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Jsme Aimtec.

Pomáháme průmyslu
stát se digitálním.
Přinášíme špičkovou
konzultační expertizu
ve výrobě a logistice
a unikátní přístup
k implementaci vlastních
softwarových řešení.

Mě
ní
me
se

Průmysl se radikálně mění. Co fungovalo
spolehlivě po desetiletí, brzy fungovat
nebude. Rostoucí nároky koncových
zákazníků na proměnlivost nabídky
zvyšují tlak na co nejrychlejší inovace
v celých komplexních dodavatelských
řetězcích. Dynamickým změnám se ve
výrobě a logistice dnes nevyhne nikdo.
My v Aimtecu jsme na změnách vyrostli,
milujeme je, jsou naším přirozeným
prostředím. Jsme trénovaní ve flexibilitě,
kreativní přizpůsobivosti a rychlosti.

Společně dokážeme vyhovovat přáním, která
jsou dnes ještě nevyřčena, ale víme, že existují.

Jsme
tady

Přes dvacet let se specializujeme na digitalizaci
výroby a logistiky. Za tu dobu jsme se naučili
naslouchat opravdovým potřebám lidí z provozu,
ladit projekty s managementem na strategické úrovni
a implementovat je skutečně rychle a výhodně.
Neustále řešíme, jak na to jít lépe, chytřeji a šikovněji.

Společně tvoříme digitální revoluci. Revoluci
postavenou na letech zkušeností, výzkumu
a inovací. Nejsme start-up s dobrým nápadem,
jsme osvědčený partner největších výrobců světa
i malých a středních firem, které jsou lídry ve svých
oborech. Všem pomáháme být rychleji digitální.

Osobní přístup k řešení problémů a dlouhodobá
partnerství jsou základem úspěchu Aimtec.

Digital
Factory

Stroje budoucnosti mají digitální schopnosti,
jejich vzájemná komunikace se stane klíčovým
parametrem úspěchu. Zákazníci očekávají zcela
nový svět, ve kterém zmizí hranice mezi fyzickým
a virtuálním. V takovém světě potřebuje i mechanická
výroba svou vlastní digitální inteligenci.
Extrémní nároky na flexibilitu, customizaci, náklady
a kvalitu povedou k tomu, že bez digitální výrobní
platformy nebudou některé firmy schopny získávat
nové projekty a zakázky. Nebudou mít správně
navržený design výroby a logistiky, nebudou umět
vyhovovat neustále se měnícím požadavkům v rámci
přijatelných nákladů a zrychlovat inovační cyklus.
Jsme tu proto, abychom pomohli výrobním
a logistickým firmám udržet se v tempu budoucích
změn. Přinášíme jim digitální výhodu. Výhodu
digitalizované továrny, která dokáže reagovat na
změny extrémně rychle. Jsme tu proto, abychom
vás touto změnou provedli bez otřesů.

Digitalizace není jen automatizace některých
procesů, jde o redesign celého výrobního modelu.

Digital
Delivery

Již dnes realizujeme projekty za dobu kratší než
je obvyklé na trhu. Naší prioritou je termín a tomu
podřizujeme všechny aspekty projektu. Tento
přístup funguje. A navíc jsme došli k přesvědčení,
že s novými digitálními technologiemi a přístupy
zvládneme standardní implementační projekt
za dobu blížící se ⅓ jeho dnešní délky.
Říkáme tomu Digital Delivery. Známe postup, jak
umožnit našim zákazníkům maximálně využít
odborné know-how, klíčové pro každý projekt,
a zároveň minimalizovat prostoje a náklady.
Vše, co není vysoce odborné, lze do značné části
digitalizovat a automatizovat. Redesignujeme naše
produkty včetně jejich vývojového a testovacího
prostředí tak, abychom umožnili plnou
automatizaci standardních činností na projektu.
Zákazník se tak dostane ke své digitalizované
továrně rychleji, než si dnes dokáže představit.

Digital Delivery
týdny
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Jsme
globální

Ostatní 7 %
Velká Británie 2 %
Čína 2 %
Rakousko 3 %

Jsme globální pro vás. Pracujeme pro
zákazníky po celém světě, v různých
kulturách a s rozličnými přístupy k
řízení. Zavádíme společně s nimi řešení
a technologické inovace a sledujeme
jejich dopady na reálný byznys. Vybíráme
ty nejlepší z nich a ihned je aplikujeme
v našich produktech a službách.
Díky tomu dokážeme zpřístupnit
středně velkým firmám inovativní
a úspěšná řešení, která se
implementují u největších výrobců
za nesrovnatelně vyšších nákladů.

USA 3 %

Lucembursko 3 %

Belgie 3 %

obraty podle
sídla centrály

Francie 3 %

Nizozemí 6 %

Japonsko 7 %

Česká republika 17 %

Našimi zákazníky jsou firmy a korporace z
mnoha různých zemí. My podporujeme jejich
změnu přímo z Plzně. Agregace odborných
znalostí na jednom místě nám umožňuje
rychle a kreativně reagovat na změny a vyvíjet
nové produkty rychleji.

