w firmie produkcyjnej

Jak zwiększyć efektywność finansową Firmy?
Jak osiągnąć lepsze efekty przy posiadanych zasobach?
Jak usprawnić komunikację „Manager – Controller”?
Jak lepiej zarządzać budżetem?
System ERP nie daje odpowiedzi na takie pytania.
Zwłaszcza, gdy mamy wiele cząstkowych budżetów
i wielu managerów.
Nie są rozwiązaniem pracochłonne raporty w EXCELU.
Dotarcie do informacji, gdzie „kasa ucieka”,
jest sporym wyzwaniem...

• Czy nasi managerowie mają wystarczającą informację do
zarządzania swoimi zespołami?
• Czy są w stanie planować i kontrolować swoje budżety
cząstkowe na bieżąco?

Od managerów średniego szczebla zależy m.in.:
• Jakie są koszty produkcji naszych wyrobów? Jaka jest ich struktura i zmienność?
• Które działania/procesy w Naszej Firmie kosztują zbyt drogo i powodują obniżenie naszej
rentowności?
• Czy optymalnie wykorzystujemy nasz majątek i nasze zapasy? Czy jesteśmy
w stanie skrócić ich rotację?
• Które linie technologiczne są najbardziej/najmniej obłożone?
• Jakie są koszty procesów wspomagających (np. przezbrojenie maszyn, czyszczenie, konserwacja,
przeglądy)? Czy nie „zjedzą” nam zbyt dużej części naszej marży?
• Jakie jest nasze zapotrzebowanie na pracę? Ilu i jakich etatów potrzebujemy
w poszczególnych miesiącach?
• Jakie są marże na poszczególnych produktach/grupach asortymentowych/Klientach/ rejonach
geograficznych?
• Czy wynegocjowane przez nas warunki cenowe i upustowe z dostawcami
i odbiorcami zapewnią nam marżę wystarczającą do utrzymania całej Firmy?
• Jakie są koszty utraconej jakości, poprawy braków, czy ponownego wykonywania tych samych
czynności? Od czego zależą? Gdzie są szczególnie „ryzykowne” procesy/produkty/ czynności?
• Jaka część naszych zapasów rotuje zbyt długo, a jaka jest po prostu niepotrzebna - bo na
przykład kupujemy więcej materiałów niż w najbliższym czasie zużyjemy do produkcji?
• Za co przepłacamy, kupując zbyt drogo?
• Jakie są koszty niewykorzystanych zasobów?
• Czy prawidłowo kalkulujemy koszty - zwłaszcza gdy działamy na niskiej marży?
Klienci, u których wdrożyliśmy Platformę Controllingową EURECA, odpowiedzi na te pytania
znają na bieżąco - i na bieżąco są w stanie podejmować trafne decyzje, podnoszące
wartość ich Firm. Mamy nadzieję, że ten materiał zainspiruje także Państwa.
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Początki…

Współpraca Controlling Systems z firmą Huf Polska
sięga roku 2005, kiedy to firma bazując na systemie
ERP - MFG PRO poszukiwała aplikacji zewnętrznej
umożliwiającej budżetowanie.
Jak wspomina Pan Paweł Kowina - Kontroler Finansowy Huf
Polska, początkowe prace z systemem EURECA oparte były na
przekonaniu, że funkcjonujący
model budżetowania (oparty
na „excelowym” prototypie)
jest odpowiedni i przemyślany.
Po pewnym czasie okazało się,
że duże i skomplikowane struktury budżetowe założone w modelu wiązały się z długotrwałym naliczaniem- trwającym nawet całą noc. W pierwszej wersji, przeniesiono po prostu „jeden do jeden” logikę,
zaszytą wcześniej w bardzo rozbudowanym modelu
excelowym, w bardzo niewielkim stopniu wykorzystując możliwości technologii informatycznej. Istniejący model dawał prawidłowe wyniki, ale czas
oczekiwania oraz zbyt duży poziom ogólności uniemożliwiały w praktyce dostarczanie menadżerom
poszczególnych działów przedsiębiorstwa konkretnych odpowiedzi na temat ich obszarów działania.

