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Přehled

Pro každou firmu je důležitý růst a zisk, a nejinak je tomu ve strojírenství. 

Dosáhnout jich bez stoupajících nákladů a vysokých investic do dalších zdrojů

ale může být oříšek. Roli hraje i postupující globalizace, která firmám rozhodně 

nepomáhá se odlišit od konkurence. Vhodným nástrojem v boji proti těmto 

problémům může být optimalizace nabídkového procesu.

Pokud strojírenské firmy zoptimalizují přípravu nabídek a kalkulací, mohou 

skokově zvýšit svou ziskovost, aniž by musely výrazně investovat.

Zároveň se rychlostí a úrovní nabízených služeb odliší od konkurence.

Efektivní příprava nabídek je pro úspěch klíčová, není jí ale snadné dosáhnout.

To platí zejména pro firmy, které výrobu plánují podle ETO (engineer-to-order) 

principu a produkty vyvíjí zákazníkům na míru. Firma musí nabídku podat co 

nejrychleji, aby získala konkurenční výhodu, ale zároveň musí umět vytvořit

co nejpřesnější kalkulaci, aby dosáhla optimálního ziskového rozpětí. Najít

mezi oběma protipóly rovnováhu může být nesmírně obtížné. Společnost Anvil 

International, výrobce potrubních sedel a dalšího upevňovacího příslušenství,

se rozhodla při podávání nabídek spolehnout na specializovaný software. Záhy 

mohla těžit z ohromného úspěchu, který jí tento krok přinesl. Rychleji předkládá 

nabídky většímu množství potenciálních zákazníků a lépe tak obstojí v konkurenci. 

Navíc má přesnější přehled o skutečných nákladech a dovede tak ostatním

firmám z oboru konkurovat cenou.

Jennifer Fogarty Armitage, která v Anvilu pracuje jako ředitelka obchodu, si nový 

systém chválí: „Naučili jsme se připravovat nabídky lépe a efektivněji. Díky tomu 

se můžeme soustředit na zakázky, které nás skutečně zajímají a jsou ziskovější.“

Slova Jennifer Fogarty Armitage potvrzuje i studie provedená analytickou 

společností Tech-Clarity, která zkoumala, jak si vedou firmy, které přijaly podobná 
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opatření jako společnost Anvil. Studie Best Practices for Developing Industrial 

Equipment (Osvědčené postupy pro rozvoj strojírenských firem) ukázala,

že nejvýkonnější strojírenské firmy:

 • zvýšily své výnosy o 220 % více než jejich méně úspěšní konkurenti

 • zvýšily svou marži o 240 % více než společnosti, které si vedly průměrně

Pro úspěch je zásadní přístup založený na pravidlech – lídři v oboru jej používají

3x častěji než konkurence. Dalším klíčovým faktorem je řízení životního cyklu 

produktu (tzv. PLM) – u nejvýkonnějších firem existuje v porovnání s konkurencí

o 34 % vyšší pravděpodobnost, že jej používají. Tato zpráva shrnuje, jak mohou 

strojírenské firmy optimalizovat podávání nabídek a díky tomu vyhrávat více 

ziskovějších zakázek.

Zrevidujte nabídkový proces

Pro získávání zakázek je příprava nabídek naprosto klíčová – právě nabídkou se 

totiž můžete odlišit od konkurence. Na druhou stranu se pohybujete po tenkém 

ledě:

Hranice mezi vyšším ziskem a finanční ztrátou

může být téměř neznatelná.

Máte-li vypracovat přesnou kalkulaci, potřebujete znát skutečné náklady. Pokud 

navrhnete příliš nízkou částku, sice možná porazíte konkurenci, ale existuje riziko, 

že proděláte – a takovou zakázku vyhrát nechcete. Pokud naopak cenu příliš 

nadsadíte, v konkurenci neobstojíte. Musíte zkrátka cenu trefit co nejlépe. 

