případová studie

BOHEMIA CARGO
HELIOS Orange

Dopravně - spediční firma Bohemia Cargo, spol. s r.o. byla založena již roku 1993. Na počátku své činnosti společnost začínala s 5 disponenty, následně při rozvoji společnosti byl zakoupen areál se skladovými a parkovacími prostory v areálu firmy ČETRANS a.s. v Děčíně, a firma se rozrostla až na dnešních
cca 40 uživatelů. Zakládajícím majitelem a stoprocentním vlastníkem společnosti je pan Jan Kučera.

Bohemia Cargo, spol. s r.o.
Chmelnická 98
CZ-405 02 Děčín 12 – Vilsnice
www.bohemiacargo.cz

Firma využívala od svého vzniku software zakoupený od
společnosti IST, spol. s r.o., v y vinutý v této firmě v p rostředí M S
DOS. Od roku 2002 se pro nové možnosti prostředí Windows zařadila
mezi uživatele systému Helios Orange, kde začínala asi s 10 uživateli
a odděleným provozem v Ústí nad Labem. Tento provoz pracoval v
samostatném off-line režimu, data se přenášela do centra dávkově. V
srpnu roku 2002 došlo k podpisu smlouv y na provozní systém jak na
hlavním závodě tak na pobočce dočasně v offlinerežimu. Následovala
náročná dvouměsíční implementace. V prosinci se realizovalo rozšíření smlouvy i na ekonomické moduly a od ledna 2003 je využíván
kompletní ERP systém Helios Orange.

V roce 2005 proběhlo sjednocení databáze a propojení do online
pro-vozu všech pracovišť uživatelů. V současné době využívá
systém kolem 40 uživatelů na 3 pobočkách.
Vedení společnosti vidí přínos zejména v kompletnosti a jednotnosti
systému, v propojení na standardní produkty MS Office, přímý přístup
na fax, mail i SMS bránu mobilních operátorů. Firma začínala se zaměřením na celokamionové přepravy. Dnes pokrývá oblasti:
•
•
•
•

CELOKAMIÓNOVÁ DOPRAVA ZÁSILEK A DÍLČÍCH PARTIÍ
MEZINÁRODNÍ SBĚRNÁ SLUŽBA V EVROPĚ
LETECKÁ A NÁMOŘNÍ DOPRAVA
TUZEMSKÁ SILNIČNÍ DOPRAVA

„Je pro mě podstatné, že všechny služby v oblasti dopravy a spedice
a také běžný provoz firmy mohu řešit prostřednictvím jednoho ERP
systému “ říká jednatel společnosti Jan Kučera.
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