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Infor10 ERP Business (SyteLine) 

Uživatelské prostředí 
Grafické a ovládací prvky 

• Tlačítka pro otevření formulářů s předvyplněnými hodnotami (bez nutnosti filtrace) – např. pro tisk, zobrazení 

odpovídajících materiálových transakcí, otevření kusovníků apod. - urychlení práce 

• Záložkové uspořádání oken – zvýšení přehlednosti 

• Grafické prvky na formulářích – rychlý přehled o stavu důležitých veličin – např. počet uvolněných a hotových 

kusů, stav pojistné zásoby, stavy na skladových místech na položce, kusovník na položce i na hlavičce VP apod. 

• Poznámky jsou propojený formulář – lze vytvořit pracovní plochu a mít zobrazené dva i více propojených 

formulářů – více zobrazených informací bez nutnosti přepínat okna - urychlení práce 

• Hromadné mazání více záznamů 

• Možnost administrativní definice filtrace záznamů dle uživatele (např. VP střediska apod.) 

  

Nová funkcionalita 
Nové formuláře 

• Úzké místo skupiny zdrojů - zobrazení úzkých míst skupin zdrojů se seznamem zpožděných zakázek 

• Materiálové transakce – pro lepší práci a dohledání informací o uskutečněných transakcích 

• Rozšíření modulu projektů  - podpora řízení projektů včetně napojení na plánování, integrace MS Project- import 

struktury projektu (WBS - work breakdown structure) 

• Partneři (česká lokalizace) – jednotný záznam pro firmu, která je dodavatelem i odběratelem a obchoduje se s 

více měnami 

• Detail zpoždění APS - nové funkce analýzy plánu zakázky – zobrazit detaily zpoždění skupiny 

• Přehled zásob APS – grafický přehled vývoje zásob 

Logistika  

• Nabídnout při výběru – parametr (skrytí nepoužívaných záznamů z výběrů číselníků - např. položky) 

• Sady – nová funkcionalita – „fantom“ položka pro zakázky 

• Nová sestava Hodnota nevyexpedovaných zakázek  
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Infor10 ERP Business (SyteLine) 

• Tvorba nákupních objednávek v multi-site – nová funkcionalita 

• Materiálové transakce na VP – zobrazit/skrýt zpětně hlášené materiály 

• Konsignační sklady zákaznické i dodavatelské 

• Rozdílné ceny na různých skladech 

• Možnost parametrizace analýzy včasné a úplné dodávky (spolehlivost dodavek) a nová sestava pro vyhodnocení 

spolehlivosti dodávek zákazníkům 

• Nastavení výchozího místa dodání pro zákazníka 

• Prognózy pro určitého zákazníka (zakázka bez existence potvrzené zakázky) – přijaté zakázky následně konzumují 

prognózu 

• Možnost vyřazení pozastavené zakázky nebo VP z plánu 

• Řešení skladování hutního materiálu (zbytky) s možností dodatečné evidence kusů a měrových atributů 

• Vytváření sériových čísel a šarží před zahájením výroby 

Plánování, výroba 

• Nedostatek komponent - pole připraveno – přehled o dostupnosti materiálu dle plánu APS – eliminace „vykrádání“ 

materiálu mezi zakázkami. 

• Objednat maximum – rozšíření funkce přes celý kusovník – ne pouze z vrcholové položky v zakázce 

• Dopředná kritická cesta - možnost okamžitého zobrazení kritické cesty dopředného běhu – funkce formulářů 

Detail požadavku APS, Detail plánu APS 

• Přealokování VP – redukce nadbytečných PLN pro vyráběné položky 

• Detail plánu APS - nový formulář pro analýzu výsledku plánování 

• Manuální úprava rozvrhu v Ganttově diagramu, fixace zakázek v požadovaném termínu – rozvrhování tento 

termín nezmění 

• Rework job – lze vytvořit VP na opravu položky – materiálem může být stejná položka 

• Zobrazení plánu alternativy přímo v SyteLine 

• Nové funkce analýzy plánu zakázky – zobrazit skupiny se zpožděním 

• Přenos zaměstnance odvádějící výrobu do transakce 

• Vylepšení funkce promazáni termínů stromu podřízených VP s doplněním termínů plánováním 

• Vylepšení funkce plánování kooperací – redukce času při zahájení operace 

• Možnost kopírovat položky nebo kusovníky včetně hodnot v přidaných polích standardním nástrojem bez nutnosti 

jej modifikovat 

 

Proč zvolit Infor10 ERP Business (SyteLine) 

• Rychlejší práce se systémem, větší přehled 

• Nové funkcionality usnadňují a redukují práci, podporují kvalitnější výsledky (menší chybovost) 

• Nové možnosti pro plánování umožní zkvalitnit plán a tím zvýšit efektivitu celého podniku 

 

Zaujala Vás tato nabídka?  

Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktuje naše obchodní oddělení emailem obchod@iteuro.cz či telefonem 

+420 776 797 584. 

 


