pokrývat všechny firemní požadavky. Vybrala si komplexní 

informační systém ABRA Gen. Rozsáhlá konzultace odborníků  

z ABRA Software při implementaci ABRA Gen pomohla firmě zavést 

efektivní skladové hospodářství a automatizovat veškeré výrobní procesy.

ABRA Gen se dokázal maximálně přizpůsobit požadavkům firmy. 
 

Jak důsledná práce konzultantů optimalizovala a zefektivnila firemní 

procesy? 
 

• Před implementací konzultanti strávili ve firmě mnoho hodin  

  zjišťováním detailů pracovních postupů a výrobních procesů. 
 

• Přímo od zaměstnanců v daných úsecích konzultanti zjišťovali, jaké  

  činnosti vykonávají a kde je možnost aplikovat informační systém. 
 

• Úkolem konzultantů bylo představit veškerý potenciál nového  

  softwaru a ukázat, jak jej mohou aplikovat pracovníci. 
 

• Důležitým výstupem pro firmu byl návrh pracovních postupů,  

  které lze prostřednictvím ABRA Gen zefektivnit.

 

Důsledná příprava 

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

• Automaticky generuje výrobní reporty pro management.  

• Eviduje všechny receptury ve výrobě.  

• Sleduje obsah sil s materiálem a tím pomáhá zajišťovat dostatek  

   surovin pro výrobu.  

• Automaticky přijímá údaje z váhy pro příjem hotových výrobků.  

• Poskytuje detailní evidenci výroby a dalšího zpracování odpadního 

   materiálu.  

• Generuje a tiskne štítky s čárovými kódy.

• Aplikaci tří výrobních příkazů současně na jedné lince.  

• Sledování času výroby a důvodů zpoždění (např. poruchy).  

• Úsporu provozních nákladů díky časovému plánu výroby  

   – systém sleduje barvu a typ fólie a optimalizuje plán výroby  

   s minimalizací seřizování strojů na jiný typ fólie.  

• Snadnou evidenci tovarů a polotovarů pomocí čárových kódů  

   a jejich následný přesun do skladu či k dalšímu zpracování.

Firma Profol Czech s.r.o. s výrobní halou v severočeském Mostě je  

od roku 2012 součástí německého koncernu Profol Gruppe, jehož 

historie odstartovala na začátku osmdesátých let minulého století. 

Profol je v současnosti předním výrobcem polypropylenových fólií 

všeho druhu. Začal s výrobou PVC fólií pro kancelářské potřeby  

a dnes se v jeho portfoliu nachází obalový materiál pro nejrůznější 

výrobky v potravinářství, automotive nebo nábytku. Profol Gruppe 

dodává přes sto tisíc tun fólií ročně do zemí Evropy, Asie i USA. 
 

„Systém ABRA Gen je pro nás důležitý ve všech oblastech. Zejména 

v účetnictví, mzdách a personalistice, evidenci majetku, skladovém 

hospodářství, výrobě, nákupu, prodeji, evidenci zákazníků, evidenci 

pošty a pokladně. Díky vzájemnému provázání jednotlivých agend 

najdeme rychle a efektivně vše, co potřebujeme,“ říká Zdeňka Roušar 

Valentová, Profol Czech s.r.o.

O firmě

Název      Profol Czech s.r.o.

Obor      výroba polypropylenových fólií

Místo      Severočeský kraj

Počet zaměstnanců    69 

Roční obrat     520 mil. CZK

Web      www.profol.de

Informace o společnosti

Výroba s odladěným PLM terminálem  

Systém ABRA Gen řídí veškeré výrobní procesy ve firmě od dávkování 

vstupních surovin přes trojici výrobních příkazů zpracovávajících se 

současně na jedné výrobní lince až po zpětné zpracování odpadního 

materiálu či vadných kusů. Obsluha výrobní linky spouští připravené 

výrobní příkazy pomocí dotykových PLM terminálů upravených přesně 

na míru. Software byl vyvíjen a odlaďován postupně dva roky podle 

požadavků obsluhy terminálů. 
 