Inspirujte se metodami, které používají nejvýkonnější podniky v oboru. Výše 

zmíněná studie společnosti Tech-Clarity k tomu uvádí: „Analýza výsledků ukázala, 

že nejvýkonnější strojírenské firmy dovedou vytvořit cenovou kalkulaci pro 
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konfigurované produkty či produkty vyráběné na zakázku v maximální odchylce do 

7%, zatímco průměr pro všechny zkoumané firmy činí 13 %. Schopnost vyvářet 

přesné kalkulace přitom nejvýkonnějším podnikům přináší o 6 % vyšší marži. To jim 

samozřejmě umožňuje připravovat levnější nabídky, získávat zakázky a dále růst.“

V nabídkovém řízení hraje významnou roli také schopnost rychle reagovat. Ten,

kdo nabídku předloží jako první, má často konkurenční výhodu. První nabídka navíc 

nastavuje očekávání pro nabídky následující. Nezapomínejme, že čím ucelenější

a přesnější nabídka je, tím více jí potenciální klient věří. To znevýhodňuje firmy, 

které nabídku předloží později.

Efektivita při vytváření nabídek vám proto pomůže být

o krok napřed před konkurencí.

Při tvorbě nabídky hraje ohromnou roli přesnost. Pokud chcete získat náskok před 

ostatními, potřebujete cenu odhadnout co nejefektivněji a nejpřesněji. Ruční 

příprava tabulek sice funguje, ale nejde zrovna o nejefektivnější a nejpřesnější 

metodu, která vám přinese konkurenční výhodu. Při manuálním zpracovávání dat 

se vám obtížněji zjišťují údaje o ceně a někdy je dokonce vůbec nemáte k dispozici. 

Aktualizovat tabulky navíc trvá neuvěřitelně dlouho – může se tak snadno stát,

že nabídku nebudete vytvářet na základě aktuálních dat. V neposlední řadě

zabírá ruční příprava a sběr podrobných dat ohromné množství času.

Firmy, které chtějí získat náskok před konkurencí, se spoléhají

na automatizaci a centralizaci produktových dat. 

Nástroje pro automatizaci umí získat informace o nákladech z několika různých 

databází a na základě produktových specifikací rychle a přesně vypočítat konečnou 

cenu. Efektivní správa dat navíc umožní využívat existující návrhy i kalkulace

a s centralizovaným a aktuálním zdrojem veškerých dat máte jistotu, že 

nevycházíte ze zastaralých informací. Své o tom ví firma Behlen Manufacturing, 

která nabízí širokou škálu výrobků z oceli, od zemědělského vybavení přes 
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technická zařízení pro továrny, sklady a kancelářské prostory až po obilná sila; 

mnoho z nich vyrábí přímo na zakázku: „Věděli jsme, že potřebujeme prohloubit 

spolupráci jednotlivých oddělení. Proto jsme veškerá výrobní data uložili na jediné 

místo. Zefektivnili jsme tím práci konstrukce, výroby, obchodu i týmů, které 

připravují nabídky. Všichni totiž pracují s jediným zdrojem informací – PLM 

databází,“ vysvětluje Shane Wemhoff, team leader zodpovědný za zefektivňování 

procesů ve firmě Behlen. „Můžeme recyklovat existující konstrukční návrhy u 

nových návrhů i kalkulací. Šetříme tím čas i peníze.“

Při správné míře automatizace a propojení s databází produktových dat je mnohem 

snazší do cenové nabídky zahrnout i podrobné technické údaje. Pokud chcete navíc 

produkt upravit zákazníkovi na míru, pomůže vám automatizace a integrace

s databází ověřit, že nabídka skutečně odpovídá klientovým požadavkům. Rychle 

předložená nabídka a podrobné technické informace pak zákazníky přesvědčí, že 

jste skutečně návrh upravili jejich potřebám. Navíc na ně zapůsobíte, takže snáze 

vystoupíte z davu.

Získávejte více zakázek

V dnešním dravém tržním prostředí bývá velmi obtížné se vymezit vůči konkurenci. 

