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Vážení partneři,
do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili naši 
certifikovaní partneři více než stovku řešení. Jakkoli nebylo snadné vybrat jen 
několik nejlepších, velmi nás potěšilo množství inovativních a kreativních projektů, 
které jsme mohli hodnotit. Právě díky nim mohou naši zákazníci plně využívat 
všech výhod, které nabízejí řešení postavená na technologiích Microsoftu.

Velmi jsem uvítala zejména velký nárůst počtu projektů založených na našich 
cloudových technologiích, neboť právě toto je cesta k našemu společnému 
budoucímu úspěchu. Řada průzkumů i naše zkušenost ukazuje, že společnosti 
využívající mobilní a cloudová řešení vykazují výrazně vyšší růst než ostatní. 
Okamžitý, pohodlný a na místě nezávislý přístup k informacím a kontaktům patří 
mezi základní potřeby progresivní firmy.

Spokojení zákazníci potvrzují, že cloudové nástroje jako uložiště OneDrive, 
platforma Microsoft Azure či kancelářské aplikace Office 365 výrazně vylepšují 
nejen efektivitu v práci, ale pomáhají i lépe propojovat úspěšný profesní 
a soukromý život, a jsou tak nedílnou součástí firemních i osobních příběhů.

Nejlepší řešení z České republiky loni uspěla i v celosvětovém měřítku – na vítězné 
listině světové soutěže se objevily hned tři české firmy. Jsem přesvědčená, že se 
ve světě prosadí i letošní vítězové českých Microsoft Awards 2015.

Všem zúčastněným partnerům i jejich zákazníkům přeji další profesní úspěchy 
a dlouhodobý růst a děkuji za skvělé nápady a spolupráci.

Biljana Weber
generální ředitelka Microsoft s.r.o.
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Reference zákazníka: 
„Díky tomu, že jsou 

všechny naše weby pod 
jedinou Kentico instancí, 

jsme schopni využít všech 
různých šablon a widgetů 

na veškerých našich 
firemních webových 

stránkách. Hosting 
v Microsoft Azure nám 

poskytuje stabilní řešení, 
které může být kdykoli 

jednoduše rozšířeno, aby 
vyhovovalo našim aktuálním 

potřebám.“

Kristel Flierman, 
 E-marketing Manager, 

PPG Industries, Inc.

www.kentico.com

Řešení:

Kentico Enterprise Marketing Solution (EMS) 
Kentico EMS je komplexní marketingový software pro tvorbu a správu webových stránek včetně 
modulů pro elektronické obchodování, integraci sociálních sítí, intranet, online komunity a online 
marketing. Umožňuje marketérům vytvářet a optimalizovat multichannel marketing v reálném čase 
a průběžně vyhodnocovat jeho výsledky. 

Kentico EMS může být jednoduše nasazeno v Azure cloudu při zachování stejné funkcionality jako 
při hostování na serveru.

Migrace do cloudu je pro zákazníky důležitým krokem. Pomáhá jim mimo jiné i s optimalizací 
nákladů spojených s jejich webovým hostingem. Azure je ideální řešení od Microsoftu, díky 
kterému toho mohou dosáhnout jednoduše a hlavně rychle. 

Kentico EMS v Azure cloudu také podporuje automatické škálování, a tím umožňuje zákazníkům 
automaticky v případě potřeby navýšit využívané Azure zdroje. V Azure Kentico dále využívá 
škálovatelného úložného prostoru a další dostupné funkce pro správu komplexních webů. Využitím 
všech dostupných Azure služeb tak Kentico zajišťuje pro zákazníka webovou prezentaci s vysokou 
dostupností, stabilitou, nejvyšší mírou bezpečnosti a kapacitou dostačující jakémukoli scénáři.

Kentico Software s.r.o.
Cena generální ředitelky za cloudové řešení s mezinárodním dosahem

Cena generální ředitelky za cloudové 
řešení s mezinárodním dosahem

Cena generální ředitelky za cloudové řešení s mezinárodním dosahem
Vítěz: Kentico Software s.r.o.