Zmiany…

Zmiany nastąpiły wraz z wyborem i wdrożeniem
nowego systemu ERP - IFS, oraz zmianą podejścia
do modelu controllingowego. Pojawiła się chęć
zmiany, uproszczenia i optymalizacji struktur budżetowych. Jak wspomina Pan Paweł Kowina- założeniem było przeliczanie modelu i uzyskiwanie danych przekrojowych w czasie liczonym w minutach,
gdzie zapytanie miało być wykonane na serwerze
a nie stanowisku roboczym użytkownika - wykorzystując możliwości jakie daje system EURECA.
Wykorzystując wiedzę konsultantów firmy Controlling Systems dział controllingu przejął zarządzanie
aplikacją EURECA w całości, łącznie z zarządzaniem
serwerem, bazą danych SQL oraz hurtownią danych. Zmiana ta spowodowała rozbicie struktur budżetowych na takie elementy składowe aby każdy
budżet trafiał bezpośrednio do swojego odbiorcy.

Efekt...

Możliwości aplikacji EURECA, poparte wiedzą i doświadczeniem controllerów Huf Polska oraz konsultantów Controlling Systems pozwoliły na stworzenie wieloprzekrojowego narzędzia pozwalającego
uzyskiwać takie informacje jak:
• badanie sprzedaży w różnych jej statusach (sprzedano, wysłano, zafakturowano, do wysłania) co
pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku gdy proces przejścia pojedynczej dostawy od
produkcji do zafakturowania nie przebiega według przyjętego cyklu,

• możliwość badania trendów rynkowych pod
względem kolorystyki samochodów pozwalająca na szybką reakcję działu zakupów w stosunku do zatowarowania magazynu odpowiednimi
kolorami lakierów (trzeba pamiętać, że HUF posługuje się wyłącznie lakierami wodnymi, o krótkim czasie przechowywania - wobec tego harmonizacja zakupów i planowanych dostaw dla
Klientów ma bardzo duże znaczenie dla wyników
finansowych),
• badania przyczyn, ilości i kosztów braków w czasie w rozbiciu na poszczególne procesy produkcyjne, odbiorców oraz produkowane elementy;
• przejście od ogólnej informacji o braku aż do osoby która zakwalifikowała tenże element jako brak,
• ciągła informacja o osiągniętym celu sprzedażowym narastająco w różnych ujęciach czasowych,
• możliwość budżetowania środków trwałych
z opcją wpisania opisu o nieistniejącym jeszcze środku trwałym przez odbiorcę budżetu
cząstkowego,
• pulpity menadżerskie eliminujące konieczność
drukowania raportów z systemu ERP.

Ile może być warta uszczelka?

Jako ciekawostkę można przytoczyć anegdotę: Podczas analizy danych na pewnym etapie
procesu produkcyjnego zwrócono uwagę na
dziwne koszty części zamiennych typu uszczelki. Kupowane były one zgodnie ze specyfikacją
producenta w cenie 9 PLN za sztukę. Technologia
wymagała 10-krotnej wymiany w ciągu zmiany
produkcyjnej. Niemałe koszty części zamiennych
na tym stanowisku produkcyjnym wzbudziły zatem zrozumiałe zainteresowanie. Po analizie dokonanej przez dział zakupów i utrzymania ruchu
okazało się, że można ten sam element kupić za
0,20 PLN…

Tego typu przykładów było więcej jak zatem widać, zwrot z inwestycji
w system EURECA nastąpił bardzo
szybko.
Obecnie użytkownikami aplikacji są… wszyscy
pracownicy Huf Polska. W kilku miejscach Firmy
umieszczono bowiem duże, 60-calowe wyświetlacze, na których co godzinę aktualizują się kokpity
managerskie, pokazujące aktualne informacje produkcyjne, poziom braków, odchylenia od planów,
koszty obsługi poszczególnych Klientów, kluczowe
wskaźniki, dotyczące poszczególnych wydziałów
itp. Wdrożenie narzędzia ma zatem również istotny
aspekt motywacyjny.
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Budżet opanowany

