Profil
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„V integraci, výrobě a logistice
probíhá revoluce. Baví nás být u toho
a příležitosti měnit v zisk náš i zákazníkův.“

Kdo jsme
AIMTEC je úspěšná společnost se sídlem v České
republice. Naše působnost není ani zdaleka omezena
na tuzemský trh, více než polovinu obratu vytváříme prací pro zahraniční klienty. Již téměř 20 let
nalézáme a zavádíme optimální řešení, díky kterým
jsou naši zákazníci konkurenceschopnější, bohatší
a efektivnější.
Na základě zkušeností získaných realizací náročných projektů jsme se postupně stali lídrem
v České republice v oblasti informačních technologií jak pro automobilový průmysl, tak pro výrobní,
logistické a distribuční firmy.

28,62%
nárůst společnosti v roce 2014

Máme vysoké ambice. Rádi překonáváme limity,
objevujeme nové cesty a posouváme hranice využití IT systémů. Nezůstáváme na místě – neustále
se vyvíjíme a zlepšujeme ve všem, co děláme.

131

zaměstnanců v roce 2014

185 mil.
Kč obrat v roce 2014

AIMTEC je stále v rukou svých zakladatelů. Nejsme centrálně řízenou firmou podřízenou kvartálním výkazům. Netrávíme tak hodiny vyplňováním nekonečných tabulek, ale můžeme se plně
soustředit na naši práci na projektech. Věříme
v lidi a jejich nekonečný potenciál, podněcujeme
kreativitu a vytváříme motivující prostředí. Během
posledních čtyř let se náš počet prakticky zdvojnásobil a překročil číslo 150.
Naše práce nás baví a jsme v ní dobří. Prostřednictvím hodnotných řešení posouváme naše
zákazníky kupředu a přinášíme jim významné
úspory, často v řádech milionů korun. Nestydíme
se za svůj kladný vztah k penězům, vyděláváme
je, ale cítíme i svou sociální odpovědnost a řádně
platíme daně.

453 600
xls tabulek, které jsme nevyplnili
a ušetřili tak interní čas

Co a pro koho

Pomáháme společnostem s procesy v diskrétní
zakázkové a sériové výrobě a v logistice od příjmových vrat až po expedici. Na okraji našeho zájmu
nejsou ani distribuční firmy, máme zkušenosti
například v oblasti nápojů nebo sportovního zboží.
Umíme také propojit jednotlivé firmy pomocí elektronické komunikace, aby spolu všechny hovořily
stejnou řečí. Otevíráme zákazníkům možnosti inspirovat se z jiných, jen zdánlivě vzdálených a nesouvisejících, oblastí.
Vyrostli jsme na automobilovém průmyslu, který je
všeobecně považován za jeden z nejnáročnějších
segmentů. Získané know-how jsme pak uplatnili
a prohloubili na projektech v dalších oblastech. Zákazníkům dodáváme speciální řešení. I když zákazník požaduje komplexní produkt, například podnikový systém SAP, zaměřujeme se i zde na speciality.
Sídlíme v srdci Evropy. Naše aktivity se tak odehrávají převážně na starém kontinentě. Ale není to naše
jediné působiště. Umíme poskytnout plnou podporu
i zákazníkům s pobočkami po celém světě, například v USA, Mexiku nebo Číně. Všechny projekty
efektivně řídíme z jednoho místa – našeho sídla
v Plzni.

1 047

manažerů (logistiků, IT manažerů,
výrobních ředitelů), kterým
jsme pomohli být lepšími
a úspěšnějšími

19,5 mil.

EDI zpráv, které si naši zákazníci vyměnili

Jak a čím
Navržené a doporučené procesy je nutné u zákazníků podpořit softwarovými nástroji. Tak jako malíř
potřebuje plátno, naše práce se neobejde bez
softwaru. Rádi se spojujeme se zkratkami, jakými
jsou například WMS, MES, QMS, JIT/JIS, EDI,
APS, MOM, LES, atd. Naše portfolio je velmi
široké, jdoucí napříč logistickými a výrobními procesy ve společnostech. O jaká řešení se konkrétně jedná, upřesňuje následující přehled.