Řešení moderního datového centra a správy mobilních zařízení
Vítěz: KPCS CZ, s.r.o.      Finalista: Mainstream Technologies, s.r.o. 

Řešení využívající Microsoft Azure služby
Vítěz: Capgemini Czech Republic s.r.o.      Finalista: PilsCom, s.r.o.  Finalista: Mainstream Technologies, s.r.o. 

Top projekt Office 365
Vítěz: S&T CZ s.r.o.      Finalista: AutoCont CZ a. s. Finalista: KPCS CZ, s.r.o.

Cloud Start-Up
Vítěz: NWT a.s.      Finalista: Innovative Business s.r.o.

Inovativní řešení na platformě Microsoft Dynamics CRM
Vítěz: LLP Prague, s.r.o.     Finalista: Logic point s.r.o.

Inovativní ERP řešení na platformě Microsoft Dynamics
Vítěz: AXIOM PROVIS Int., s.r.o. Finalista: AutoCont CZ a. s.

Projekty datové analytiky a Business Intelligence
Vítěz: Ness Czech s.r.o.      Finalista: Intelligent Technologies, s.r.o.    

Moderní aplikace na platformě Windows
Vítěz: J.K.R. spol. s r.o.     Finalista: Cool Ticketing s.r.o.

Komunikace, telefonie a podnikové sociální sítě
Vítěz: AutoCont CZ a. s.      Finalista: KPCS CZ, s.r.o.

Podniková spolupráce a projektové řízení
Vítěz: BoldBrick, s.r.o.     Finalista: UNICORN SYSTEMS a.s. Finalista: XPIS s.r.o.

4
Přehled vítězů a finalistů soutěže
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Řešení:

Automatizace IT procesů v AVE CZ 
Společnost AVE CZ působí na trhu od roku 1993. Dlouhodobě čelila problémům s podporou 
interních IT procesů z důvodu množství zpracovávaných dat a jejich roztříštěnosti. 

Projekt byl koncipován jako náhrada původního procesu, který byl prováděn výhradně pomocí 
tabulkových procesorů a e-mailů. Nebylo možné sledovat náklady služeb průběžně či na vyžádání 
v reálném čase. Společnost KPCS CZ zvolila cestu automatizací procesů pomocí nástrojů rodiny 
System Center, Microsoft Enterprise Mobility Suite a Microsoft SQL Server. 

AVE CZ získalo funkční systémovou podporu pro stanovení přesných nákladů na jednotlivé 
poskytované služby. Konsolidované vstupy slouží jako podklad pro účtování služeb interním 
a externím odběratelům IT služeb. Nyní je možné přesné plánování budoucích nákladů na provoz 
jednotlivých služeb, což významně ovlivňuje i celkové hospodaření. Došlo k podstatné eliminaci 
času potřebného na zavedení a správu služeb a zásadní snížení chybovosti díky automatizací dílčích 
úkolů. Procesy v současné době obsahují také Supplier Management, tak jak je definován v ITIL, 
a to včetně různých schvalovacích procesů. AVE CZ získalo přesný přehled o externích nákladech 
spojených s provozem IT. Očekávaná návratnost investice je méně než 12 měsíců. 

KPCS CZ, s.r.o. 
Vítěz kategorie

www.kpcs.cz

Reference zákazníka: 
„Využitím nástrojů rodiny 

System Center a cloudových 
služeb došlo k optimalizaci 

a primárně automatizaci dří-
vějších manuálních IT proce-
sů. Optimalizace se netýkala 

pouze interních procesů, 
ale též externě dodávaných 

služeb. Nyní je možné přesně 
plánovat budoucí náklady 
na provoz, a to významně 

ovlivňuje celkové hospo-
daření společnosti. Díky 

odborným znalostem KPCS 
byla implementace realizo-
vána rychle a s minimálním 

dopadem na probíhající IT 
procesy.“

Jan Svatoš,  
ředitel ICT a bezpečnosti, 

AVE CZ odpadové 
hospodářství, s.r.o.

