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Společnost Trachea je největším výrobcem kuchyňských a nábytkových dvířek v České 

republice, se specializací na fóliovaná nábytková dvířka. Využívá moderní technologii 

digitálního potisku OVERFACE s velkým výběrem motivů, nabízí nový grafický software určen 

pro designéry, interiérová studia apod. Výrobky společnosti   Trachea, a.s. se vyznačují vysokou 

kvalitou výrobků a velkou variabilitou provedení. 

 

Nabídka tvarů frézování dvířek Trachea 

zahrnuje přes sto druhů, postihuje 

všechny podstatné trendy od tradičních a 

klasických, až po moderní či přímo módní. 

Trachea má na výběr z více než sto padesáti 

dekorů dvířek, rozdělených do 

několika tematických řad, které každoročně 

obměňují a doplňují. Příjemný design dvířek 

zajistí pocit pohodlí domova nebo kanceláře.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange: 

 Zefektivnění celého procesu výroby od nákupu, přes skladovou evidenci, výrobu, účetnictví 
až po manažerské reportování 

 Propojení řešení eShop a výrobních procesů, které řádově zkrátilo zpracování zakázek    

 Výrazné urychlení a zpracování objednávek, kdy je potřeba několik set objednávek okamžitě 
zadávat do výroby 

 Vedení společnosti má přehled o firemních procesech a výsledcích firmy pomocí 
reportovacích nástrojů 

 Kompletní efektivní řešení toku informací pro skupinu firem kolem společnosti Trachea, a.s. 
 

  

WWW adresa: www.trachea.cz 

Obor činnosti: Výroba 

Typ činnosti: Dřevozpracující průmysl 

Město/obec: Holešov 

Implementace: 

Implementováno s: 

2013 

IF System Helios, s.r.o. 

Počet uživatelů: 25 

Ostrý provoz od: 2013 

Počet zaměstnanců:            70 
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Procesy využívané IS: 

 Jádro 

 Nástroje přizpůsobení 

 Účetnictví 

 Banka 

 Pokladna 

 Majetek 

 E-shop 

 Oběh zboží – Sklady 

 Výrobní čísla a šarže 

 Nabídky, objednávky a rezervace 

 Zakázky 

 Firemní aktivity  

 Fakturace, Pošta 

 Mzdy 

 Workflow 

 Helios Intelligence 

 Výkazy a reporty 

 Finanční analýza a plánování 

 Skonta 

 Výroba – technická příprava výroby 

 Řízení výroby 

 Kapacitní plánování 

 INTRASTAT 

 DPH při skupinové registraci 

 

 

 


