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Získejte zkušenosti konkrétního odvětví

Řešení Infor LN™ a Infor® LN Cloud nabízí multifunkční možnosti – kombinované s vysoce produktivními 

novými technologiemi, které podporují mobilitu a týmovou spolupráci. Byly vyvíjeny po mnoho let 

spoluprací s největšími společnostmi světa. Řešení LN, určené pro střední až velké podniky na lokální či 

globální úrovni, poskytuje odvětvově specifickou podporu a funkčnost procesů založenou na osvědčených 

postupech a nejlepším uživatelském zážitku. Flexibilní možnosti nasazení a implementační akcelerátory 

přinášejí nízké celkové náklady na vlastnictví a rychlé zhodnocení.

Unikátní potřeby odvětví, specifická řešení

Řešení LN poskytuje špičkové funkce pro letectví, obranu, automobilový průmysl, high-tech sektor a 

elektroniku, strojírenský průmysl a pro širokou škálu diskrétních průmyslových odvětví. Řešení Infor LN je 

vhodné jak pro samostatné organizace, tak holdingové skupiny operující v multi-měnovém prostředí, a 

umožňuje jim, aby se lépe přizpůsobovaly měnícím se obchodním potřebám.

BROŽURA

Infor LN
Výrobní průmysl

Vytvořeno pro digitální věk

Digitální transformace ovlivňuje všechny 

výrobní a distribuční společnosti. Bez 

ohledu na komplexnost dodavatelského 

řetězce musí výrobci reagovat rychleji na 

změny, redukovat nadbytečné zásoby a 

snižovat celkové náklady. Nejdůležitější je, 

aby výrobci včas dodávali zákazníkům to, 

co bylo slíbeno. Aby bylo možné držet krok 

s tempem změn, je zapotřebí moderní 

plánování podnikových zdrojů (ERP). To 

musí být dostatečně flexibilní, aby se 

dokázalo vypořádat s příležitostmi a 

výzvami, kterým výrobci aktuálně čelí a 

budou čelit i v budoucnu.



Zjednodušte si život

Komplexnost je nedílnou součástí dnešního vysoce konkurenčního výrobního 

prostředí. Řešení LN poskytuje výrobcům konkurenční výhodu díky 

zjednodušení výrobních procesů. Pomáhá efektivně řídit síť lidí, technologií, 

činností, informací a zdrojů a také umožňuje realizovat lepší rozhodnutí, zvýšit 

kvalitu výroby a poskytovat tu nejlepší úroveň plnění zakázek.

S řešením Infor LN výrobci získají integrovaný přehled financí napříč celým 

globálním podnikáním v reálném čase, což jim umožní predikovat finanční 

výsledky. Výrobci mohou zefektivnit proces uzavírání smluv, protože budou mít 

konzistentní a přesné informace vycházející z jediného integrovaného systému. 

Řešení LN také poskytuje nástroje, které výrobci potřebují k tomu, aby vyhověli 

měnícím se mezinárodním účetním standardům (jako jsou US GAAP, IFRS a IAS). 

Kromě toho budou výrobci moci vytvářet finanční zprávy, které odpovídají 

zavedeným standardům (jako je XBRL), a zprávy o řízení umožňující přijímat 

lepší obchodní rozhodnutí.

Řešení LN podporuje všechny důležité podnikové procesy a zobrazuje všechny 

informace prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní, které nabízí vše, 

co uživatelé potřebují mít na jednom místě, aby mohli řešit jakékoliv obchodní 

výzvy.