Kategorie  
Řešení moderního datového centra 
a správy mobilních zařízení

Použité produkty 
Microsoft: 

Microsoft System Center

www.mainstream.cz

Řešení:

Centrální dohled kritických aplikací ČEPS, a.s.
ČEPS, a.s., provozuje napříč společností celou řadu kritických aplikací, jejichž provoz se odehrává 
v prostředích spravovaných různými interními i externími subjekty. Centrální dohled pak poskytuje 
aktuální informace o tom, zda je konkrétní aplikace dostupná či nikoli, případně která její součást je 
za nedostupnost odpovědná. Dohled zahrnuje cca 20 kritických business aplikací a je otevřen pro 
doplnění dalších. Počet uživatelů dohledu není omezen. Je dostupný z jakéhokoli zařízení (mobilní 
telefony, tablety, desktopy).

Vůbec poprvé má zákazník k dispozici manažerský dohled stavu a dostupnosti kritických aplikací 
provozovaných různými dodavateli na jednom místě. To mu dává šanci velmi rychle reagovat 
na případné výpadky systému a informovat své obchodní partnery i zahájit řešení a nápravné kroky.

Zákazník má aktuální informace o tom, zda konkrétní aplikace v danou chvíli funguje, či nikoli. 
Pokud ne, ví, jaká její součást je nefunkční. Zároveň může zpětně vyhodnocovat dostupnost 
aplikací za definované období (SLA). Systém poskytuje také proaktivní informace o stavu systému 
a umožňuje tak předcházet případným výpadkům.

Mainstream Technologies, s.r.o.
Finalista kategorie

Kategorie  
Řešení moderního datového centra 
a správy mobilních zařízení
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Řešení:

Prepaid card portal
Společnost Capgemini dodala ČSOB portál pro anonymní předplacené karty, které ocení všichni, 
kdo chtějí bez podpisu a účtů v bance platit na internetu, mít náhradní kartu na večírky nebo prostě 
jen chtějí při placení zůstat v anonymitě. Pro správu a provoz předplacených platebních karet byla 
zvolena online technologie Microsoft Azure společnosti Microsoft. Díky ní bylo možné vytvořit 
aplikaci během několika měsíců, realizovat její spuštění jako služby bez nutnosti budovat nákladnou 
hardwarovou i softwarovou infrastrukturu a zajištění dostupnosti systému odkudkoli. 

Celý systém je možné dynamicky rozšiřovat v závislosti na rostoucích požadavcích a množství 
uživatelů. Zároveň je zajištěna vysoká bezpečnost celého systému díky certifikacím Microsoft Azure 
na mezinárodní standardy bezpečnosti, uložením osobních údajů podle legislativy Evropské unie 
a standardy SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 a SOC 2. 

Celý systém tak využívá nejmodernější trendy informačních technologií, a zařadil se tak po bok 
bankovních systémů využívaných finanční domy Temenos, Commonwealth Bank of Australia 
a dalších.

Capgemini Czech Republic s.r.o. 
Vítěz kategorie

www.cz.capgemini.com

Reference zákazníka: 
„Portál pro obsluhu anonymní 
předplacené karty představuje 

primární obslužný kanál pro 
držitele karty. Portál dále slouží 

jako klíčový prostředník mezi 
zákazníkem a poskytovatelem 
služby spojené s předplacenou 

kartou, kterou mohou jednotli-
vé firmy nabízet svým zákazní-
kům podle jejich potřeb. Navíc 

popularita předplacených 
karet se zvyšuje zejména tím, 

že cílí především na lidi, kteří se 
nechtějí vázat a kartu využívají 

jako alternativu k běžnému 
účtu. Právě proto bylo vybráno 

řešení od společnosti  
Capgemini splňující vysoké 

nároky na škálovatelnost, 
bezpečnost a zároveň rychlost 

a flexibilitu zavedení.“ 

Michal Ocásek, 
Business Architekt, 

Československá obchodní 
banka, a. s.

