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Profil firmy

Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja
i sprzedaż narzędzi z węglików spiekanych dla potrzeb
produkcji wielkoseryjnej w przemyśle motoryzacyjnym.
Wszystkie narzędzia produkowane przez ACCUROMM
Central Europe Sp. z o.o. są narzędziami specjalnymi,
projektowanymi i wykonywanymi pod konkretne
projektyodbiorców. Inżynierowie zatrudnieni w dziale
handlowym ściśle współpracują z odbiorcami dla
uzyskania finalnych produktów spełniających najwyższe
światowe standardy jakościowe.

Nowoczesny park maszyn, oparty o szlifierki sterowane
numerycznie, pozwala na realizację usług precyzyjnego
ostrzenia narzędzi skrawających na potrzeby stałych
klientów, umożliwiając zmniejszenie kosztów i czasu
dostaw po stronie odbiorców. Oprócz sprzedaży wyrobów
własnych, ACCUROMM Central Europe Sp. z o.o. zajmuje
się dystrybucją wyrobów spółek wchodzących w skład
grupy Fuji Seiko, a także innych firm japońskich,
zajmujących się produkcją narzędzi skrawających.
Odbiorcami oferty ACCUROMM Central Europe Sp. z o.o.
są firmy motoryzacyjne produkujące podzespoły
samochodowe, zlokalizowane w Polsce, innych krajach
europejskich (Czechy, Niemcy, Wielka Brytania), USA
i Japonii.
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Siedziba i zakład produkcyjny ACCUROMM Central Europe Sp. z o.o.
znajduje się w miejscowości Łęg (Jelcz-Laskowice) koło Wrocławia.
Spółka posiada biuro przedstawicielskie na Węgrzech w Budaörs, na
przedmieściach Budapesztu. ACCUROMM Central Europe Sp. z o.o.
powołana została do życia w 2004 roku. Spółka wchodzi w skład grupy
kapitałowej Fuji Seiko. 100% kapitału należy do firmy Fuji Seiko Limited
z siedzibą w miejscowości Toyota.



Istotnym było dla nas również zapewnienie
pracowników produkcyjnych o słuszności
i konieczności wdrożenia takiego rozwiązania.

Ile trwało wdrożenie systemu w Państwa firmie?

M.D.: Wdrożenie systemu trwa nadal. W dalszym
ciągu wdrażamy kolejne procedury, dopasowujemy
program do naszych wymagań.

Ile czasu zajęło pracownikom opanowanie pracy
w programie PdC?

M.D.: Jak wspomniałem wcześniej, interfejs jest
przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, podstawowe
funkcje i czynności związane z obsługą programu
zostały przyswojone już po pierwszych szkoleniach.
Co więcej pracownicy produkcyjni nie mieli
problemów z obsługą czytników kodów kreskowych,
które rejestrowały czas pracy do wykonywanych
zleceń produkcyjnych. Wszelkie ich wątpliwości,
pytania, ewentualne błędy w szybki sposób można
było rozwiązać/naprawić.

Jak ocenia Pan wsparcie techniczne PdC
świadczone przez pracowników STIGO?

M.D.: Uważam, że jest na wysokim poziomie,
w każdym momencie możemy liczyć na kontakt
z pracownikiem Stigo w celu rozwiązania bieżącego
problemu. Bazując na swoich doświadczeniach,
wspólnie z konsultantami, tworzymy potrzebne dla
nas zestawienia oraz wydruki z systemu takie jak
np.: zestawienia ilości błędów na produkcji,
procentowy udział wartościowy materiałów
w wyrobach gotowych itp.

Jakie konkretne korzyści zaobserwował Pan po
wdrożeniu programu Plan-de-CAMpagne?

M.D.: Przede wszystkim zaoszczędziliśmy czas,
zarówno pracownikom produkcyjnym -
automatyczna rejestracja czasu pracy zastąpiła
żmudne wypełnianie kart produkcyjnych, jak
i pracownikom biurowym - Plan-de-CAMpagne spina
wszystkie rzeczy, które były porozrzucane
w arkuszach kalkulacyjnych, w jedną całość. Mamy
większą możliwość kontroli nad produkcją, szybki
podgląd i wizualizację sytuacji na produkcji.

Dziękujemy za rozmowę.
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Rozmowa z Panem Marcinem Dutką,
dyrektorem ds. produkcji z firmy
ACCUROMM Central Europe Sp. z o.o.

Od kiedy używają Państwo programu Plan-de-
CAMpagne (dalej: PdC)?

M.D: Od maja 2012 roku.

Jak dowiedzieli się Państwo o programie PdC?

M.D.: Materiały informacyjne dotyczące
oprogramowania Plan-d-CAMpagne, znaleźliśmy na
stronie internetowej.

W jaki sposób pracowali Państwo przed
wdrożeniem oprogramowania PdC?

M.D.: Przed wdrożeniem programu używaliśmy
arkuszy kalkulacyjnych oraz wypełnianych ręcznie
dokumentów, które krążyły między pracownikami
produkcyjnymi a biurowymi. Magazyn oraz wszystkie
procesy logistyczne również były prowadzone
w oddzielnych arkuszach kalkulacyjnych.

Jakie funkcjonalności programu przekonały
Państwa do wybrania właśnie tego rozwiązania?

M.D.: Przede wszystkim interfejs obsługi programu
wyglądał na przejrzysty, poza tym najważniejsze
z funkcjonalności to automatyczna rejestracja czasu
pracy, tworzenie receptur produkcyjnych oraz praca
na magazynach - certyfikaty na materiały
z możliwością śledzenia zamówień, przyjęć
i rozchodów. Ponadto pojawiła się potrzeba
prowadzenia bazy danych, która rejestruje
i przechowuje dane dotyczące procesów
zachodzących w firmie w jednym miejscu.

Jakie były podstawowe wymagania i oczekiwania
stawiane przed programem?

M.D.: Przede wszystkim łatwość obsługi, czytelne
i zrozumiałe funkcje oraz wsparcie techniczne.
Interesowała nas także możliwość łatwego sięgania
do danych historycznych. Pojawiały się sytuacje,
w których dużo czasu zajmowało nam odnajdywanie
właściwego arkusza kalkulacyjnego, odnoszącego
się do powstałego problemu. Oczekiwaliśmy od
systemu, aby zapisywane w nim dane były łatwo
dostępne dla użytkownika.