Proto konstruktéři potřebují dostatečnou kapacitu, aby mohli navrhovat kvalitní, 

inovativní, výkonné a levné produkty, které vás od konkurence odliší. Pokud ale 

vaše podnikání stojí na ETO procesech, musí se konstruktéři často zaměřovat na 

ně, namísto svojí běžné pracovní náplně. Často jsou takové úkoly repetitivní a 

zbytečně časově náročné. Někdy se konstruktéři dokonce musí zapojit i do přípravy 

cenových nabídek, aby vyhodnotili technickou stránku dokumentace. Představte si, 

že by se těmto zdlouhavým úkolům museli věnovat jen minimálně – rázem získají 

mnohem více času na samotné konstruování. Přesně toho chtěla dosáhnout 

společnost Anvil. Anvil nabízí široký sortiment potrubních sedel a upevňovacích 

systémů pro nejrůznější použití, od potrubních rozvodů a vzduchotechniky, přes 
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systémy požární ochrany, až po systémy pro důlní těžbu a těžbu ropy a zemního 

plynu. „Hledali jsme způsob, jak předčit konkurenci, a došlo nám, že nedává smysl 

platit konstruktérům za primitivní úkoly. Proto jsme se rozhodli pořídit software, 

který je bude dělat za ně,“ vzpomíná Jennifer Fogarty Armitage. V Anvilu se 

rozhodli investovat do softwaru, který podporuje automatizaci ETO procesu, včetně 

přípravy kalkulací. Zpětně se ukázalo, že to bylo velmi moudré rozhodnutí. 

Softwarová automatizace ETO procesu Anvilu okamžitě zlepšila obchodní výsledky. 

„Výrazně se zkrátila doba, kterou v rámci projektového cyklu potřebujeme pro 

tvorbu návrhu – nyní ho dovedeme připravit asi o 20 % rychleji,“ vysvětluje 

Jennifer Fogarty Armitage.

To firmě pomohlo rychleji reagovat na poptávky a získat náskok před konkurencí. 

To ale zdaleka není všechno.

„Navíc software zaměstnancům šetří čas i kapacitu, a proto stihneme připravit 

více kalkulací za stejnou dobu. Čím více nabídek přitom podáme, tím více zakázek 

máme šanci získat,“ dodává Armitage.

Větší množství zakázek firmě přináší vyšší příjmy. Protože v Anvilu dovedou 

připravovat přesnější kalkulace za výrazně kratší dobu, mohou si mnohem více 

vybírat, kterých výběrových řízení se chtějí účastnit. „Můžeme se zaměřit na 

potenciálně výnosnější zakázky a takové projekty, které umíme nejlépe,“

popisuje Armitage.

V Anvilu dosáhli i dalšího vytyčeného cíle: uvolnili ruce konstruktérům. Typický 

návrh konstrukce, kterou Anvil vyrobí, obsahuje na 3 000 podpěr. „Dokud jsme 

nabídky připravovali ručně, bylo třeba připravit návrh konstrukce, vyhodnotit ho a 

nacenit. Než jsme měli kalkulaci hotovou, uplynul klidně i měsíc – a i tak se mohlo 

stát, že odhad nebyl přesný. Teď to všechno stihneme za týden, a mnohem lépe 

odhadneme náklady i úsilí, které bude potřeba,“ pochvaluje si Armitage. 

Konstruktéři se tak v Anvilu mohou mnohem více soustředit na náročnější úkoly. 
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Budujte zákaznickou důvěru

Jakmile tvorbu nabídek zoptimalizujete, můžete potenciálním klientům předkládat 

kalkulace mnohem rychleji. To ale není jediný přínos, který si zákazníci pochvalují. 

Správně vypočítat cenu produktu vyráběného na zakázku je totiž jen jedním dílkem 

skládačky – podobně náročné je odhadnout, jak dlouho bude výroba trvat. Zmíněná 

studie společnosti Tech-Clarity ukázala, že u konstruování průmyslového zařízení 

na míru je největším problémem právě dodržování rozvrhu dodávek – potýkalo se

s ním 38 % sledovaných firem. Vhodný software pro automatizaci nabídkového 

postupu proto nabízí i integraci s technickými daty a dovede vypočítat, jak dlouho 

bude výroba konkrétního produktu trvat. „Díky automatizaci umíme lépe nastavit 

zákaznická očekávání. Včasné dodávky pak dále zvyšují naši konkurenční výhodu,“ 

vysvětluje Armitage. Přínosy automatizace pro Anvil jsou o to impozantnější, když 

si uvědomíme, kolik jiných firem se snaží právě takových výsledků dosáhnout.