Kategorie  
Řešení využívající Microsoft Azure služby

Reference zákazníka: 
„Elektronickou spisovou službu 

AthenA používá náš úřad 
řadu let a rozhodl se rozšířit 

její používání na obce formou 
cloudové hostované služby.“

Ing. Eliška Pečenková,
vedoucí odboru IT,

Krajský úřad Plzeňského kraje

www.pilscom.cz

Řešení:

Hostovaná elektronická spisová služba AthenA
Společnost PilsCom realizovala komplexní řešení elektronické spisové služby hostovaným 
způsobem za využití platformy Microsoft Azure. Aplikace vyniká velkým rozsahem škálovatelnosti 
od jednouživatelských profilů až po cloudové řešení pro více než 10 000 uživatelů. Může pracovat 
bez funkčního omezení v režimu on-premise, privátním cloudu a v neposlední řadě na platformě 
Microsoft Azure. Zahrnuje nejen funkce spisové služby, ale i workflow a funkce DMS. Aplikace je 
připravena k velmi těsné integraci s Microsoft Office, kdy řada uživatelů s ní pracuje, aniž si musí 
uvědomit, že pracuje se spisovou službou. Aplikace je navržena primárně pro práci s obsahem, nejen 
s metadaty dokumentů. U většiny zákazníků přesahuje rámec spisové služby a tvoří jeden z pilířů 
informačního systému organizace.

Součástí projektu je také analýza oběhu dokumentů v celém jejich životním cyklu, inovace vnitřních 
předpisů a reorganizace řady vnitřních procesů, a to zejména k elektronickému oběhu dokumentů, 
schvalovacích procedur, který se jako první uplatňoval u bank. 

Roční náklady na jednoho uživatele se pohybují od 150 Kč do 1000 Kč. Počítáme-li 10% úsporu 
pracovního fondu (velmi střízlivý odhad), pak návratnost je více než krátká.

PilsCom, s.r.o.
Finalista kategorie

Kategorie  
Řešení využívající Microsoft Azure služby
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Řešení:

Aplikace pro kampaně v Microsoft Azure 
a StorSimple 8100 pro společnost Wüstenrot
Společnost Wüstenrot hledala vysoce dostupné prostředí pro aplikaci zajišťující provozování 
kampaní a zároveň řešení pro neustále se zvětšující sdílené úložiště dokumentů, provozované 
na klasických diskových polích. U zákazníka byla provedena změna tradičního systému storage 
na hybridní řešení s cloudovým rozšířením kapacity do Microsoft Azure. Ukládá tak levně archivní 
data a má zajištěny zálohy včetně DR lokality a rychlé obnovy přístupu k datům přes virtuální 
aplikace v prostředí Microsoft Azure. Díky využitým Microsoft Azure službám došlo k zajištění 
lepších cenových podmínek pro běh kampaňového nástroje a byla zvýšena jeho dostupnost. 
Testovací prostředí není účtováno, pokud nejsou servery provozovány, a platí se pouze minimální 
poplatek za úložiště. Není nutné periodicky investovat do HW – StorSimple ukládá archivní data 
do Azure Storage. Není nutné řešit alokaci diskového prostoru, StorSimple má celkovou kapacitu 
200 TB, nejžádanější data jsou rychle dostupná a archivní jsou uložena s nízkou cenou provozu, 
automatickým zálohováním s DR lokalitou a rychlým zajištěním přístupu k datům v případě 
výpadku primárního zařízení. Navržené řešení přineslo zákazníkovi úsporu finančních prostředků, 
které by byl nucen investovat do nového HW vybavení.

Mainstream Technologies, s.r.o.
Finalista kategorie

www.mainstream.cz

Použité produkty 
Microsoft: 

Microsoft Azure, 
StorSimple 8100

Kategorie  
Řešení využívající Microsoft Azure služby

Řešení:

Zvýšení produktivity komunikace ve společnosti 
CzechInvest
Agentura CzechInvest se rozhodla přesunout své poštovní a komunikační služby do cloudového 
řešení Office 365 a sjednotit verzi kancelářského balíčku Office. Hlavními cíli bylo vyhovět 
požadavkům interních uživatelů na vyšší kvalitu, stabilitu a dostupnost komunikačních služeb, které 
jsou pro agenturu zabývající se komunikací mezi státem, podnikateli a Evropskou unií kritické. Při 
výběru řešení byl kladen důraz na maximální zabezpečení a garantovanou dostupnost dat a služeb, 
stejně jako na možnost plynulé migrace z původního on-premise Exchange systému s minimálním 
dopadem na uživatele.