Řešení LN výrobcům pomůže vytvořit efektivní, poptávkou řízené dodavatelské 

sítě, které jsou díky pokročilé podpoře odolné vůči výpadkům. Následně je tak 

možné implementovat strategický program pro snižování počtu dodavatelů a 

zjednodušit procesy prostřednictvím standardizace dílů a jednotlivých 

komponentů. Výrobci mohou také využít výhody globálního a distribuovaného 

podnikového plánování LN, synchronizovat procesy dodávek, snížit tak 

nadměrné zásoby, optimalizovat využití zdrojů a zlepšit služby poskytované 

zákazníkům. Výrobci také budou moci začlenit do svých dodavatelských sítí 

pokročilé možnosti spolupráce v rámci dodavatelského řetězce. To zahrnuje 

skladové zásoby řízené prodejci, skladové zásoby řízené dodavateli, správu 

dodávek, procesy Kanban, just-in-time (JIT) a supply in line sequence (SILS).

Výrobci mohou zvýšit svou schopnost reakce a snížit náklady prostřednictvím 

výrobních funkčností řešení LN - automatizací iniciativ a zachováním kontroly 

nad subdodavatelskými operacemi a outsourcingovou výrobou. Řešení LN může 

výrobcům pomoci s přechodem ze systému výroby na sklad (MTS) na strategii 

zakázkové výroby (MTO) a výrobu nestandardních produktů v rámci reálné 

poptávky zákazníků. Výrobci mohou výnosně dodávat masově customizované 

produkty díky unikátním funkcím řešení LN v oblasti konfigurace na zakázku 

(CTO), montáže na zakázku (ATO) a konstrukce na zakázku (ETO). Kromě toho 

výrobci získají možnost konfigurovat produkty tak, aby vyhovovaly požadavkům 

jednotlivých zákazníků řídit složité montážní procesy a využít strategie 

konstrukce na zakázku u projektové výroby, integrovaného designu a 

konstrukce produktů.

Řešení LN umožňuje výrobcům zvládat komplikace spojené s víceletými 

projekty, u kterých jsou komplexní smluvní a fakturační podmínky, požadavky 

na kvalitu, dlouhé dodací lhůty a fakturace a penále založené na průběhu 

dodávek. V jediném integrovaném systému výrobci získají přístup k nástrojům 

nutným ke správě celého životního cyklu produktu a dosažení úplné 

transparentnosti nákladů ve všech projektových činnostech. Díky pokročilým 

možnostem správy řízení životního cyklu projektu mohou výrobci v rámci řešení 

LN začlenit řízení projektů do oblastí správy dat zákazníků, designu a 

konstrukce, zdrojování a zásobování, výroby a logistiky, údržby, oprav a 

generálních oprav (MRO).

Řešení Infor LN nabízí:

Řešení LN je založeno na cloudové operační platformě Infor OS, která zahrnuje 

Infor ION® pro bezproblémovou integraci řešení LN s jinými systémy společnosti 

Infor a systémy jiných dodavatelů. Výrobci mohou svá data a informace 

integrovat a spravovat bez ohledu na to, kde se nachází nebo v jaké aplikaci byla 

vytvořena. Uživatelé mohou přijímat úkoly a upozornění na změny a události v 

rámci podniku a díky podpoře pro mobilní zařízení k nim mají přístup 

odkudkoliv.

Infor Birst® poskytuje plně integrovanou, moderní platformu business 

intelligence (BI) pro všechny typy finanční a provozní analytiky a správu 

výkonnosti majetku. Birst používají zákazníci po celém světě a společně s Infor 

LN Analytics poskytuje vedoucím pracovníkům a uživatelům na všech úrovních 

klíčové strategické a taktické informace prostřednictvím klíčových ukazatelů 

výkonnosti (KPI), aby jim pomohla lépe řídit jejich podnikání. Birst poskytuje 

prediktivní analytiku nad rámec tradičního BI.

Bez ohledu na to, zda uživatelé pracují v kanceláři, z domova, nebo na cestách, 

prostřednictvím mobilních aplikací společnosti Infor mají vždy bezpečný a 

spolehlivý přístup k jednotlivým systémům, informacím a procesům.

Na řešení LN zaměstnanci ocení zejména jednoduchost, rychlost, zabezpečený 

přístup, spolehlivost a výkon. Jedná se o chytré, intuitivní a snadno ovladatelné 

prostředí.