Připravte se na budoucnost

Mnoho firem se dnes mimo jiné musí vyrovnávat i se stárnutím zaměstnanců.

V mnoha případech v manuálním zpracování dat pokračují, protože tak mohou 

využívat zkušenosti, které tito odborníci v průběhu let nasbírali. Tím spíše je ale 

potřeba veškeré tyto znalosti zachytit a uchovat, dřív než tito cenní zaměstnanci 

odejdou do důchodu. To platilo i v případě firmy Anvil:

„V průběhu dvou let nám spolu se zaměstnanci odešlo 90 let zkušeností. Software 

pro automatizaci tyto znalosti uchovává – a nyní k nim má přístup i nováček, který 

do firmy nastoupí. Pomáhá nám to provést zaměstnance celým procesem.“

Anvil má nyní k dispozici software, který dovede zautomatizovat standardní 

procesy a zároveň si poradí ve výjimečných situacích, které dříve uměl vyřešit

jen zkušený zaměstnanec. Firma je tak mnohem lépe připravena na budoucnost.
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Se stárnutím pracovní síly se mění i zákazníci společnosti. I oni přicházejí

o zkušené zaměstnance – a to proměňuje potřeby těch, kdo o zakázce rozhodují. 

„Dnes musí být cenová nabídka mnohem ucelenější než ty, co jsme podávali před 

10 lety.“ popisuje Armitage. „Nákupčí jsou mladší a k informovanému rozhodování 

potřebují mnohem větší množství dat.“

Nový software zevrubné informace připravuje automaticky. Anvil proto může jít

s dobou a poskytovat klientům veškeré podrobnosti, které potřebují.

Zaveďte automatizaci strojírenských návrhů

Pokud máte připravit přesnou cenovou nabídku, potřebujete znát informace

o nákladech. Procházet jejich seznamy může být časově náročné a unavující – často 

totiž musíte projít hned několik databází. Proto je výhodné uložit všechna data na 

jediné místo a spolehnout se na řešení, které umí data z jednotlivých databází 

získat automaticky.

Dalším problémem je, že zákazníci málokdy vědí, co vlastně chtějí – zejména

když jde o produkty vyráběné na míru.

Pokud k cenové nabídce přidáte také informace o konfiguraci výrobku či 

vizualizace, zákazník to rozhodně ocení – a vy se ještě více odlišíte od konkurence. 

Automatizace strojírenského návrhu vám pomůže takovou nabídku připravit 

přesněji a levněji a pomůže vám v zákazníkovi vyvolat pocit, že dostává přesně to, 

co chce. Existují přitom programy pro automatizaci nabídkového procesu, které 

přesně tohle umí. „Automatizovaný nabídkový proces zahrnuje i automatizaci 

strojírenského návrhu. Spolu s kalkulací software vygeneruje také návrh, výkresy a 

kusovníky. Všechny soubory se odesílají přímo do cloudu, kde jsou okamžitě všem 

k dispozici,“ popisuje Armitage. „Časem budou mít k souborům přístup i zákazníci, 

a budou si moct sami procházet jednotlivé varianty.“
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Odpovídající úroveň automatizace a integrace uvolňuje ruce konstruktérům.

Ti se tak mohou plně věnovat inovování a nezabývat se obchodními procesy.

Navíc nemusí ztrácet čas nad standardizovanými díly, které není třeba 

přepracovávat, a mohou se plně soustředit na ty části návrhu, které vyžadují 

rozsáhlejší znalosti. Automatizace strojírenských návrhů u komplexních sestav

a tvorba přesné kalkulace je poměrně složitá – vhodný software proto musíte 

pečlivě vybírat. Společnosti, které si ho pořídí, ale ušetří spoustu času – značná 

část konstrukční práce se totiž udělá už při přípravě nabídky.