Migrací do Office 365 získala agentura CzechInvest stabilní prostředí a nástroje pro zvýšení 
produktivity firemní komunikace s garantovaným SLA s daty uloženými v datových centrech 
uvnitř EU a s integrovaným antivirovým a antispamovým řešením. To vše bez nutnosti investic 
do pořízení a údržby vlastní dodatečné infrastruktury. Došlo ke zjednodušení interních procesů 
a snížení nákladů na pořízení SW licencí, obnovu a údržbu IT infrastruktury. Agentura přechodem 
do Office 365 snížila náklady oproti on-premise prostředí až o 30 %.

S&T CZ s.r.o.
Vítěz kategorie

www.sntcz.cz

Reference zákazníka: 
„Primární motivací pro přechod  

od stávajícího on-premise 
řešení k Office 365 bylo po-

skytnutí dostatečné kapacity  
pro e-mailové schránky našich 
zaměstnanců, zvýšení stability 

a dostupnosti komunikač-
ních služeb, a to bez nutnosti 
rozšiřování vlastní infrastruk-

tury. Naplnění tohoto cíle bylo 
pouze špičkou pomyslného 

ledovce, neboť bylo opravdu 
dosaženo požadovaného 

zvýšení kvality služeb, ovšem 
s přidanou hodnotou, jako je 
např. federace Lync – Skype, 
benefit pěti instalací Office, 

Yammer a další. Zároveň byla 
nejen splněna podmínka ne-

rozšiřovat vlastní infrastruktu-
ru, ale naopak došlo k jejímu 

podstatnému zjednodušení 
včetně s tím spojené režie.“ 

Viktor Jahna,  
ředitel odboru informačních 

technologií, Agentura 
pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest

Kategorie  
Top projekt Office 365
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Řešení:

Burda Praha nyní kompletně na Office 365
Burda Praha se potýkala s roztříštěností jednotlivých aplikací a platforem. Projekt Microsoft Office 365 
byl u zákazníka v nevýhodě. Produkty byly chápány jako nestandardní, nepoužívané a vlastně 
i nedostatečně cool. Burda Praha byla zapojena do programu Microsoft Customer Immersion 
Experience (CIE). Vedení společnosti dostalo možnost si  během jednoho dne osobně a na konkrétních 
scénářích připravených podle vnitřních potřeb zákazníka vyzkoušet produkty Office 365 na všech 
typech zařízení, od mobilních telefonů, tabletů až po dotyková zařízení. Dnes je Office 365 považován 
za jednoznačného vítěze i díky velkým invencím, ke kterým neustále v rámci Office 365 dochází. 
KPCS CZ realizovala unikátní a odvážné řešení tzv. migrace à la Big Bang! Data z předchozích období 
zůstala v původních systémech, nyní dostupná jako archiv. V den migrace byla veškerá data směřována 
již do cloudových aplikací Office 365. 

Implementace řešení zásadním způsobem zjednodušila správu identit jednotlivých uživatelů. Došlo 
ke kompletnímu sjednocení aplikační platformy na Microsoft Office 365. Dlouhodobá spolupráce 
společnosti Burda Praha s KPCS CZ přináší jednoznačnou výhodu jak v rámci budoucího rozvoje 
dalších služeb, tak v jejich snadném a hladkém zapojování do interního prostředí zákazníka. 

