Referenční list
NIVEKO s. r. o.
Společnost NIVEKO, jejíž sídlo a moderní výrobní prostory se nacházejí v průmyslové
zóně u Uherského Brodu, je jedním z předních výrobců bazénů na evropské úrovni.
Bezmála 500 bazénů se odtud vydává každoročně na pouť ke svým novým majitelům.
NIVEKO vyrábí všechny bazény na zakázku, dle konkrétních požadavků a přání
jednotlivých zákazníků. Každý kus je tak bez nadsázky naprostý originál vytvořený
přesně na míru jeho majiteli.
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Ale i přesto, že je každý kus jedinečný, nesou
všechny něco společného – firemní hodnoty
NIVEKO. Důraz na udržitelnost, ohleduplnost vůči
přírodě a životnímu prostředí hrají při již od
samotného založení společnosti. Moderní, trendy
udávající design bazénů jde ruku v ruce se
speciálním

materiálem

High-Tech

Polymer,

z něhož se vyrábějí a společně tak zajišťují
nekompromisní kvalitu finálního produktu. Výše
zmíněné pak dotváří nejdůležitější ingredience –
lidé.

Společnost NIVEKO byla založena již roku 1991, kdy ještě nebyly bazény jejím primárním artiklem, ale již
v této době společnost silně akcentovala environmentalistického ducha a ohleduplnost vůči životnímu
prostředí. Úspěch bazénů NIVEKO na domácím trhu na sebe nedal dlouho čekat a nasnadě pak byl další
logický krok – rozšíření odbytu produktů na zahraniční trhy, které dnes čítají již 18 zemí. Nepopiratelné
výsledky na celoevropském kolbišti nezůstaly bez povšimnutí, díky čemuž se tak NIVEKO v roce 2018 stává
členem mezinárodní společnosti Pollet Pool Group.
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Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange:
•

Získání přesných informací ohledně výkonů jednotlivých pracovišť, strojů, středisek i
zaměstnanců

•

Efektivnější práce s účetními daty

•

Sledování poptávkově nabídkového řízení v informačním systému

•

Zefektivnění plánování materiálových potřeb pro výrobu

•

Alokace zdrojů

•

Kapacitní plánování výroby
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Procesy využívané IS:
•

Jádro

•

Mzdy

•

Nástroje vizualizace

•

Personalistika

•

Nástroje pro řízení procesů

•

Manažerské rozhraní

•

Nástroje customizace

•

Controlling

•

Účetnictví

•

Výkazy a reporty

•

Dodatečné související náklady

•

Finanční analýza a plánování

•

Banka

•

Výroba

•

Pokladna

•

Řízení výroby

•

Majetek

•

Kapacitní plánování

•

Oběh zboží – sklad

•

Projektové řízení

•

Nabídky, objednávky a rezervace

•

Doprava

•

Zakázky

•

Silniční daň

•

Firemní aktivity
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