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Spoľahlivý softvér pre technickú prípravu výroby 
®SYSKLASS  je výkonný technický informačný 

systém určený pre komplexné riešenie všet-

kých činností technickej prípravy výroby a ria-

denia výroby. Je vybavený mnohými špecia-

lizovanými nástrojmi, ktoré zefektívňujú a skva-

litňujú prácu technikov, zvyšujú kvalitu vytvá-

ranej dokumentácie a poskytujú presné infor-

mácie pre správne manažérske rozhodnutia. 

Generačným nástupcom SYSKLASSu  je systém 
®

MONACO .

Zníženie nákladov

Výrazné zníženie nákladov a času na tvorbu 

dokumentácie pre technickú prípravu výroby

Rýchla spätná väzba

Skrátenie odozvy na dopyty

Jednoduchosť

Možnosť tvorby tzv. konceptov technickej dokumentácie 

s priamym využitím nástrojov pre rýchle oceňovanie 

budúcich výrobkov bez potreby tvorby podrobnej 

technickej dokumentácie pre ponukové konania

Podpora tvorby ponúk

Jednoduchšie stanovenie cien a možných termínov 

dodania výrobku pri tvorbe ponúk

Rýchlosť a flexibilita

Využívanie spracovanej TPV dokumentácie výrobkov ako 

podklad pre rýchlu tvorbu novej dokumentácie

Prepojiteľnosť

V kombinácií s ERP systémami spoločnosti SOFTIP 

predstavujú ideálne pokrytie všetkých potrieb a procesov 

pre výrobne podniky

Úspory, ktoré prináša SYSKLASS

Optimalizácia výroby
ź zlepšením dostupnosti technickej dokumentácie iným  

útvarom podniku 

ź zrýchlením a vyššou pružnosťou výrobného procesu 

ź znížením skladových zásob postupnou optimalizáciou 

sortimentu 

ź skvalitnením výroby zvýšením presnosti technickej 

dokumentácie

Úspora času
ź na zaškolenie nových pracovníkov technického oddelenia 

ź na realizáciu technickej prípravy výroby 

ź pri správe a revíziách technickej dokumentácie 

ź skrátením predvýrobných etáp v oblasti prípravy technickej 

dokumentácie

SYSKLASS
®

145  
implementácií

3
jazykové verzie

100%
skúsení konzultanti



Hlavné výhody systému SYSKLASS

Skvalitnenie výroby
Zvýšením presnosti technickej dokumentácie

Optimalizácia
Optimalizáciu výberu materiálu do výroby, riadenie jeho 

disponibility, ako aj elimináciu nadbytočných zásob

Úspora času
Všetky informácie stačí vložiť do systému len raz a automaticky   

sa prenesú do všetkých ďalších procesov

Zníženie chybovosti 
Komplexné riadenie kvality so spätnou korekciou výrobných 

procesov

Skúsený dodávateľ
Naše znalosti a know-how získané z implementácií IS pre spo-

ločnosti z rôznych segmentov

Drag & Drop
Jednoduché ovládanie a používanie s plnou podporou funkcie 

Drag & Drop

Automatizácia
Automatizáciu vybraných procesov - a tým nižšie nároky (a teda  

aj náklady) na obsluhu

Riadenie výrobných prostriedkov
Prehľad o obsadenosti a voľnej kapacite výrobných prostriedkov

Plná kompatibilita
S aplikáciami SOFTIP PROFIT PLUS pre riadenie logistiky, 

ekonomiky, personálnych a mzdových procesov

Výhody z pohľadu používateľov

Technické oddelenie
Vytvorte veľmi rýchlo všetku potrebnú dokumentáciu pre 

výrobu. Od jednoduchej podoby (napr. pre podporu ponu-

kového konania) až po veľmi podrobnú a sofistikovanú. 

Podpora expertných modulov a vstavaných kontrol Vám po-

môže eliminovať chyby a nedostatky ešte pred samotným pro-

cesom výroby. Importnými funkciami rýchlo “nahráte” dáta z 

externých zdrojov (napr. CAD).

Obchodné oddelenie
®Pripravujete veľa ponúk? V SYSKLASS  môžete veľmi jednodu-

cho evidovať jednotlivé obchodné prípady od zavedenia 

dopytu až po kompletnú dokumentáciu pre výrobu. Umožňuje 

veľmi rýchlo kalkulovať ceny a veľmi presne vypočíta všetky 

relevantné náklady. Systém zachytáva celú históriu obchod-

ného prípadu.

Riadenie operácií
Celková práca v technických útvaroch, ale nielen v nich, môže 

®byť organizovaná s podporou systému SYSKLASS . 

Definovaním sledu úloh a ich aktiváciou sa spustí tok práce 

(workflow), vrátane schvaľovacieho procesu, o ktorý sa ďalej 

nemusíte starať. Všetky zásahy do dokumentácie sú zazna-
®menávané. SYSKLASS  Vám kedykoľvek poskytne protokol 

zmien na dokumentácii, ktorý sa vytvorí na pozadí. 

Výroba 
Pre samotnú výrobu je kľúčová správa jednotlivých výrobných 

zákaziek, ktorá disponuje prepojením so zákazkovými, 

obchodnými funkciami podnikového informačného systému   

a možnosťami zákazkovej modifikácie dát technickej prípravy 

výroby pre jednotlivé zákazky.

Spoľahlivý archív 
Obsahuje moduly grafickej klasifikácie objektov (položiek, 

dokumentov, postupov, výrobkov ap.) pre jednoduché vyhľa-

danie. Správca dokumentov Vám umožní dokumenty evidovať, 

riadiť a archivovať. Uchovávanie verzií a histórie je natívnou 

funkcionalitou.

Zistite viac
Prečítajte si o skúsenostiach našich zákazníkov na www.softip.sk/sysklass alebo kontaktujte našich obchodných 

manažérov na adrese obchod@softip.sk. Osobne Vás navštívime a ochotne Vám poradíme.

www.softip.sk
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Referencie
„Riešenie SYSKLASS využívame už niekoľko rokov a výrazne nám 

uľahčuje prácu pri technickej príprave výroby.“

Ing. Petr Bittner

systémový inžinier správy aplikácií, TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice

Moduly aplikácie

®SYSKLASS  Pack
ź  Zmenový manažér, Grafický klasifikačný systém

ź  Rezervácia dokumentácie,  Rozpracovanosť dokumentácie TPV 

ź  Organizačná schéma,  Zoznamy a prehľady,  Export do Excelu 

Konštrukcia
ź  Výkresy, Kusovníky, Dokumenty, 

ź  Import z viacerých zdrojov PDM systémov

Technológia
ź  Postupy, Operácie, Kusovníky, Montážne návody

ź  Požiadavky na zdroje, náradie, CAQ, Obrázky

Ďalšie moduly
ź  Podporné nástroje, katalógy

ź  Zákazky, Výroba, Doplnkové moduly 

Široký záber služieb
Výhody komplexných služieb spoločnosti SOFTIP s 25-ročnými 

skúsenosťami
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