 
Systém ABRA Gen ve výrobě umožnil:

Důsledná organizace
výroby a skladu  
Případová studie TUBAPACK Na míru  

vyladěný systém 
Případová studie  

Profol 
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evidencí v Excelu a někdy i duplicitně. S ABRA Gen se nám také podařilo 

eliminovat chybovost,“ říká Zdeňka Roušar Valentová, Profol Czech s.r.o.

„Díky online terminálům máme, kdykoliv si vzpomeneme, k dispozici 

aktuální přehled o tom, co se bude vyrábět, co se aktuálně vyrábí, jaké 

je množství na skladě. Dále pak aktuální přehledy stavů na jednotlivých 

skladech i šaržích. Detailní ocenění výroby je velkým přínosem pro 

další rozhodování ve společnosti. Pochvalu zaslouží také modul SCM, 

který nám pomáhá plánovat zásobování skladů vstupních materiálů. 

Díky detailní evidenci výroby a jejího průběhu jsme schopni tato data 

dále analyzovat a výsledky používat pro účely procesu neustálého 

zlepšování,“ vysvětluje Zdeňka Roušar Valentová, Profol Czech s.r.o.

Česká pobočka německé výrobní firmy Profol hledala nové řešení  

pro zpracování mezd a účetnictví jako náhradu za starý software, který 

nestíhal pokrývat všechny firemní požadavky. Vybrala si komplexní 

informační systém ABRA Gen. Rozsáhlá konzultace odborníků  

z ABRA Software při implementaci ABRA Gen pomohla firmě zavést 

efektivní skladové hospodářství a automatizovat veškeré výrobní procesy.

ABRA Gen se dokázal maximálně přizpůsobit požadavkům firmy. 
 

Jak důsledná práce konzultantů optimalizovala a zefektivnila firemní 

procesy? 
 

• Před implementací konzultanti strávili ve firmě mnoho hodin  

  zjišťováním detailů pracovních postupů a výrobních procesů. 
 

• Přímo od zaměstnanců v daných úsecích konzultanti zjišťovali, jaké  

  činnosti vykonávají a kde je možnost aplikovat informační systém. 
 

• Úkolem konzultantů bylo představit veškerý potenciál nového  

  softwaru a ukázat, jak jej mohou aplikovat pracovníci. 
 

• Důležitým výstupem pro firmu byl návrh pracovních postupů,  

  které lze prostřednictvím ABRA Gen zefektivnit.

 

Důsledná příprava 

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

• Automaticky generuje výrobní reporty pro management.  

• Eviduje všechny receptury ve výrobě.  

• Sleduje obsah sil s materiálem a tím pomáhá zajišťovat dostatek  

   surovin pro výrobu.  

• Automaticky přijímá údaje z váhy pro příjem hotových výrobků.  

• Poskytuje detailní evidenci výroby a dalšího zpracování odpadního 

   materiálu.  

• Generuje a tiskne štítky s čárovými kódy.

• Aplikaci tří výrobních příkazů současně na jedné lince.  

• Sledování času výroby a důvodů zpoždění (např. poruchy).  

• Úsporu provozních nákladů díky časovému plánu výroby  

   – systém sleduje barvu a typ fólie a optimalizuje plán výroby  

   s minimalizací seřizování strojů na jiný typ fólie.  

• Snadnou evidenci tovarů a polotovarů pomocí čárových kódů  

   a jejich následný přesun do skladu či k dalšímu zpracování.

Firma Profol Czech s.r.o. s výrobní halou v severočeském Mostě je  

od roku 2012 součástí německého koncernu Profol Gruppe, jehož 

historie odstartovala na začátku osmdesátých let minulého století. 

Profol je v současnosti předním výrobcem polypropylenových fólií 

všeho druhu. Začal s výrobou PVC fólií pro kancelářské potřeby  

a dnes se v jeho portfoliu nachází obalový materiál pro nejrůznější 

výrobky v potravinářství, automotive nebo nábytku. Profol Gruppe 

dodává přes sto tisíc tun fólií ročně do zemí Evropy, Asie i USA. 
 