KPCS CZ, s.r.o. 
Finalista kategorie

Použité produkty 
Microsoft: 

Microsoft Office 365 E1, 
Microsoft Windows Server, 

Microsoft Windows  
Active Directory, 

Azure Active Directory Sync, 
Active Directory  

Federation Services,  
Office Professional Plus 2013, 

Office 2011 for MAC, 
Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook and OneNote for iOS,  
OneDrive for Business iOS, 

OneDrive for Business,
Mac sync client  

Kategorie  
Top projekt Office 365

www.kpcs.cz

Reference zákazníka: 
„U projektu Office 365 nás 

velice potěšila integrace 
jednotlivých služeb 

z pohledu uživatele. Náš 
hlavní záměr – možnost 

práce zaměstnanců kdykoli 
a odkudkoli – byl završen 
nasazením kompletního 

balíčku služeb Office 365.“

David Kraft,  
manažer odboru IT, 

společnost Wikov

Řešení:

Moderní IT s Office 365 ve společnosti Wikov
Společnost Wikov je významným výrobcem mechanických převodových zařízení, která je na trhu 
již 125 let. Společnost chtěla standardizovat poskytování IT služeb napříč celým holdingem, 
zjednodušit IT infrastrukturu a její správu, maximálně využít dřívějších investic, ale rovněž 
minimalizovat provozní náklady. AutoCont implementoval platformu Microsoft Exchange 2013 
v hybridním modelu z důvodu firemní politiky, kterou Microsoft Office 365 splňuje v plném rozsahu. 
V další fázi byla nasazena technologie Microsoft Lync Online pro sjednocení firemní komunikace 
a úspory provozních nákladů a poté implementován i nový firemní portál na platformě Microsoft 
SharePoint 2013. Všech 250 uživatelů nyní pracuje s moderními a centrálně spravovanými 
technologiemi, s vysokou dostupností a možností současně využívat lokálních mailboxů. Výrazně 
se snížily provozní náklady, bylo dosaženo vysoké spolehlivosti cloudového řešení a jednotnosti 
licenčního softwarového modelu. Řešení poskytuje možnost práce s dokumenty kdykoli a kdekoli 
i lepší možnosti ukládání, uspořádání a sdílení informací díky firemnímu portálu. Uživatelé získali 
navýšenou kapacitu e-mailových schránek. Řešení založené na službách Office 365 je také dobře 
připraveno na postupné rozšiřování v budoucnu.  

AutoCont CZ a. s.
Finalista kategorie

Kategorie  
Top projekt Office 365

www.autocont.cz



14 15

Řešení:

BESTONLINE.CZ – portál s cloudy pro firmy 
a podnikatele
Společnost Innovative Business začala před rokem se svým podnikáním jako konzultační společnost 
v oblasti obchodu a marketingu. Cílovou skupinou byly malé a střední firmy, které v těchto 
oblastech nejvíce potřebují pomoc zkušených konzultantů.

Téměř u každého klienta postupně docházelo k nasazení cloudových služeb pro některou z oblastí 
jeho firemních procesů. Firma proto přišla s myšlenkou soustředit na jednom místě to nejlepší 
z cloudů dostupných na trhu na portál BESTONLINE.CZ. Jsou zde služby mnoha výrobců pro různé 
oblasti firemního života, které v Innovative Business navíc sami interně používají a znají tudíž 
do detailu všechny jejich vlastnosti.

Základem nabídky jsou služby Microsoftu. Ve statistikách prodejnosti vede jednoznačně Office 365, 
následován CRM Online, které se stává logickým následujícím krokem po implementaci Office 365. 
Právě CRM Online je také základem většiny obchodních a marketingových scénářů, které Innovative 
Business připravuje pro své klienty. 

BESTONLINE.CZ umožňuje malým a středním firmám využívat osvědčené nástroje a služby, které se 
dříve zdály dostupné jen velkým korporacím či bankám. Konzultanti Innovative Business se zároveň 
svou prací snaží zbořit dogmata „velkých IT projektů“ a učí klienty používat hotová řešení, nabízející 
bezkonkurenční poměr cena/výkon.

Innovative Business s.r.o.
Finalista kategorie

www.innovativebusiness.cz

Reference zákazníka: 
„S firmou Innovative Business 

jsme začali spolupraco-
vat, protože nám poskytla 

největší znalosti v oblasti 
cloudových technologií. 

