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Světový distributor nahradil zastaralý systém
a odměnou mu byla vyšší efektivita

Společnosti Travelon není změna cizí. V roce 1978 začala vyrábět zavazadlové vozíky
a postupem času se vyvinula v úspěšného návrháře a dovozce cestovního příslušenství.
Firma své zboží dodává do maloobchodních prodejen se zavazadly a také ho distribuuje
prostřednictvím velkoobchodních prodejců po celé Severní Americe.
Když Travelon roku 1999 získala nového vlastníka, bylo nutné od základu změnit podnikové
informační systémy. Finanční ředitel Mustacchi si byl jistý, že to jeho společnost zvládne.
Změna vyžadovala úplný odklon od dosavadního účetního programu, a to včetně softwaru
i hardwaru. Celý proces navíc nesměl překročit dvanáct měsíců.

Hledání pružného celopodnikového řešení
„Hned po našich zaměstnancích
jsou pro nás informace tím
nejcennějším aktivem. ERP
systém Apprise v reálném čase
zpřístupňuje podrobné a přesné
údaje a my s nimi můžeme
pracovat mnohem efektivněji.“
– Roberto Mustacchi
finanční ředitel

Stručný profil
>> Travelon
distribuuje
značkové cestovní
příslušenství
do řady
maloobchodních
prodejen po celé
Severní Americe.
>> Zboží dováží
z výrobních
závodů v Asii.
>> Hlavní sídlo
této soukromé
společnosti se
nachází ve městě
Des Plaines
(Illinois).

„Hned po našich zaměstnancích jsou pro nás informace tím nejcennějším aktivem,“ říká
finanční ředitel Roberto Mustacchi. „Nyní jsme měli příležitost získat řešení, které by
poskytlo lepší přístup k podrobným a přesným údajům a umožnilo integrovat účetnictví se
všemi oblastmi distribuce.“
Travelon chtěla mít k dispozici údaje o prodeji a výsledky dle produktových řad, zákazníků
a dodavatelů v reálném čase, aby mohla činit lepší rozhodnutí, snížit náklady a zvýšit zisk.
Jelikož vzrostl objem zboží dováženého ze zahraničí, firma čelila dlouhým dodacím lhůtám
a nutně potřebovala spolehlivé nástroje k plánování a řízení zásob, ke sledování pohybu
zásilek a ke správě pořizovacích nákladů. Podnik se neustále rozrůstal a procházel změnami,
proto mělo být řešení také dostatečně pružné a přizpůsobitelné.

Řešení: ERP systém Apprise®

Tým tvořený pracovníky různých oddělení vybral pod vedením Mustacchiho z původní
patnáctky kandidátů osm systémů, které dále zhodnotil. Do užšího výběru pak postoupily
čtyři systémy. „ERP systém Apprise nám od samého počátku připadal nesrovnatelně lepší
než konkurenční produkty,“ říká Mustacchi. „Je tím nejucelenějším distribučním řešením pro
celou firmu.“
Vlastnosti jako rozsáhlé řízení financí, správa dovozních a pořizovacích nákladů, plánování
a řízení zásob a možnosti nákupu odlišují tento systém od konkurenčních řešení. Další
výhodou softwaru je zabudovaný rozsáhlý manažerský informační systém. ERP systém
Apprise se řídí pravidly, které si firma nastaví. Travelon tak disponovala potřebnou pružností
i kontrolou a získala přehled o důležitých obchodních údajích v reálném čase, které usnadnily
rozhodování a umožnily růst zisku.

Zlepšení všech podnikových oblastí

Implementace softwaru proběhla profesionálně, důsledně a včas, proto nebyl běžný
provoz podniku téměř narušen. Zkušený implementační tým Apprise poskytl firmě cenné
rady a pomohl jí zdokonalit stávající procesy. Dva týdny po zavedení systému byla díky
nastavitelné správě marží odhalena špatně stanovená cena objednávky. Systém na chybu
automaticky upozornil příslušné pracovníky a ušetřil tak firmě 25 000 USD.
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„Řízení marží založené na
pravidlech nám za první dva
týdny provozu softwaru ušetřilo
25 000 USD. Hned jsme věděli, že
jsme si vybrali správně.“
– Roberto Mustacchi
finanční ředitel
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„Díky ERP systému Apprise® jsme získali přístup k podrobným údajům a výkazům, takže
máme přehled o nákladech i o výsledcích a trendech prodeje,“ uvedl účetní Dan Sowinski.
„Systém nám také pomáhá identifikovat a spravovat náklady výrobku, ziskovost produktové
řady, výsledky prodeje, trendy odbytu a ziskovost zákazníka.“ Travelon neustále snižuje
náklady a podle výsledků prodeje ruší či naopak rozšiřuje výrobkové řady. Její zisk tak rostl
i během ekonomické recese.
Integrované zobrazení údajů o zásobách v reálném čase zjednodušilo a zefektivnilo jejich
plánování, nákup a řízení. Systém poskytuje přehled plánů odbytu, čekajících objednávek,
objednaných zásob a zboží ve skladu i na cestě. Firma také získala lepší povědomí
o skutečných pořizovacích nákladech výrobků a může tyto náklady snižovat a posilovat
ziskovost.
Řízení financí je přímo integrováno v celopodnikovém distribučním systému, což značně
usnadňuje realizaci měsíční uzávěrky. Třídění a zaúčtování faktur v reálném čase dle
nastavených pravidel a možnost automatické tvorby historických výkazů šetří podnikový čas.
To, co dříve trvalo několik dní, je dnes záležitostí hodin.

Budoucí vyhlídky

V budoucnu chce společnost zvýšit objem prodeje značkového zboží, rozšířit své vlastní
výrobkové řady a zajistit si tak rostoucí tržby i zisk. To s sebou ponese stále větší využívání
nástrojů, které software nabízí.
Travelon má v úmyslu přejít na nejnovější verzi ERP systému Apprise a těžit z jeho nových
a aktualizovaných funkcí, které zahrnují správu neuhrazených pohledávek a inkasa,
rozpočtování a tvorbu výkazů pohledávek. Firma dále plánuje více využívat integrované
nástroje EDI při prodeji značkových výrobků velkým maloobchodním odběratelům. Integrace
systému s nástroji UPS pro správu přepravy usnadní sledování a řízení zásilek i potvrzování
jejich doručení u všech produktových řad.
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