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Firma VAPE spol. s r. o. byla založena v roce 1991 s originální myšlenkou  

podnikat v oboru, který neměl žádnou historii. Svoji činnost zahájila v 

pronajatých prostorách s 8 zaměstnanci. V současnosti již firma zaměstnává 

okolo 130 zaměstnanců a zaujímá přední světovou pozici ve výrobě 

elektropříslušenství pro motocykly, vodní a sněžné skútry, rogala a jiné 

zážehové motory. Své výrobky vyváží v největší míře do Německa a jiných 

evropských zemí. Dále vyrábí a prodává zapalovací a zdrojové soupravy až na  

800 typů motocyklů světových značek.  Zapalovací systémy vyrábí firma jak do 

prvovýrob, tak pro servisy, distributory a jednotlivé zákazníky celého světa.  

 

 

Společnost VAPE se svým specifickým 

zaměřením vyžaduje celou řadu odborných 

profesí jako je strojní CNC obrábění, lisování 

plastových komponentů, stříhání a tváření 

plechů za studena, popisování laserem, 

navíjení cívek, osazování plošných spojů, 

strojní montáž, montáže elektronických 

přístrojů a alternátorů, a mnoho dalších.  Ve 

firmě jsou také odborné profese na 

technických, ekonomických i administrativních 

pozicích. Firma je vybavena moderními 

technologiemi, jako například CNC obráběcími 

stroji, velkým otočným jeřábem pro 

manipulaci s hutním materiálem i CNC pilou, 

zalévacím zařízením, linkou na povrchové 

úpravy a disponuje také 3D měřícími 

zařízeními pro zajištění kvality výrobků. Firma 

stále modernizuje technologická zařízení a od 

roku 2019 zavedla první robotizované 

obráběcí pracoviště.   

WWW adresa: www.vape.cz 

Obor činnosti: Elektro 

Typ činnosti: Výroba 

Město: Kroměříž 

Ostrý provoz: 

Implementováno s: 

2002 

Gatema IT a.s. 

Počet uživatelů: 39 

Počet zaměstnanců: 130 
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Od roku 2002, díky zavedení systému HELIOS, který firmě dodala společnost Gatema IT a.s., může 

VAPE spol. s r. o. všechny tyto procesy sledovat, analyzovat a zabývat se samotnou inovací. Politikou 

a strategií společnosti je vývoj a výroba zapalovacích souprav na stovky druhů motocyklů různých 

značek, ať už jsou to staré tipy, na které již náhradní díly neexistují nebo i novější, které je možno 

nahradit moderním systémem, který nabízí vyšší spolehlivost a lepší funkce.  

Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange: 

• Využití a propojení moderních technologií 

• Dokonalý přehled nad konstrukčním a technologickým zpracováním  

• Zvládnutí všech procesů souvisejících s růstem firmy i s růstem tržeb  

• Zajištění všech administrativních činností v oblasti obchodu, ekonomiky a řízení výroby 

• Zajištění kvality a zajištění sledování technologických kroků pro její zvyšování 

• Přehled o použitých materiálech, záznamy o dodavatelích, přehled kooperovaných zakázek 

• Vzájemná provázanost jednotlivých oblastí a intuitivní uživatelské rozhraní  
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Procesy využívané IS:  

• Jádro 

• Nástroje přizpůsobení 

• Účetnictví, Pokladna, Majetek 

• Výkazy a reporty 

• Finanční analýza a plánování 

• Manažerské rozhraní MS Excel 

• Sklady, Výrobní čísla a šarže 

• Kompletace 

• Nabídky, objednávky a rezervace 

• Fakturace, Pokladní prodej 

• Evidence pošty a datové schránky 

• Firemní aktivity 

• Personalistika, Mzdy 

• Správa měřidel 

• Údržba strojů a zařízení 

• Reklamace, Řízení auditů, neshody 

• Vztahy s obchodními partnery 

• Technická příprava výroby 

• Varianty výrobků, Řízení výroby 

• RP Uživatelské editory 

• RP Platební terminál (POS)  

• RP Komunikátor EET 

• RP Ekokom, RP Výdejna 

• RP Konektor na Balíkobot   
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