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2 MAX, s.r.o.
Společnost 2 MAX, s.r.o. se zabývá dřevovýrobou. Výroba je kompletně
vybavena novou technologií potřebnou pro výrobu spárovkových desek, resp.
spárovek, dřevěných desek a trámů, dřevěných briket, pilinových briket a dalších
výrobků.
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Společnost 2MAX, s.r.o. byla založena v roce
1998. V roce 2004 se firma, v rámci
diverzifikace podnikání, rozhodla rozšířit svoji
činnost o dřevovýrobu, přesněji o výrobu
spárovkových desek, resp. spárovek. Spárovku

úspěšně obchoduje od roku 2005 nejenom v
rámci České republiky, ale především v zemích
západní Evropy, zejména ve Skandinávii.
Od roku 2010 vyrábí ze spárovky také
kompletní schodišťě a jejich části, a to včetně
povrchové úpravy a balení.
V rámci environmentální politiky firma
zpracovává veškerý dřevní odpad do dřevěných
briket. Dřevěné
brikety prodává
maloobchodně i velkoobchodně nejen v ČR, ale
také v zahraničí.
Filozofií firmy je výroba hotového výrobku od
kulatiny, tedy kompletní zpracování od
surového vstupního materiálu po výsledný
produkt, který je povrchově upravený,
zabalený a připravený pro koncového
zákazníka.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange:
•

Rychlý přístup k uceleným informacím na jednom místě

•

Implementace nových obchodně výrobních procesů do ERP systému

•

Získání informací o skutečném stavu firmy

•

Přehled o ziskovosti jednotlivých zakázek

•

Manažerské výstupy a statistiky
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Moduly využívané IS:
•

•

•

Systém
•

o

Jádro systému

o

Nástroje vizualizace

o

Výkazy a reporty

o

Uživatelské editory

o

BI Reporting.cz

o

Nástroje Customizace

•

Helios Controlling

CRM a služby
o

Ekonomika a finanční řízení

Evidence pošty a datové schránky

o

Účetnictví

•

Mzdy a lidské zdroje

o

Banka

•

Doprava

o

Pokladna

o

Kniha jízd

o

Majetek

o

Cestovní náhrady

o

Silniční daň

Skladové hospodářství a obchod
•

o

Sklady

o

Nabídky, objednávky, rezervace

o

Technická příprava výroby

o

Fakturace

o

Řízení výroby

o

Intrastat

Asseco Solutions, a.s.
Tel: +420 224 104 111
E-mail: info-CZ@assecosol.com
assecosolutions.com

Výroba

