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Kabelkonfektionär CiS electronic GmbH führt erfolgreichen Release-Wechsel auf
proALPHA 7.1 durch.

CiS Pressestelle, Christina Heise, 26.07.2019
www.cis.de

Die CiS Gruppe mit Hauptsitz in Krefeld und Produktionsstandorten in Tschechien und
Rumänien führte im dritten Quartal 2019 erfolgreich den Release-Wechsel auf proALPHA ERP
7.1 durch.

In der neuesten Version der ERP-Komplettlösung proALPHA 7.1 wurden zahlreiche
Funktionen ergänzt oder ausgebaut, so dass die CiS nun die zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten voll nutzen und gezielt zur weiteren Digitalisierung und Automatisierung aller
Prozesse einsetzen kann.

 „Wir freuen uns sehr, dass der Release-Wechsel so reibungslos und erfolgreich durch unser
Expertenteam durchgeführt werden konnte. Nun setzen wir die aktuellste Version eines ERP
Systems ein, um Kundenanforderungen noch zielgerichteter und agiler erfüllen zu können zur
Steigerung der Kundenzufriedenheit und Realisierung unserer iSpeed Strategie 2024. Das
ERP System bildet die Basis für exzellentes Customer Relationsship- und intelligentes
Supplychain Management“, so Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andreas Schmidt, Bereichsleiter IT &
Qualitätsmanagement.

CiS setzt als anerkannter Markenkonfektionär, Systemtechnik- und Mechatronikanbieter auf
nachhaltige Konzepte, Qualität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit im Dienste seiner Kunden.
Aus der Sicht dieser Kunden zählt CiS heute zu den Besten im Markt. Besonders schätzen die
Kunden den aktiven Beitrag von CiS zu ihren „total cost of ownership“ und damit einer
zunehmenden Förderung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Diese Spitzenposition wird CiS in den
Branchen Automatisierung, Automotive, Bankwesen, Maschinenbau, Medizintechnik, Steuer,
Mess- und Regeltechnik, Transport-, Verkehrs- und Bahntechnik sowie Energie- und
Umwelttechnologien weiter systematisch ausbauen. Auch 2019 gehört CiS wieder zu den
besten Arbeitgebern der Welt. Dies wurde bestätigt durch den neutralen Auditor „Intertek
Group plc“ mit Sitz in London.
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Tisková zpráva

Výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH úspěšně přešel na novou verzi
proALPHA 7.1.

Za firmu CiS vydala  tiskovou zprávu Christina Heise, 26.7.2019
www.cis.de

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními závody v České republice a v Rumunsku
úspěšně ve třetím čtvrtletí roku 2019 přešla na proALPHU ERP 7.1.

V nejnovější verzi ERP-kompletního řešení pro proALPHU 7.1 bylo doplněno nebo rozšířeno
mnoho funkcí, takže CiS nyní může plně využívat dostupné možnosti a cíleně je používat pro
další digitalizaci a automatizaci všech procesů.

„Velmi nás těší, že přechod mohl být bez problémů a úspěšně proveden naším týmem
odborníků. Nyní používáme nejaktuálnější verzi ERP-systému, abychom byli schopni splnit
ještě cíleněji a s větší aktivitou požadavky našich zákazníků, a to ke zvýšení jejich spokojenosti
a k realizaci naší iSpeed strategie 2024. ERP-systém tvoří základ pro excelentní vztahy se
zákazníky a inteligentní řízení dodavatelského řetězce, “říká Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andreas
Schmidt, vedoucí oddělení IT & manažer kvality.

Jako uznávaný značkový výrobce se společnost CiS spoléhá na udržitelné koncepty, kvalitu,
rychlost a spolehlivost ve službách svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků patří
společnost CiS k nejlepším na trhu. Zákazníci oceňují zejména aktivní přínos společnosti CiS
k jejich "total cost of ownership", čímž podporuje jejich konkurenceschopnost. CiS bude
systematicky rozšiřovat tuto vedoucí pozici v odvětví automatizační, automobilové, bankovní,
strojírenské, zdravotnické techniky, řídicí techniky, měření a regulace, dopravní, dopravní a
železniční technologie, jakož i energetické a environmentální technologie. Také v roce 2019
patří CiS podle WCA-auditu od auditorské společnosti Intertek, Londýn opět k nejlepším
zaměstnavatelům na světě.
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