Případová studie

VAPE
Díky HELIOS Orange se přední světový výrobce
elektropříslušenství může soustředit na inovace.

VAPE spol. s r. o. je špičkou ve svém oboru
Firma VAPE byla založena roku 1991
s originální myšlenkou podnikat v oboru,
který neměl žádnou historii. V pronajatých
prostorách s 8 zaměstnanci začala vyrábět
elektropříslušenství pro motocykly, vodní
a sněžné skútry, rogala a jiné stroje se
zážehovými motory.
Od té doby se rozrostla na společnost se 130

zaměstnanci, která zaujímá přední světovou
pozici ve svém oboru. V současnosti vyrábí
zapalovací a zdrojové soupravy pro až 800
typů motocyklů světových značek a prodává je
jak do prvovýrob, tak servisům, distributorům
a koncovým zákazníkům. A to nejen v Evropě,
ale i po celém světě.

Výroba s využitím moderních technologií
Společnost VAPE se zabývá nejen výrobou, ale
také vývojem zapalovacích souprav. Využívá
tak řadu moderních technologií, jako jsou CNC
obráběcí stroje, CNC pila, velký otočný jeřáb
pro manipulaci s hutním materiálem, zalévací
zařízení, linka na povrchové úpravy nebo 3D

měřicí zařízení pro zajištění kvality výrobků. Svá
technologická zařízení firma stále modernizuje
a od roku 2019 zavedla první robotizované
obráběcí pracoviště. Aby bylo možné všechny
tyto technologie efektivně využít, bylo potřeba
zavést centrální systém pro jejich řízení.

HELIOS ve všech procesech
Pro zavedení systému HELIOS Orange se
firma rozhodla už v roce 2002. O návrh
individuálního řešení a dodání systému se
postarala Gatema IT.
Software firmě zajišťuje všechny administrativní
činnosti v oblasti obchodu a ekonomiky, jako
je účetnictví, fakturace, personalistika nebo
reklamace. Především ale usnadňuje řízení
výroby a poskytuje dokonalý přehled nad
konstrukčním a technologickým zpracováním.

Díky HELIOS Orange může firma VAPE
jednoduše sledovat a analyzovat celý výrobní
proces a zabývat se hlavně inovacemi.
Pracovníci mají dokonalý přehled o použitých
materiálech, veškerou dokumentaci najdou na
jednom místě a mohou lépe kontrolovat kvalitu
výrobků. Systém HELIOS je podporou firmy
v jejím růstu a pomáhá jí úspěšně zvládnout
navýšení výroby se zachováním vysoké kvality.

Chcete také získat dokonalý přehled nad výrobním
procesem?
Systém HELIOS Orange vám umožní sledovat celou výrobu
a optimalizovat ji do nejmenšího detailu. V rámci nezávazné
konzultace s vámi rádi probereme možnosti řešení na míru vašim
potřebám.
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