Německo 44 %

Zkušenosti našich
zákazníků

„Společnost Aimtec zajistila
rychlou implementaci WMS na bázi
SAP v našem německém závodě
Gunzenhausen díky znalosti
podnikových procesů z prostředí
automobilového průmyslu.
Systém řídí celý materiálový sklad
a sleduje pohyby jednotlivých
položek. WMS řešení jsme rozšířili
také do závodu v Šanghaji.“

Thomas Schmidt,
SAP Process Organisator SD, MM
Alfmeier Präzision SE
produkt: SappyWMS

„Hlavní výhodou cloudového EDI
řešení je podpora širokého týmu
EDI specialistů, se kterým jsme
spolupracovali již při využívání
řešení od společnosti SAP. Díky
této znalosti nám poskytla firma
Aimtec rychlou a efektivní migraci,
která pro nás byla klíčová.“

Marcus Welser,
Manager International IT
Hödlmayr International AG
produkt: ClouEDI

„Řešení Just in Sequence jsme si
zvolili pro zajištění bezchybné
dodávky pro našeho zákazníka
Audi, který vyžaduje maximální
spolehlivost a stoprocentní
přesnost. Pro spolupráci na
tomto projektu jsme si vybrali
společnost Aimtec, která nám
svůj produkt naimplementovala
s požadovanou rychlostí.“

„Systém pokročilého plánování
nám poskytuje komplexní přehled
o výrobě a generuje výrobní
plány se zohledněním všech
výrobních omezení, kterých máme
skutečně mnoho. Společnost
Aimtec nám zavedla nástroj pro
standardizaci procesu plánování
a my se nyní můžeme soustředit
na klíčové činnosti v podniku.“

Martina Podskalská,
Customer Service Manager

Ladislav Vlašic,
Production Control

Saint-Gobain Sekurit
produkt: DCIxJIT/JIS

Panasonic Automotive
Systems Czech
produkt: Asprova

Jsme
lidé

Naši experti se stávají průvodci profesionálů
v komplikovaném procesu digitalizace výroby.
Společně se postavíme problémům, které nikdy
nepovažujeme za neřešitelné, protože vždy existuje
cesta. Náš globální úspěch je postaven na schopnosti
naslouchat, učit se a nalézat kreativní řešení.
Disponujeme špičkovými znalostmi zákaznických
odvětví a máme radost z výsledků, které aplikovaná
znalost přináší. Vzrušuje nás možnost spojovat
zkušenosti, znalosti a technologie s cílem
přinášet zcela nové postupy. Neustálý proces
zlepšování je náš život, život ve změně.

Vzájemné porozumění a sladěná očekávání jsou pro
úspěšné projekty základní podmínkou.

Jsme
odpovědní
Stavíme na respektu. Respektujeme
zákazníky, kolegy i partnery,
jejich motivace, potřeby a vize.

Učíme naše zaměstnance zvládat
svou práci lépe a podporujeme
je v jejich úspěchu.

Výjezdní dny Aimtec podporují vzájemnost a sladění týmů.
Naše firemní kultura je podstatou úspěšného růstu.

Organizujeme jednu z největších
regionálních sportovních událostí
Aimtec Open Race — cyklistický
závod pro 700 účastníků.

Jsme hrdým partnerem Alzheimer
nadačního fondu v České republice.
Chápeme, že prosperita jedněch
jde ruku v ruce s pomocí druhým.

Máme
vizi
Jaroslav Follprecht
ředitel, místopředseda představenstva

Vidíme svět, ve kterém manažeři dokážou
převést své firmy do digitální budoucnosti
téměř sami díky našim vynikajícím expertním
znalostem a inovativním softwarovým řešením.

Roman Žák
předseda představenstva

Čísla za rok 2016
Skladba produktů

Stavíme na odborné znalosti, s níž dokážeme našim
zákazníkům skutečně pomáhat k lepším výsledkům.

Vývoj obratu a počtu zaměstnanců

Rosteme a jsme stále silnější. Nerosteme však bezhlavě
a chceme se držet velikosti střední firmy.
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Druhy realizovaných projektů

Naše schopnost integrovat různé systémy do funkčních řešení se
mimo jiné projevuje nárůstem počtu projektů v oblati integrace.

Integrace 38 %
Logistika a řízení toků materiálů 36 %
Řízení a plánování výroby 22 %
Ostatní 4 %

Obrat, mil. Kč
Počet zaměstnanců

2015

2016

Struktura obratu podle odvětví

Jsme dlouhodobým dodavatelem klíčových průmyslových oborů.

Automobilový průmysl 41 %
Plastikářský průmysl 19 %
Strojírenství 15 %
Distribuce 12 %
Logistika 7 %
Ostatní 6 %

Be digital.
Faster.
aimtecglobal.com
Aimtec
Hálkova 32, Plzeň
+420 377 225 215
aimtec@aimtecglobal.com

