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Česká rodinná značka pánské módy s více než 20letou tradicí, která se 
zabývá výrobou klasické pánské konfekce, firemního pánského i dámského 

oblečení, uniforem pro ozbrojené složky a hasiče, pracovního oblečení.  

V posledních letech se zaměřují na výrobu obleků na míru.  

 

 

V rámci analýzy jsme vydefinovali oblasti, 

které jsou pro tuto implementaci klíčové: 

• Číslování fazón   

• Konsignační sklady 

• Prodejny 

• Výroba v kooperaci 

• Příjem hotových výrobků na 

sklad 

• Vykrývání objednávek 

• Reklamace 

 

 

 

Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange: 

• Sjednocení skladových dat, vyčištění skladových evidencí 

• Efektivnější práce s účetními daty  

• Sledování poptávkově nabídkového řízení v informačním systému 

• Zefektivnění plánování výroby a materiálových potřeb pro výrobu  

• Automatizace skladových procesů 

• Automatizace reklamačního řízení 

 

 

 

 

 

WWW adresa: www.koutny.cz  

Obor činnosti: Oděvnictví 

Typ činnosti: Výroba 

Město/obec: Prostějov 

Implementace: 

Implementováno s: 

2009–2010 

IF System Helios s. r.o.  

Počet uživatelů: 33 

Ostrý provoz od: 2010 

Počet zaměstnanců: 150 

  

 

http://www.koutny.cz/
http://www.koutny.cz/
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Procesy využívané IS: 

• Jádro 

• Nástroje vizualizace 

• Nástroje pro řízení procesů  

• Nástroje customizace 

• Účetnictví 

• Dodatečné související náklady  

• Banka 

• Pokladna 

• Majetek 

• Oběh zboží – sklad 

• Nabídky, objednávky a 

rezervace  

• Čárové kódy 

• Zakázky 

• Firemní aktivity  

• Kalendáře 

• Fakturace, Pošta 

• Mzdy 

• Personalistika 

• Manažerské rozhraní 

• Výroba – technická příprava 

výroby 

• Řízení výroby 

• Odvádění výrobních operací 

• INTRASTAT 

• WMS + terminály 
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Dovývoje: 

• Matice pro generování skladových položek 

• Automatické generování dokladů v rámci reklamačního procesu 

• Import objednávek 

• Automatizace procesu výroby obleku na míru – Měřenky 

• Kontrolní milníky vychystání zakázky 

• Systém zákaznických karet 

 