Automatizace se může zakládat na předem stanovených pravidlech. Zmíněný 

výzkum společnosti Tech-Clarity ukázal, že u nejvýkonnějších firem existuje oproti 

jejich konkurenci 3x vyšší pravděpodobnost, že využívají konstruování založené na 

pravidlech – tento přístup je pro ně cestou, jak se odlišit od konkurence. Při tomto 

přístupu se požadavky zákazníka na základě předem definovaných pravidel 

provážou s odpovídajícími technickými daty. To se hodí zejména tehdy, když chcete 

použít existující návrh a upravit jej na míru nové poptávce.

Spolupracujte

Plánování výroby podle principu ETO zahrnuje spolupráci několika týmů, a každý

z nich je zodpovědný za klientovu spokojenost. Konstrukce, obchod i výroba 

potřebují přístup k předložené nabídce – jen tak mohou zajistit, že zákazník obdrží 

domluvený produkt, který bude odpovídat smluvním požadavkům. Veškeré 

informace umí sdružovat tzv. PLM systémy, tedy systémy pro řízení životního cyklu 

výrobku. Ty zároveň dovedou pojmout složité a provázané produktové informace. 

Studie Best Practices for Developing Industrial Equipment ukázala, že

u nejvýkonnějších strojírenských firem existuje v porovnání s konkurencí o 34 % 

vyšší pravděpodobnost, že PLM proces používají. Výhodou tohoto procesu je, že 
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nikdo nemusí znovu objevovat Ameriku. „Než jsme PLM zavedli, veškeré informace 

o objednávkách se musely dohledávat v papírových složkách, a ty rozhodně nebyly 

snadno dostupné na jediném místě,“ říká Shane Wemhoff, team leader zodpovědný 

za zefektivňování procesů ve firmě Behlen.

„PLM nám pomáhá zlepšovat komunikaci a spravovat veškeré

podklady na jednom místě.“

Ve firmě Behlen si pochvalují flexibilitu používaného PLM systému – odpovídá totiž 

různorodým potřebám jednotlivých oddělení. „Při poradách nám zaměstnanci sdělí, 

co potřebují. Pak jen stačí jim zařídit příslušný přístup do PLM systému a rázem 

mají kdykoliv přístup přesně k těm datům, která hledají,“ vysvětluje Shane 

Wemhoff. Centrálně uložené informace, například výrobní data, je možné do návrhu 

zakomponovat snáze a ve větší míře. To podporuje spolupráci, zjednodušuje 

přístup k produktovým informacím a v konečném důsledku také zefektivňuje práci 

v dalších fázích projektu. PLM systémy tedy fungují jako další pojistka, že firma 

dostojí slibům, které klientovi dala.

Vyberte si správný software

Pokud chce firma minimalizovat investice do softwaru, je rozumné vyhodnotit, jaké 

nástroje budou kompatibilní s řešením, které se již v provozu používá.

Zohlednit je potřeba technické požadavky i stávající IT infrastrukturu. „Byli jsme 

velmi spokojení s naším stávajícím CAD řešením, a proto jsme hledali PLM systém, 

který s ním bude kompatibilní,“ vzpomíná Wemhoff. Při vybírání softwaru kromě 

jeho kompatibility rozhodují i další kritéria: zda jej lze přizpůsobit zavedeným 

firemním procesům a propojit se stávajícími IT řešeními nebo zda je dostupné API

i s dokumentací. Takový přístup má nespornou výhodu: pokud pořizujete software 

kompatibilní se stávajícím IT řešením, nehrozí, že budete muset přerušit probíhající 
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procesy a ohrozit realizaci aktuálních zakázek.

Dalším podstatným faktorem může být reputace prodejce softwaru. „Nechtěli jsme 

investovat do softwaru od někoho, kdo do pěti let zkrachuje,“ vysvětluje Wemhoff. 

