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Nástroj pro efektivnější tvorbu výkazu o produkci obalů

mib:EKO-KOM

Výhody řešení:
Maximální využití standardního nastavení SAP, minimální 
vývoj u zákazníka

Přesné informace o obalech i potřebné výstupy, bez chyb 
a zkreslení 

Možná customizace dle typu zpracování či druhů obalů

Automatické přizpůsobení výkazu aktuální klasifikaci

Transakce pro kontrolu úplnosti a správnosti dat

Možnost exportovat data přímo do finálního výstupu v MS 
Excel

Kompatibilní s jakoukoliv verzí systému SAP ERP/ECC, 
případně SAP S/4HANA

Nové podmínky evidence obalů kladou mimo jiné důraz na větší detail výkazů. 
Naše řešení pomáhá dodržovat aktuální pravidla a zároveň šetří práci. 

Všem, kdo uvádějí obaly na trh nebo do oběhu.



Jednou z předností nástroje 
mib:EKO-KOM je připravenost 
pro založení dat. S ohledem na 
množství dat využívá mib:EKO-KOM 
připravené nástroje umožňující 
hromadné zakládání dat pro nový 
výkaz.

Objem obalů pro výkaz je načten ze 
SAP na základě prodejů. K němu se 
dopočítá množství složek dle 
kusovníků a následně se připraví 
výstup.

Řešení mib:EKO-KOM využívá 
standardní výrobní kusovníky nebo 
speciální kusovníky pro EKO-KOM. 
Rozpadají obalové materiály na dílčí 
složky. Kusovníky mohou být jedno- 
i víceúrovňové.

Specifikace atributů, jako jsou barva, 
materiál, tuhost, vratnost, původ aj. 
umožňuje finalizovat výsledný výkaz 
podle potřeb.

Při klasifikaci se zakládá klasifikační
třída pro materiál se sadou atributů.

Materiály se v prostředí nástroje 
mib:EKO-KOM zakládají jako běžné 
SAP materiály.

Jak mib:EKO-KOM funguje?

Čtvrtletní výkaz
EKO-KOM

Softwarové řešení mib:EKO-KOM využívá data 
ze systému SAP a připravuje z nich požadovaný 
výstup. Pomáhá spravovat informace o materiálech 
obalů, o jejich klasifikaci a dílčích atributech, zapojuje 
kusovníky a vše kombinuje s daty z prodejů. 

Materiály

Klasifikace

Atributy

Kusovníky

Data z prodejů

Hromadné 
založení dat



Před vytvořením samotného výkazu pro EKO-KOM ještě 
mib:EKO-KOM nabízí analýzu a kontrolu úplnosti dat. 
Identifikují se chyby jako nesoulad hmotností, chybějící 
obalové kusovníky, neznámé měrné jednotky obalového 
materiálu a podobně.

Připravená data po kontrole vytvoří finální podklady pro 
automatické vyplnění individuálního výstupu. Tím je výkaz 
v Excelu pro Eko-kom ve struktuře a detailu, jak je 
vyžaduje aktuální legislativa.

MIBCON a.s.
Pod Kopcem 31
147 00 Praha 4 – Hodkovičky

+420 244 912 698
info@mibcon.cz
www.mibcon.cz

Proč právě MIBCON? 
23 let úspěšného působení na trhu
Držitel certifikace SAP Partner Center of Expertise
Zkušený a rozsáhlý tým vedoucích projektů, 
SAP konzultantů a vývojářů

Balíček od MIBCONu obsahuje: 

Úvodní analýzu specifik daného zákazníka a jeho 
systému výkazů odpadů

Analýzu stávajících obalových materiálů, vytvoření 
nové metodiky zakládání materiálů a jejich klasifikace

Optimalizaci počáteční pracnosti a podporu 
dlouhodobé udržitelnosti

Školení klíčových uživatelů

Schéma přípravy výkazu

Kmenová 
data materiálu

Prodeje v SD

Výkaz SAP 
+ 

kontrola úplnosti dat
Kusovníky Čtvrtletní výkaz

EKO-KOMPodklady pro 
vyplnění výkazu

EKO-KOM

Klasifikace

(Z*transakce)
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