„Systém ABRA Gen je pro nás důležitý ve všech oblastech. Zejména 

v účetnictví, mzdách a personalistice, evidenci majetku, skladovém 

hospodářství, výrobě, nákupu, prodeji, evidenci zákazníků, evidenci 

pošty a pokladně. Díky vzájemnému provázání jednotlivých agend 

najdeme rychle a efektivně vše, co potřebujeme,“ říká Zdeňka Roušar 

Valentová, Profol Czech s.r.o.

O firmě

Název      Profol Czech s.r.o.

Obor      výroba polypropylenových fólií

Místo      Severočeský kraj

Počet zaměstnanců    69 

Roční obrat     520 mil. CZK

Web      www.profol.de

Informace o společnosti

Výroba s odladěným PLM terminálem 
 

Systém ABRA Gen řídí veškeré výrobní procesy ve firmě od dávkování 

vstupních surovin přes trojici výrobních příkazů zpracovávajících se 

současně na jedné výrobní lince až po zpětné zpracování odpadního 

materiálu či vadných kusů. Obsluha výrobní linky spouští připravené 

výrobní příkazy pomocí dotykových PLM terminálů upravených přesně 

na míru. Software byl vyvíjen a odlaďován postupně dva roky podle 

požadavků obsluhy terminálů. 
 
 
Systém ABRA Gen ve výrobě umožnil:

Důsledná organizace
výroby a skladu  
Případová studie TUBAPACK Na míru  

vyladěný systém 
Případová studie  

Profol 
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času na lince.

TPV
Kapacitní 

plánování výroby.

Technická příprava 
výroby. Tvorba 
receptů pomocí 
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příjmů a výdajů.

Detailní informace 
o stavu zásob
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Adaptace na firemní prostředí  

Systém ABRA Gen se přizpůsobil pracovním procesům ve firmě.  

Byl upraven tak, aby byl pro uživatele co nejjednodušší a vedl přímo  

k požadovaným úkonům. Adaptování na firemní prostředí umožnilo 

funkce spouštět jedním kliknutím bez nutnosti zadávat množství 

parametrů. To byla hlavní a nejdůležitější část implementace. 
 

Jak Informační systém ABRA Gen ve firmě pomáhá:

„Výhodou ABRA Gen je komplexnost. Největším přínosem implementace 

systému je především zjednodušení jednotlivých procesů a zlepšení 

vzájemné informovanosti. Před zavedením ABRA Gen jsme vedli spoustu 

evidencí v Excelu a někdy i duplicitně. S ABRA Gen se nám také podařilo 

eliminovat chybovost,“ říká Zdeňka Roušar Valentová, Profol Czech s.r.o.

„Díky online terminálům máme, kdykoliv si vzpomeneme, k dispozici 

aktuální přehled o tom, co se bude vyrábět, co se aktuálně vyrábí, jaké 

je množství na skladě. Dále pak aktuální přehledy stavů na jednotlivých 

skladech i šaržích. Detailní ocenění výroby je velkým přínosem pro 

další rozhodování ve společnosti. Pochvalu zaslouží také modul SCM, 

který nám pomáhá plánovat zásobování skladů vstupních materiálů. 

Díky detailní evidenci výroby a jejího průběhu jsme schopni tato data 

dále analyzovat a výsledky používat pro účely procesu neustálého 

zlepšování,“ vysvětluje Zdeňka Roušar Valentová, Profol Czech s.r.o.

Česká pobočka německé výrobní firmy Profol hledala nové řešení  

pro zpracování mezd a účetnictví jako náhradu za starý software, který 

nestíhal pokrývat všechny firemní požadavky. Vybrala si komplexní 

informační systém ABRA Gen. Rozsáhlá konzultace odborníků  

z ABRA Software při implementaci ABRA Gen pomohla firmě zavést 

efektivní skladové hospodářství a automatizovat veškeré výrobní procesy.

ABRA Gen se dokázal maximálně přizpůsobit požadavkům firmy. 
 

Jak důsledná práce konzultantů optimalizovala a zefektivnila firemní 

procesy? 
 

• Před implementací konzultanti strávili ve firmě mnoho hodin  

  zjišťováním detailů pracovních postupů a výrobních procesů. 
 

• Přímo od zaměstnanců v daných úsecích konzultanti zjišťovali, jaké  

  činnosti vykonávají a kde je možnost aplikovat informační systém. 
 