Naše společnost je využí-
vá již dlouhodobě, ale pro 

další rozvoj jsme hledali 
právě podobný typ partne-

ra. V Innovative Business 
mají nejen širokou nabídku 
služeb různých výrobců, ale 

vědí o nich hodně, co se týká 
praktického použití – výhod 

i nevýhod. Co oceňujeme 
nejvíc, je především zasazení 

technologií do obchodních 
procesů. Takže už nekupuje-
me ‚jen‘ nějaký software, ale 

službu, která nám pomáhá 
v každodenní práci a rozvoji 

našich služeb pro držitele 
ISIC karet a dalších našich 
mezinárodních produktů.“

Radek Klein, 
Senior IT Manager, 

GTS ALIVE s.r.o.

Kategorie  
Cloud Start-Up

Reference zákazníka: 
Za rok práce se společnosti 

NWT podařilo uzavřít 
75 nových smluv 

obsahujících produkty 
Office 365. Mezi nové 

zákazníky patří například 
společnost PAVELKA – 
VTP s.r.o. Její jednatel 

hodnotí zkušenosti 
s produktem a službami 

týmu následovně:  

„Dřív jsem k zákazníkům 
na stavby jezdil se spoustami 

vytištěných dokumentů. 
Od té doby, co používáme 

Microsoft Office 365, mi stačí 
jen můj mobilní telefon – 

všechny dokumenty, 
smlouvy, termíny, fotografie 
i kontakty tam mám kdykoli 

k dispozici.“

Rostislav Pavelka,  
majitel společnosti  

PAVELKA – VTP s.r.o.

www.nwt.cz

Řešení:

Nová cloudová divize pomáhá zákazníkům naplno 
využít potenciál cloudových služeb
Na počátku roku 2014 vzniklo v technologické společnosti NWT a.s. oddělení, jež se věnuje výhradně 
prodeji a podpoře produktů a služeb Microsoft Office 365. K prodeji těchto řešení je využíváno 
více prodejních kanálů, včetně přímého prodeje novým i stávajícím zákazníkům obchodními 
reprezentanty a specialisty tohoto oddělení i prodejního a servisního týmu společnosti NWT a.s. 
K prodeji také výrazně přispívá realizování veřejných školení a seminářů, ať už v pojetí vlastních 
modelů těchto akcí, nebo převzatých od společnosti Microsoft, jako například CIE (Customer 
Immersion Experience). 

V NWT a.s. sami přešli na řešení Office 365 a zjistili tím v praxi výhody tohoto řešení. Díky tomu 
vidí cloudové technologie jako velmi významnou součást firemního IT u svých zákazníků. Tyto 
technologie představují výrazný technologický přínos pro koncové uživatele a především 
v segmentu malých a středních firem nebyly v minulosti možné. Společnost NWT zjistila, že 
zákazníky téma Office 365 velmi zajímá a mnozí přehodnotili strategii rozvoje svého IT ve prospěch 
cloudového řešení. 

NWT a.s.
Vítěz kategorie

Kategorie  
Cloud Start-Up
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Reference zákazníka: 
„Nejtěžší rozhodnutí bylo, jestli 

vůbec do nového CRM systé-
mu jít. Dnes ale mohu říci, že 

to rozhodnutí bylo správné. 
Microsoft Dynamics CRM plně 

splnilo všechny naše původní 
požadavky. Dalším klíčovým 
milníkem, který s odstupem 

času hodnotím jako nadmíru 
pozitivní, bylo to, že jsme se 

rozhodli jít do agilního vývoje. 
Jen díky tomu se nám podařilo 

spustit CRM během pouhých 
4 měsíců. Bez toho správného 

implementačního partnera 
a CRM systému bychom to 
ale nikdy nedokázali. Agilní 
projektové řízení nám navíc 
pomohlo vyhnout se tradič-

nímu ‚záklonu‘ koncových 
uživatelů, kteří nový systém 

přijali naopak velice přívětivě.“

Petr Budín,  
Manager, Sales System Design,

O2 Czech Republic a.s.