97

technologických zkratek, které při
své práci používáme a pomáháme
v jejich orientaci zákazníkům

DCIx doplňuje zákaznické systémy o funkce,
které jejich systém nepodporuje nebo umožňuje částečně či komplikovaně. DCIx se skládá ze
specifických modulů DCIxWMS (řízení skladů),
DCIxMES (sběr dat z výroby), DCIxQMS (řízení
kvality), DCIxPortal (spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem), DCIxLean (podpora principů
štíhlé výroby) a DCIxJIT/JIS (řízení denních odvolávek a sekvenčních dodávek). DCIx integruje celý
dodavatelsko-odběratelský řetězec, usnadňuje
koordinaci a obchodní spolupráce se zákazníky,
dodavateli a partnery prostřednictvím technologií
EDI, WebEDI, VMI.

Sappy představuje vlastní řešení pro jednotlivé
oblasti v SAP ERP. SappyWMS je řešení určené
pro komplexní řízení skladů v SAP. SappyMES detailně monitoruje a přesně eviduje aktuální stav výroby v průběhu všech výrobních fází. SappyQMS
je určen k řešení konkrétních problémů v oblasti
kvality. SappyCar a SappyManufacturing jsou
celopodnikové systémy se zaměřením na konkrétní
průmyslová odvětví.

TSIM TradeSync Integration Manager umožňuje
propojení s obchodními partnery v reálném čase
a je určen k řízení a monitoringu obchodních
procesů ve společnosti a k jejich následné optimalizaci se zainteresovanými obchodními partnery.
Flexibilita TSIM umožňuje přenos transakcí mezi
různými sítěmi, protokoly a EDI standardy a formáty dat. Vedle běžných procesů TSIM poskytuje
efektivní podporu v oblasti just-in-time dodávek,
sekvenčních dodávek i konsignací v logistice.

ClouEDI nabízí dodávku EDI formou služby. Hardware, software, administrace a monitoring elektronické komunikace jsou záležitostí dodavatele,
který garantuje bezchybnou a rychlou komunikaci.
ClouEDI je ekonomicky příznivé řešení, neboť ze
strany zákazníka nevyžaduje investice do nového
vybavení a lidských zdrojů a zároveň se jedná
o plnohodnotné EDI řešení s integrací na stávající
ERP systém zákazníka.
V rámci EDI komunikace poskytujeme také služby v oblasti EDI Mapping Factory, Application
Management a Roll-out Management.

Asprova je nástroj pro plánování výroby a poskytuje aktuální a přesné informace o její efektivitě,
včetně vizualizace podmínek, generování přesných informací a všech omezení, která mohou ve
výrobě nastat. Umožňuje tak provádět správná
rozhodnutí v reálném čase a velmi rychle. Asprova zároveň podporuje štíhlé principy obsažené
v Toyota Production System (TPS), jako jsou JIT,
KANBAN, leveling požadavků na výrobu (Heijunka).

726

odborných článků o našich řešeních
a přístupech, kterými předáváme naše
know-how zákazníkům

1 134
390

verzí programů, na kterých se podílelo

zkušených programátorů, vývojářů
konzultantů

Proč
Pomáháme zákazníkům uspět v současném světě
plném neočekávaných turbulentních změn. Díky
našim řešením jsou schopni včas a efektivně reagovat na požadavky svých zákazníků. Naše práce
přináší zcela konkrétní a hmatatelné výsledky –
úsporu času, peněz i kapacit. Věříme, že když
pomůžeme našim klientům, bude tak svět zase
o kapku lepší.

5,8 mld.

Kč uspořených našim zákazníkům od
začátku trvání společnosti AIMTEC

29 mil.
spokojených zákazníků
našich zákazníků

89 261

logistických chyb,
které jsme u zákazníků napravili

1,7 mil.

ušetřených nocí, kdy manažeři
našich zákazníků v klidu spali

Kam směřujeme

„Chceme být v rámci Evropy nejlepší v tom,
co děláme, a všechny naše kroky
směřují k tomuto cíli.“

18

uzavřených strategických
partnerství za 10 let

22,94%
plánovaný nárůst společnosti
v dalším roce

Snažíme se, aby všichni ve firmě táhli za jeden
provaz, neustále se rozvíjeli a neustrnuli na
místě. Vrcholový management včele s majiteli si
uvědomuje, že naším hnacím motorem jsou lidé,
proto se je snaží nadchnout pro společnou věc
a každého z nich maximálně podporovat. Majitelé
ani v budoucnu neuvažují o prodeji společnosti
a na jejím řízení se hodlají aktivně spolupodílet
i nadále.

84

novorozenců
ve firmě za 10 let
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