KOPA računalniški inženiring d.d.,
Hiša bistrih rešitev

www.kopa.si
Kdo smo mi, o podjetju:
A. Dejavnosti

KOPA računalniški inženiring, d.d., je že več kot trideset let med vodilnimi pri
uvajanju celovitih rešitev informacijskih sistemov v slovenska proizvodna
podjetja.
V KOPI je zaposleno 63 strokovnjakov s področja informacijske tehnologije, ki
so uspešno postavili ali prenovili informacijske sisteme v mnogih velikih in
srednje velikih slovenskih podjetjih (ACRONI Jesenice, SLOVENSKA INDUSTRIJA
JEKLA, CELJSKE MESNINE, MLINOTEST, SWATYCOMET, LIP Bled,
TERMOELEKTRARNA Šoštanj, PERUTNINA Ptuj, PIVOVARNA Laško, SVILANIT
Kamnik, TOSAMA Domžale, SKB banka, Gorenjska banka ,Zavarovalnica
Maribor ..)
Jedro informacijskega sistema KOPA predstavlja popolnoma integrirana
aplikativna programska rešitev KOPA ERP za področje vodenja in spremljanja
proizvodnje ter poslovanja, HRM sistem, ki sta v celoti zasnovana na ORACLE
relacijski tehnologiji. Poleg tega KOPA zagotavlja ustrezne rešitve na področju
strojne in mrežne opreme ter seveda tudi vso licenčno programsko opremo.
Izkušnje, ki izhajajo iz tridesetletnega dela in iz več kot sto postavljenih
informacijskih sistemov za različna podjetja, dajejo KOPI predvsem zelo jasen
pogled na to, kaj je treba narediti, kakšne so potrebne rešitve in kako jih je
potrebno integrirati.
B. Relevantna področja delovanja


informacijska podpora spremembam v podjetju
Nove zahteve na področju poslovne programske opreme
narekujejo oblikovanje prilagodljivih informacijskih rešitev, ki preko
sodobnih tehnologij podpirajo tesno integracijo poslovnih procesov
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ter njihovo stalno izboljševanje. Programski paket KOPA ERP
predstavlja skupek sodobnih rešitev s področja računovodsko
finančnega poslovanja in vodenja poslovnih procesov. KOPA ERP
pomaga optimalno organizirati in obvladovati proizvodni in poslovni
proces in je pravzaprav idealna rešitev za srednja in velika podjetja,
je pa tudi kos problemom, ki se pojavijo pri poslovanju manjših
podjetij, bank ali zavarovalnic. Sistem KOPA ERP omogoča
slovenskim proizvodnim podjetjem, da ohranijo fleksibilnost in
sposobnost hitrega reagiranja na specifične zahteve kupcev, kar je
velikokrat njihova konkurenčna prednost.
Sistem HRM zagotavlja informacijsko podporo vsem kadrovskim in
plačnim procesom v podjetjih ,vključno s planiranjem kompetenc
zaposlenih.


informacijska infrastruktura
V sodobnem poslovnem okolju se srečujemo z naraščajočimi
potrebami po kompleksni informacijski podpori poslovnim procesom
in s tem povezanimi zahtevami po hitrem prilagajanju potrebne
informacijske infrastrukture. Razumljivo je, da se vsi poslovni sistemi
zanašajo na informacijske rešitve, ki vključujejo ustrezno programsko,
strojno in komunikacijsko opremo. V kombinaciji s sistemom za
nadzor in upravljanje zagotavljajo veliko zanesljivost in razpoložljivost
informacijskega sistema, kar zagotavlja učinkovito in nemoteno
podporo poslovnim procesom podjetja. Bogate izkušnje in rešitve,
prilagojene potrebam uporabnikov, postavlja podjetje KOPA kot
enega izmed večjih sistemskih integratorjev pri postavitvi
računalniško podprtih informacijskih sistemov v slovenska
proizvodna podjetja. S profesionalnim pristopom, prilagodljivostjo in
odzivnostjo poskrbimo, da je ustrezna informacijska tehnologija
sredstvo za doseganje boljših in konkurenčnih poslovnih rezultatov.