Przy takiej skali działalności, w tak dużej firmie jak
Grupa Inco, trudno było bez specjalistycznego systemu informatycznego radzić sobie z rozliczaniem
budżetu. Głównym narzędziami edycji danych był
w przedsiębiorstwie Microsoft Office (Excel). Arkusze Excela na obecnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa przestały jednak wystarczać i przedsiębiorstwo zdecydowało się na zakup i wdrożenie
specjalistycznego narzędzia controllingowego.
Wybór padł na system EURECA- produkt firmy Controlling Systems. Platforma controllingowa EURECA
pozwala na tworzenie wielowariantowego budżetu,
działa w oparciu o technologię hurtowni danych, co
pozwala na szybka i łatwą integrację z istniejącymi
już w przedsiębiorstwie typowymi systemami jak
np. ERP, jak i ze specjalistycznymi aplikacjami. Przed
systemem postawiono konkretne zadania.
Pierwszoplanowe było zapanowanie nad wielowariantowym budżetem sprzedaży w firmie o wielu
rodzajach działalności oraz rozbudowanej strukturze terytorialnej.
Szczególną uwagę należało także poświęcić kosztom produkcji. W następnej kolejności potrzebne było budżetowanie kosztów wydziałowych i
obsługa budżetu kosztów bezpośrednich (przede
wszystkim materiałów stosowanych do produkcji).
System wdrożono w całej grupie i zintegrowano go
z funkcjonującym w firmie systemem ERP Microsoft
Dynamics AX. Zakres wdrożenia jest jednakowy
dla wszystkich zakładów. Możliwa jest jedynie
różnica w ilości wprowadzanych prognoz w poszczególnych zakładach. EURECA umożliwiła Grupie Inco wprowadzanie planów i comiesięcznych
prognoz sprzedaży, planowanie kosztów stałych
i zmiennych (na podstawie planów sprzedaży).

Najnowsza rozbudowa dziedzinowa obejmowała
zaimplementowanie mechanizmu rozliczania
kosztów materiałowych produkcji. Dodatkowo,
dzięki modułowi analiz usprawniono również
proces analizy danych w obszarze FK, sprzedaży, produkcji, środków trwałych i stanów
magazynowych.
Korzyści jakie Grupa Inco uzyskała dzięki wdrożeniu
są bezsporne. Mówi o nich Jacek Kumor - Dyrektor
Działu Kontrolingu i Finansów:
„System EURECA w dużym stopniu
usprawnił i przyspieszył proces planowania budżetu, otrzymywania
danych „wykonanych” oraz analizy
odchyleń. Zagregowane zestawienia danych można szybko wydobyć
z Eureki bez potrzeby obróbki danych np. w Excelu.”
System EURECA w dużym stopniu usprawnił
i przyspieszył proces planowania budżetu. Jednolita baza danych zintegrowana z systemem
dziedzinowym umożliwia natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji, na różnych poziomach organizacji, w dowolnych przekrojach
i konfiguracjach.
Grupa Inco posiada 22 licencje aplikacji EURECA.
Z wdrożonego systemu controllingowego korzystają pracownicy działu kontrolingu - narzędzie znacznie poprawia jakość i efektywność
pracy, usprawnia system planowania budżetu.
Kadra Kierownicza i Zarząd uzyskały szybszy dostęp do informacji niezbędnej do sprawnego
zarządzania firmą. Pracownicy innych działów,
w zależności od uprawnień mają samodzielny dostęp do danych.