Webové obrazovky Infor OS uživatelům umožňují vytvářet na rolích postavené 

přehledy napříč aplikacemi s podporou business intelligence. Díky 

přizpůsobitelným obrazovkám postaveným na rolích mohou zaměstnanci 

snadno vyhledat potřebné informace na jedné obrazovce, jako jsou klíčové 

ukazatele výkonnosti, výstrahy, příspěvky, úkoly a dokumenty. Webové 

obrazovky umožňují rychlejší a snazší rozhodování napříč celým řešením a 

poskytují rychlý přístup k relevantním datům.
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Uživatelské zkušenosti s Infor OS posouvají spolupráci s využitím sociálních 

platforem na novou úroveň. Výrobci mohou vytvářet centrální prostor pro 

komunikaci, který zajistí dostupnost a auditovatelnost informací. Infor OS 

integruje do uživatelského rozhraní kontextové funkce BI schopné spouštět 

nastavené události. Uživatelé si mohou automaticky prohlížet relevantní 

informace v reálném čase, když je potřebují, aby se mohli lépe rozhodovat a 

plnit zadané úkoly.

Infor OS také zahrnuje Infor Document Management, což je centrální úložiště 

důležitých obchodních dokumentů a obrázků. Uživatelé mohou přidávat a 

upravovat dokumenty z libovolného zdroje, vkládat text z papírových 

dokumentů (ať už se jedná o strojový nebo ruční tisk) a vkládat je do digitálních 

formátů či vytvářet obchodní procesy související s dokumentací. Optimalizací 

obsahu v systému ERP mohou výrobci zlepšovat kontext informací, které 

využívají jejich zaměstnanci, bez nutnosti integrace nebo jejich úprav za pomocí 

třetí strany.

Řešení LN lze nasadit jako cloudovou službu za předplatné nebo jako 

on-premise s trvalým licenčním modelem.

Posilte celou organizaci

Řešení Infor LN transformuje ERP z evidenčního systému na proaktivní řešení, 

čímž se posílí celá organizaci. Řešení LN propojuje lidi v rámci celé organizace se 

zákaznickými daty a obchodními procesy takovým způsobem, který nejlépe 

odpovídá konkrétním rolím a úkolům. Vzhledem k tomu, že je řešení LN řízeno 

informacemi a událostmi, přináší relevantní poznatky a úkoly, které jsou 

přizpůsobené na míru uživatelům. Zaměstnanci budou produktivnější, neboť 

budou mít přístup ke kontextovým informacím, které jsou důležité pro daný 

úkol nebo vztah se zákazníkem, a budou moci lépe optimalizovat pracovní 

vytížení.

Z J I S T Ě T E  V Í C E
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Společnost Infor vytváří podnikový software pro specifická odvětví v cloudovém prostředí. Díky 17 000 zaměstnancům a 67 000 zákazníkům ve více než 

170 zemích je software společnosti Infor koncipován pro dosažení pokroku. Pokud se chcete dozvědět více, navštivte stránku www.infor.com.
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Výhody řešení Infor LN:

• Globální řešení s komplexními a bohatými funkčnostmi 

pro plánování podnikových zdrojů (ERP).

• Moderní uživatelské zkušenosti s webovými stránkami 

postavenými na rolích, sociální spolupráci a pracovních 

postupech.

• Odvětvově specifické funkčnosti pro pokrytí jedinečných 

obchodních potřeb.

• Řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP) pro organizace 

s více pobočkami a provozy v multi-měnovém prostředí.

• Implementační akcelerátory s nízkými celkovými náklady 

na vlastnictví a s rychlým zhodnocením.

• Nasazení v cloudu nebo on-premise.

https://www.infor.com/solutions/erp/ln
https://twitter.com/infor
https://www.facebook.com/infor
https://www.linkedin.com/company/infor/
https://www.infor.com/blog
https://www.youtube.com/user/inforvideo