• Úkolem konzultantů bylo představit veškerý potenciál nového  

  softwaru a ukázat, jak jej mohou aplikovat pracovníci. 
 

• Důležitým výstupem pro firmu byl návrh pracovních postupů,  

  které lze prostřednictvím ABRA Gen zefektivnit.

 

Důsledná příprava 

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

• Automaticky generuje výrobní reporty pro management.  

• Eviduje všechny receptury ve výrobě.  

• Sleduje obsah sil s materiálem a tím pomáhá zajišťovat dostatek  

   surovin pro výrobu.  

• Automaticky přijímá údaje z váhy pro příjem hotových výrobků.  

• Poskytuje detailní evidenci výroby a dalšího zpracování odpadního 

   materiálu.  

• Generuje a tiskne štítky s čárovými kódy.

• Aplikaci tří výrobních příkazů současně na jedné lince.  

• Sledování času výroby a důvodů zpoždění (např. poruchy).  

• Úsporu provozních nákladů díky časovému plánu výroby  

   – systém sleduje barvu a typ fólie a optimalizuje plán výroby  

   s minimalizací seřizování strojů na jiný typ fólie.  

• Snadnou evidenci tovarů a polotovarů pomocí čárových kódů  

   a jejich následný přesun do skladu či k dalšímu zpracování.

Firma Profol Czech s.r.o. s výrobní halou v severočeském Mostě je  

od roku 2012 součástí německého koncernu Profol Gruppe, jehož 

historie odstartovala na začátku osmdesátých let minulého století. 

Profol je v současnosti předním výrobcem polypropylenových fólií 

všeho druhu. Začal s výrobou PVC fólií pro kancelářské potřeby  

a dnes se v jeho portfoliu nachází obalový materiál pro nejrůznější 

výrobky v potravinářství, automotive nebo nábytku. Profol Gruppe 

dodává přes sto tisíc tun fólií ročně do zemí Evropy, Asie i USA. 
 

„Systém ABRA Gen je pro nás důležitý ve všech oblastech. Zejména 

v účetnictví, mzdách a personalistice, evidenci majetku, skladovém 

hospodářství, výrobě, nákupu, prodeji, evidenci zákazníků, evidenci 

pošty a pokladně. Díky vzájemnému provázání jednotlivých agend 

najdeme rychle a efektivně vše, co potřebujeme,“ říká Zdeňka Roušar 

Valentová, Profol Czech s.r.o.
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současně na jedné výrobní lince až po zpětné zpracování odpadního 
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dodává přes sto tisíc tun fólií ročně do zemí Evropy, Asie i USA. 
 

„Systém ABRA Gen je pro nás důležitý ve všech oblastech. Zejména 

v účetnictví, mzdách a personalistice, evidenci majetku, skladovém 

hospodářství, výrobě, nákupu, prodeji, evidenci zákazníků, evidenci 

pošty a pokladně. Díky vzájemnému provázání jednotlivých agend 

najdeme rychle a efektivně vše, co potřebujeme,“ říká Zdeňka Roušar 

Valentová, Profol Czech s.r.o.

O firmě

Název      Profol Czech s.r.o.

Obor      výroba polypropylenových fólií

Místo      Severočeský kraj

Počet zaměstnanců    69 

Roční obrat     520 mil. CZK

Web      www.profol.de

Informace o společnosti

Výroba s odladěným PLM terminálem  

Systém ABRA Gen řídí veškeré výrobní procesy ve firmě od dávkování 

vstupních surovin přes trojici výrobních příkazů zpracovávajících se 

současně na jedné výrobní lince až po zpětné zpracování odpadního 

materiálu či vadných kusů. Obsluha výrobní linky spouští připravené 

výrobní příkazy pomocí dotykových PLM terminálů upravených přesně 

na míru. Software byl vyvíjen a odlaďován postupně dva roky podle 

požadavků obsluhy terminálů. 
 
 
Systém ABRA Gen ve výrobě umožnil:

Důsledná organizace
výroby a skladu  
Případová studie TUBAPACK Na míru  

vyladěný systém 
Případová studie  

Profol 