System EURECA w dużym stopniu usprawnił
i przyspieszył proces planowania budżetu.
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Wsparcie celowe

EURECA wspiera także wdrażanie ideologii leanowej i zasad lean manufacturing. Mają one na celu
„odchudzenie” produkcji, czyli wyeliminowanie
czynności zbędnych, które nie przynoszą wartości
dla firmy.
„Powstały koncepcje związane z tworzeniem wskaźników wydajności. Jeżeli mamy cele, to chcemy
sprawdzać czy zmierzamy do nich, osiągamy je czy
się oddalamy. Eureca pomaga nam przy definiowaniu tych wskaźników. Pozwala sprawdzać i na bieżąco naliczać te wskaźniki” - mówi Zbigniew Koplin.
„Wyliczanie wskaźników na bieżąco to bardzo pracochłonny proces. Eureca czerpie dane z systemu
ERP i wykonuje całą pracę za nas. Wskaźniki można
powiązać z takimi elementami jak koszty wynagrodzeń czy koszty związane z użyciem surowców
i dzięki temu zautomatyzować oraz odwzorować
proces śledzenia poziomu realizacji celów”- dodaje
Zbigniew Koplin.
Wdrożenie wskaźników KPI zostało na razie zakończone w fazie koncepcyjnej. Zdefiniowane zostały
także wszystkie KPI - zarówno dla całego zakładu,
wydziałów jak i poszczególnych osób. Na razie ich
wyliczanie nie obejmuje wszystkich pracowników,
ale udało się zejść już do poziomu mistrza zmiany,
brygadzisty, który ma ustalone swoje wskaźniki i
które stanowią pewien element systemu premiowania. Obecnie trwają prace nad wizualizacją tych
informacji, żeby można było je w atrakcyjnej i łatwej
do kontrolowania postaci przedstawić zarządowi.

Produkcja bez tajemnic

Niedawno zakończyło się wdrożenie systemu MES.
Przy użyciu danych z tego systemu będzie możliwe
stworzenie jeszcze bardziej dokładanego obrazu
zjawisk zachodzących w firmie. Stworzy to możliwość głębszego wglądu w produkcję i poszukiwania „wąskich gardeł”, czyli śledzenie efektywności
samych maszyn. Zestawienie tego z realizowanymi zleceniami produkcyjnymi oraz z ilością, którą
produkujemy dostarczy nam niezwykle ciekawych
informacji.

Jednym z elementów kosztowych, który jest ważny dla
zakładu to zmniejszanie strat
wina. W każdym procesie produkcyjnym istnieją zjawiska
technologiczne powodujące,
że pewna ilość wina tracona
jest bezpowrotnie. Ma to miejsce na nalewaczkach albo na
pasteryzatorach, w procesie przechodzenia z jednego wina na drugie. „Eureca może nam pomoc w
tym, że zestawimy dane produkcyjne z danej linii,
czyli ile sztuk wyprodukowaliśmy, ile czasu produkowaliśmy, ile mieliśmy przejść z jednego gatunku
wina na drugi, zobaczymy również jak to wygląda
od strony asortymentowej, co zostało wyprodukowane i w jakich ilościach. Zyskamy wiedzę np. czy
przestoje na linii powodują zwiększenie ubytków
wina czy nie albo czy liczba zatrzymań nalewaczki
powoduje, że przelewamy wino, bo nalewaczka się
zatrzymuje” - mówi Zbigniew Koplin.
Pozwala to firmie poszukiwać zależności pomiędzy
awariami czy zatrzymaniami linii produkcyjnej a
utratą wina na produkcji. Przykładowo, niedawno
firma odkryła, że ubytki wina są większe kiedy na
jednej czy na dwóch zmianach rozlewane są różne
rodzaje wina. Dlatego zdecydowano o tym, żeby
jeden rodzaj wina produkować przez dwie zmiany
cały czas, ponieważ ubytki wtedy są mniejsze.
„Dzięki Eurece będziemy mogli wykorzystać dane
efektywnościowe produkcji i dane dotyczące zatrzymań samych maszyn. To też mogą być ciekawe wyniki, które można zebrać z dłuższego okresu
i analizować. Robienie tego ręcznie byłoby bardzo
trudne i czasochłonne” - tłumaczy Zbigniew Koplin.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia
systemu EURECA w firmie Jantoń:
• Idealne narzędzia dla Dyrektora Finansowego. Możliwość śledzenia marży, możliwość planowania marży, możliwość rozliczania kosztów - planowanych i rzeczywistych - praktycznie online.
• Idealne narzędzie dla Dyrektora Sprzedaży. Dostęp do analiz sprzedażowych związanych z podziałem na regiony, z podziałem na kierunki sprzedaży, a dodatkowo budżetowanie sprzedaży, czyli założenia zarządu dotyczące planu sprzedaży na dany
rok. Poza tym struktura sprzedaży na rynku tradycyjnym - do sklepów, hurtownie,
sieci.
• Idealne narzędzia dla Dyrektora Zakładu Produkcyjnego. Możliwość kontrolowania
receptury produkcji - czy jest właściwa, czy jest zgodna z założeniami - co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe. Możliwość wyszukiwania „wąskich gardeł” na produkcji dzięki integracji danych z systemu MES.
• Idealne narzędzie dla Zarządu. Możliwość wdrożenia i monitorowania wskaźników
wydajności KPI.
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Nowe narzędzie controllingowe w firmie miało realizować przede wszystkim dwa podstawowe cele:
pierwszym było stworzenie modelu wyliczania
rentowności kontrahentów, drugim wykonywanie różnorodnych analiz, w szczególności danych
przychodowo-kosztowych.
Z uwagi na złożoność produkcji i sposób kalkulowania wyrobu wdrożenie trwało dosyć długo, gdyż od
maja 2010 roku do lutego 2012 roku.