„Hledali jsme software od renomovaného prodejce, který se zaručeně udrží na 

trhu. To byl pro nás při výběru klíčový faktor.“

Závěr

Strojírenským firmám, které se snaží růst a zvyšovat svůj zisk, může pomoci 

optimalizace nabídkového procesu.

Mnoha společnostem se skvěle osvědčila řešení, která propojují

automatizaci strojírenských návrhů s PLM.

Pomohla jim rychleji předkládat kalkulace, které jsou díky úzkému propojení

s konstrukčními daty přesnější co do cenového i časového odhadu. Vhodná 

integrovaná řešení umí nabídku doplnit o vizualizace, konstrukční výkresy

a kusovníky. Taková nabídka firmě pomůže se odlišit od konkurence a podpoří

v klientovi pocit, že dostává řešení na míru.

Optimalizace nabídkového procesu firmám pomáhá překládat nabídky,

které lépe obstojí v konkurenci, a vyhrávat tak více zakázek.

Zároveň uvolňuje ruce konstruktérům, kteří se mohou soustředit na technická 

řešení a vylepšovat vlastnosti výrobků. Navíc firmy připravuje na budoucnost: 

optimalizovaný nabídkový proces vychází ze znalostí dlouholetých zaměstnanců

a celým procesem umí provést i nováčky.

Spojení PLM a navrhování založeného na pravidlech může firmám pomoci růst
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a zvyšovat zisk, aniž by musely investovat do dalších zdrojů. Právě proto se na 

optimalizaci nabídkového procesu firmy jako Anvil spoléhají. Jennifer Fogarty 

Armitage to vidí jasně: „Nový software nám přinesl konkurenční výhodu.”

Doporučení

Na základě zkušeností z oboru a zmíněného výzkumu předkládá výzkumná zpráva     

Tech Clarity následující doporučení:

 • Zavést automatizovanou kalkulaci přesných nákladů

 • Zjednodušit přístup k údajům o nákladech, aby byly automaticky

  dostupné ze všech relevantních zdrojů

 • Automatizovat rutinní činnosti při konfiguraci výrobku,

  které nevyžadují technické znalosti

 • Naučit se přesně odhadovat dobu dodání výrobku, aby byla firma 

  konkurenceschopná a zároveň uměla nastavit klientská očekávání

 • Zachytit odborné zkušenosti dlouholetých zaměstnanců z obchodu

  i konstrukce, aby firma nepřišla o znalostní kapitál

 • Doplňovat předkládané nabídky o relevantní technické informace

  (vizualizace, výkresy či kusovníky) – kalkulace upoutá pozornost

  a klient získá jistotu, že mu bude produkt vyrobený na míru

 • Zavést navrhování založené na pravidlech a vycházet přímo

  z předložené nabídky

 • Soustředit veškerá data o objednávkách a výrobcích na jediné místo pomocí 

  PLM systému a podpořit tak spolupráci, zjednodušit přístup k informacím

  a zlepšit stávající pracovní postupy

 • Ujistit se, že zvažovaný software odpovídá potřebám společnosti

  a nabízí nástroje pro obchod, konstrukci i výrobu
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O autorce

Michelle Boucher je místopředsedkyní zodpovědnou za výzkum strojírenského 

softwaru ve výzkumné firmě Tech-Clarity. Má více než 20 let praxe na různých 

pozicích ve strojírenství, marketingu, řízení a analytice a bohaté zkušenosti

s řadou oblastí, od produktového designu, simulací, systémového inženýrství, 

mechatroniky, vestavěných systémů a navrhování DPS až po zvyšování

výkonnosti výrobků, zefektivňování procesů a masovou kustomizaci. 

Michelle Boucher je zkušená badatelka a autorka. Vypracovala na 7 000 posudků

a publikovala přes 90 zpráv o osvědčených postupech při produktovém vývoji. 

Pomáhá firmám, aby se zorientovaly v nepřehledné změti produktů, trhů,

prostředí a hodnotových řetězců, a dosahovaly vyšších zisků.
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