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Vyrobiť a klientovi načas dodať vysoko kvalitné a precízne výlisky 
s náročnými požiadavkami na funkčnosť  a vizuálne prevedenie; to je 
každodenná výzva pre spoločnosť, ktorá si chce udržať dobrú pozíciu 
na trhu s plastovými komponentmi. Kľúčom k úspechu je efektívne 
riadenie firemných procecov. Preto sa spoločnosť JMP Plast rozhodla 
od roku 2016 využívať riešenie Asseco HELIOS Orange od ERP špecialistu 
Asseco Solutions. Vďaka nemu je riadenie firemných procesov oveľa 
efektívnejšie.

JMP Plast, s. r. o., je dynamicky sa rozví-
jajúca spoločnosť, ktorá bola založená 
v roku 2008.  

Od  začiatku svoju výrobu sústredila na 
východné Slovensko, do Michaloviec.

Hlavným predmetom činnosti firmy je 
výroba rôznych plastových komponen-
tov pomocou technológie  vstrekovania 
plastov pre automobilový a elektrotech-
nický priemysel.

Hlavnou devízou sú dlhoročné skúse-
nosti zamestnancov, výborná kvalita vý-
robkov a cena.

 V súčasnosti pôsobí ako dodávateľ Tier 
2.  

Špecialista na výrobu plastových komponentov 

dosahuje vyššiu kvalitu procesov  

pomocou ERP riešenia  

od spoločnosti Asseco Solutions.



Rovnako ako väčšina rozbiehajúcich 
sa firiem, tak aj spločnosť JMP Plast  
na vedenie svojich rôznorodých agend 
využívala najskôr evidenciu v Microsoft 
Excel. Postupom času, ako firma rástla, 
začala byť evidencia skladov aj výroby  
v Microsoft Excel neudržateľná. Tak 
prirodzene vznikla potreba zavedenia 
jednotného ekonomického informač-
ného systému, ktorý by firemnú agendu  
pokryl komplexne.  Vedenie pristúpilo 
k rozhodnutiu zorganizovať výberové  
konanie, do ktorého boli prihlásení 

traja dodávatelia ERP. Po dôkladnom 
zvážení požiadaviek na systém bolo  
vybrané riešenie Asseco HELIOS 
Orange od firmy Asseco Solutions. 
Dôvodov rozhodnutia sa pre tento  
informačný systém bolo hneď niekoľko.  
Medzi ne určite patrí skutočnosť, že ide 
o osvedčený a spoľahlivý systém, čo  
potvrdil aj iný spokojný zákazník počas 
referenčnej návštevy. Dôležitým aspek-
tom rozhodnutia bol aj seriózny prístup 
dodávateľa a vysoká odbornosť jeho 
konzultantov. 

Adaptácia na nový 
systém prebehla 

hladko, na dobré sa 
ľahko zvyká.

Nová výzva: 
od Microsoft Excel-u ku komplexnému systému 
využívajúcemu Microsoft SQL Server 2016

Celý proces implementácie jednotli-
vých modulov informačného systému 
prebehol bez problémov. Používatelia 

si zvykli veľmi rýchlo, na-
koľko adaptácia nebola 
náročná a zmena bola 
pozitívna. Všetka firemná  
evidencia sa z rôznych 
Microsoft Excel-ov pre-
niesla do jedného sys-

tému využívajúceho najmodernejšie 
vlastnosti databázovej platformy Micro-
soft SQL Server 2016. Všetko  bolo 
zrazu na jednom mieste a navzájom 
prepojené, čo značne uľahčilo, zrýchlilo 

a teda zefektívnilo prácu s veľkým množ-
stvom dát.

Implementované moduly  
Asseco HELIOS Orange:

•  Komunikácia s bankami 
•  Ekonomika a finančné riadenie 
•  Skladové hospodárstvo a obchod 
•  HELIOS Controlling 
•  CRM a služby 
•  Mzdy a ľudské zdroje 
•  Výroba 
•  QMS 
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