Vizija, poslanstvo in cilji podjetja:
POLITIKA KAKOVOSTI DRUŽBE KOPA D.D.
POSLANSTVO DRUŽBE KOPA D.D.


izdelava kvalitetnih, celovitih rešitev informacijskih sistemov
uporabnikom, ki si bodo s tem zagotovili komparativno prednost pred
konkurenco

Univerza v Mariboru, Karierni center Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, karierni.center@uni-mb.si, www.kc.uni-mb.si
Projekt je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 20072013 in sicer 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost
in odzivnost visokega šolstva«, v razmerju 85 % iz sredstev Evropske unije in 15 % iz lastnih sredstev ministrstva.



zagotavljanje varnosti, rasti in donosnosti kapitala delničarjev z
dolgoročnim ustvarjanjem dobička

VIZIJA DRUŽBE KOPA D.D.


Z vlaganjem v znanje zaposlenih in prepoznavnimi kakovostnimi
storitvami zagotoviti dolgoročno sodelovanje z uporabniki Kopinih
storitev ter omogočiti konstantno rast in razvoj podjetja.

KOPA z dosedanjim delom, vizijo razvoja in usposobljenimi strokovnjaki
potrjuje pričakovanja, da zna prisluhniti vsem potrebam uporabnikov in je
pripravljena prevzeti odgovorno vlogo v razvoju slovenskega gospodarstva
ter s tem omogočiti domačemu znanju sposobnost dokazovanja v
konkurenčnem boju s tujimi produkti.
Poslovno področje, proizvod:
Sistem KOPA ERP ima rešitve za vsa poslovna področja slovenskih proizvodnih
podjetjih. Zagotavlja celovite rešitve za vse segmente poslovanja, od
temeljne informacijske strukture do odločanja na najvišji ravni.
KOPA je strateški partner podjetjem in gospodarskim panogam, ki tvorijo sam
steber nacionalnega gospodarstva. Na področju poslovnih rešitev vse bolj
postaja tudi svetovno konkurenčno podjetje - v globalnih družbah in
mednarodnih poslovnih sistemih.
Z več kot 1000 programskimi moduli za različne gospodarske panoge KOPA
zagotavlja vrhunske rešitve, s katerimi lahko učinkovito informatizirate še tako
zahtevne posebnosti v poslovanju.
Odprtost rešitev in sposobnost povezovanja novih tehnologij, novih poslovnih
modelov, procesov in ljudi so porok za učinkovito izboljševanje poslovanja,
doseganje večje dodane vrednosti, rentabilnosti in konkurenčnosti podjetja
na trgu.
Ključne stranke:
Postavljamo standarde na področju informacijske podpore pri poslovanju
podjetij v proizvodni, energetiki, rudarstvu, trgovini, prehrambnih in
predelovalnih dejavnostih, storitvah ter v javni upravi.
Našim strankam znamo prisluhniti, svetovati in pomagati razumeti poslovne
procese in delovne postopke v dogovorjenem času, skupaj z njimi razvijamo
dolgoročen partnerski odnos za varno in stabilno prihodnost.
Kaj nudimo:
Uspešnost poslovanja, rast in dobri poslovni rezultati so nedvomno odraz
številnih dejavnikov v podjetju. Glavni dejavnik uspešnega poslovanja našega
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podjetja so zaposleni, ki jih odlikujejo pripadnost, dinamičnost, kreativnost,
samoiniciativnost, vztrajnost, ustvarjalnost in veselje za teamsko delo. Vsem, ki
so pripravljeni sprejeti nove izzive na področju informacijske tehnologije
omogočimo tudi možnost dodatnega izobraževanja, osebno in strokovno
rast, posledično napredovanje in zadovoljstvo v službi.
Kaj pričakujemo:
Zahtevana izobrazba so (univerzitetni) diplomirani programski inženirji,
diplomirani ekonomisti ( s poglobljenim znanjem informatika in rač.
programov), diplomirani inženirji računalništva in informacijskih tehnologij.
Aktivno znanje tujega jezika (angleško ali nemško). Zaželene so delovne
izkušnje.
Prednost pri izbiri imajo kandidati , ki podrobneje poznajo poslovne procese v
različnih organizacijah in delovno pravni zakonodaji. Zaželene izkušnje pri delu
s strankami, poznavanje poslovnega komuniciranja, pripravljenost za delo na
terenu in prilagodljivost projektnemu načinu dela, sposobnost sprejemanja
dinamičnega okolja ter časovnega pritiska, sposobnost vodenja in
organiziranja projektov.
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