W PD Drobex EURECA miała spełnić dwa podstawowe cele: pierwszym było stworzenie modelu wyliczania rentowności kontrahentów,
drugim realizacja różnorodnych
analiz, w szczególności danych
przychodowo-kosztowych.
W PD Drobex integracja objęła wiele obszarów obsługiwanych przez różne systemy informatyczne.
Eurecę zintegrowano:
• z systemem ERP Xpertis produkcji Macrologic (z
takimi modułami jak: Magfakt - Logistyka, Fiks Finanse i księgowość),
• systemem produkcyjnym SYS_OW - Waldemar
Olesiński,
• z CDN Optima - system kadrowo-płacowy,
• z RCP - Telsat - ewidencja czasu pracy,
• SRPP - MK - rejestracja danych dotyczących odstawianego żywca.

Z systemem pracują obecnie dwie osoby. Jest to
na razie wystarczające, gdyż decyzją zarządu nie
wprowadzono budżetowania, co spowodowałoby zwiększenie liczby pracowników obsługujących
platformę controllingową. Z przygotowanych w
Eurece raportów korzysta zarząd przedsiębiorstwa, handlowcy oraz kierownicy poszczególnych
działów.

Nowy system pod nadzorem

Wdrożenie systemu controllingowego EURECA
przekłada się bezpośrednio na efekty w biznesie.
Dzięki precyzyjnemu wyliczeniu rentowności poszczególnych wyrobów z uwzględnieniem klienta
wiadomo z jakimi kontrahentami należy rozwijać
współpracę.
Poprzez analizę różnorodnych danych uzyskano
wiedzę o firmie i wszystkich jej produktach, a dokładna analiza zdarzeń z przeszłości chroni przed
powielaniem błędów.
Drobex nie musi się też martwić utrzymaniem
systemu, serwisem oraz jego dalszym rozwojem,
korzysta bowiem (oprócz standardowego maintenance systemu) z tzw. Nadzoru Eksploatacyjnego,
czyli usługi, w ramach której otrzymują od Controlling Systems dedykowanego konsultanta, dzięki
któremu mogą zasięgnąć rady odnośnie wszelkich
planów ich rozbudowy/przebudowy. W ramach
tej usługi firma wdrożeniowa szkoli także nowych
pracowników, a w okresie największego spiętrzenia
prac można skorzystać z „leasingu pracowników”.
Oddelegowani do pracy specjaliści znają doskonale
specyfikę wykorzystywanych w PD Drobex narzędzi
BI i ich konfiguracji.
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