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Snížení nákladů

Výrazné snížení nákladů a času na tvorbu dokumentace 

pro technickou přípravu výroby

Rychlá zpětná vazba

Zkrácení odezvy na poptávky

Jednoduchost

Možnost tvorby tzv. konceptů technické dokumentace     

s přímým využitím nástrojů pro rychlé oceňování 

budoucích výrobků bez nutnosti tvorby podrobné 

technické dokumentace pro nabídkové řízení

Podpora tvorby nabídek

Jednodušší stanovení cen a možných termínů dodání 

výrobku při tvorbě nabídek

Rychlost a flexibilita

Využívání zpracované TPV dokumentace výrobků jako 

podklad pro rychlou tvorbu nové dokumentace

Propojitelnost

V kombinaci s ERP systémy společnosti SOFTIP 

představují ideální pokrytí všech potřeb a procesů pro 

výrobní podniky

Úspory, které přináší SYSKLASS

Optimalizace výroby
ź zlepšením dostupnosti technické dokumentace jiným útvarům 

podniku 

ź zrychlením a vyšší pružností výrobního procesu 

ź snížením skladových zásob postupnou optimalizací sortimentu 

ź zkvalitněním výroby zvýšením přesnosti technické 

dokumentace

Úspora času
ź na zaškolení nových pracovníků technického oddělení 

ź na realizaci technické přípravy výroby 

ź při správě a revizích technické dokumentace 

ź zkrácením předvýrobních etap v oblasti přípravy technické 

dokumentace

SYSKLASS

145  
implementací

3
jazykové verze

100%
zkušení  konzultanti 

®

Spolehlivý software pro technickou přípravu výroby
®

SYSKLASS  je výkonný technický informační 

systém určený pro komplexní řešení všech 

činností technické přípravy výroby a řízení 

výroby. Je vybaven mnoha specializovanými 

nástroji, které zefektivňují a zkvalitňují práci 

techniků, zvyšují kvalitu vytvářené dokumen-

tace a poskytují přesné informace pro správné 

manažerské rozhodnutí. Generačním nástup-
®cem SYSKLASSu je systém MONACO .



Hlavní výhody systému SYSKLASS

Zkvalitnění výroby
Zvýšením přesnosti technické dokumentace

Optimalizace
Optimalizaci výběru materiálu do výroby, řízení jeho disponibility, 

jakož i eliminaci nadbytečných zásob

Úspora času
Všechny informace stačí vložit do systému pouze jednou a auto-

maticky se přenesou do všech dalších procesů

Snížení chybovosti 
Komplexní řízení kvality se zpětnou korekcí výrobních procesů

Zkušený dodavatel
Naše znalosti a know-how získané z implementací IS pro spo-

lečnosti z různých segmentů

Drag & Drop
Jednoduché ovládání a používání s plnou podporou funkce     

Drag & Drop

Automatizace
Automatizaci vybraných procesů - a tím nižší nároky (a tedy i 

náklady) na obsluhu

Řízení výrobních prostředků
Přehled o obsazenosti a volné kapacitě výrobních prostředků

Plná kompatibilita
S aplikacemi SOFTIP PROFIT PLUS pro řízení logistiky, ekonomiky, 

personálních a mzdových procesů

Výhody z pohledu uživatelů

Technické oddělení
Vytvořte velmi rychle veškerou potřebnou dokumentaci pro 

výrobu. Od jednoduché podoby (např. pro podporu nabíd-

kového řízení) až po velmi podrobnou a sofistikovanou. Pod-

pora expertních modulů a vestavěných kontrol Vám pomůže 

eliminovat chyby a nedostatky ještě před samotným procesem 

výroby. Importními funkcemi rychle "nahrajete" data z 

externích zdrojů (např. CAD).

Obchodní oddělení
Připravujete mnoho nabídek? V SYSKLASSu můžete velmi 

jednoduše evidovat jednotlivé obchodní případy od zavedení 

poptávky až po kompletní dokumentaci pro výrobu. Umožňuje 

velmi rychle kalkulovat ceny a velmi přesně vypočítá všechny 

relevantní náklady. Systém zachycuje celou historii obchod-

ního případu.

Řízení operací
Celková práce v technických útvarech, ale nejen v nich, může 

®být organizována s podporou systému SYSKLASS . Definová-

ním sledu úkolů a jejich aktivací se spustí tok práce (workflow), 

včetně schvalovacího procesu, o který se dále nemusíte starat. 

Všechny zásahy do dokumentace jsou zaznamenávané. 
®SYSKLASS  Vám kdykoliv poskytne protokol změn na doku-

mentaci, který se vytvoří na pozadí. 

Výroba 
Pro samotnou výrobu je klíčová zpráva jednotlivých výrobních 

zakázek, která disponuje propojením se zakázkovými, obchod-

ními funkcemi podnikového informačního systému a mož-

nostmi zakázkové modifikace dat technické přípravy výroby 

pro jednotlivé zakázky.

Spolehlivý archiv
Obsahuje moduly grafické klasifikace objektů (položek, doku-

mentů, postupů, výrobků ap.) pro snadné vyhledání. Správce 

dokumentů Vám umožní dokumenty evidovat, řídit a archi-

vovat. Uchovávání verzí a historie je nativní funkcionalitou.

Reference
„Řešení SYSKLASS využíváme již několik let a výrazně nám 

usnadňuje práci při technické přípravě výroby.“

Ing. Petr Bittner

, TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnicesystémový inženýr správy aplikací

Moduly aplikace

®SYSKLASS  Pack
ź  Změnový manažer, Grafický klasifikační systém

ź  Rezervace dokumentace, Rozpracovanost dokumentace TPV 

ź  Organizační schéma, Seznamy a přehledy, Export do Excelu

Konstrukce
ź  Výkresy, Kusovníky, Dokumenty 

ź  Import z více zdrojů PDM systémů

Technologie
ź  Postupy, Operace, Kusovníky, Montážní návody

ź  Požadavky na zdroje, nářadí, CAQ, Obrázky

Další moduly
ź  Podpůrné nástroje, katalogy

ź  Zakázky, Výroba, Doplňkové moduly 

Široký záběr služeb
Výhody komplexních služeb společnosti SOFTIP s 25-letými 

zkušenostmi

Zjistěte více
Přečtěte si o zkušenostech našich zákazníků na www.softip.sk/sysklass anebo kontaktujte naše obchodní manažery 

na adrese obchod@softip.sk. Osobně Vás navštívíme a ochotně Vám poradíme.

www.softip.sk
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