www.llpgroup.com/cz

Řešení:

CRM systém pro řízení obchodu a vztahů s firemními 
zákazníky a státní a veřejnou správou
Společnost O2 Czech Republic hledala nový robustní CRM systém, který by dokázal plně podpořit 
její obchodní tým pro korporátní zákazníky, veřejnou a státní správu a i obchodní tým starající se 
o firemní zákazníky malých a středních firem. LLP Prague připravila řešení Microsoft Dynamics 
CRM Online a Microsoft Dynamics CRM 2013, které umožnilo pokrýt všechny potřeby, včetně 
velice specifických požadavků na pokročilou správu uživatelských oprávnění a propojení se 
specializovaným bezpečnostním systémem. V rámci celé implementace byla vyvinuta řada 
unikátních workflow a mechanismů pro rozšířenou správu uživatelských práv. Za klíčovou inovaci 
lze považovat implementaci blacklistů a funkcionalitu Skrytá oportunita. Zamezuje úniku dat, se 
kterým se společnost O2 v minulosti opakovaně potýkala. Microsoft Dynamics CRM pokrylo veškerá 
chybějící workflow u ostatních systémů, zejména CRM Siebel pro korporátní zákazníky.

Nasazením tohoto řešení dosáhla společnost O2 radikálního zvýšení bezpečnosti dat, významného 
zvýšení kvality péče o korporátní a firemní zákazníky a spokojenosti konkrétních business decision 
makerů. Firma dosáhla 80% úspory nákladů na CRM systém a maintenance, díky čemuž je návratnost 
investice kratší než 1 rok.

LLP Prague, s.r.o.
Vítěz kategorie

Kategorie  
Inovativní řešení na platformě  
Microsoft Dynamics CRM

Řešení:

Řešení pro automotive, Compact CRM Škoda auto 
Volkswagen Group je jeden z největších světových automobilových koncernů, podniká 
ve 150 zemích, ve 20 zemích má výrobní závody.

Cílem projektu bylo vytvoření řešení pro společné marketingové a obchodní působení importéra 
a dealerů, postavené na technologii Microsoft Dynamics xRM snadno adaptovatelné pro jednotlivé 
země a současně všechny značky skupiny. Již pilotní projekt potvrdil, že platforma Dynamics xRM 
umožňuje několikanásobně rychlejší implementaci se zlomky nákladů konkurenční platformy. Nové 
řešení umožňuje společné marketingové a obchodní působení bez ohledu na značku na lokálních 
trzích. Řešení standardizuje procesy ve všech zemích, kde existují role Importér/Dealer. Importér 
i dealer efektivněji obsluhují koncové zákazníky a neztrácejí se leady. Importér má přehled 
o obchodní a marketingové činnosti dealerů. Dealeři tak získávají lepší servis od importéra. Dealer 
má více času na zákazníka a všechny procesy probíhají v reálném čase. Zákazník má lepší servis 
v důsledku optimalizovaných procesů. Vzhledem ke komplexnosti řešení je návratnost odhadována 
na řády týdnů, v oblasti řízení kampaní se zvedla reakce na zaslané nabídky 2,5×. Rychlost změn 
a schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků dává společnosti neuvěřitelnou konkurenční 
výhodu.

Logic point s.r.o.
Finalista kategorie

Reference zákazníka: 
„Logic Point nám pomohl vy-
tvořit a nasadit CRM systém 

pro velkoobjemové značky 
koncernu Volkswagen Group 

(tj. VW, Audi, Škoda a SEAT) 
zaměřený na malé a střední 
trhy po celém světě. Systém 

byl úspěšně odpilotován 
na Slovensku a v Irsku s mi-
nimálními náklady ve srov-
nání s podobnými projekty 

v rámci koncernu. Compact 
CRM, postavený na plat-

formě Microsoft Dynamics 
pokrývá celý distribuční 

řetězec od centrál jednotli-
vých značek přes importéry 
až po dealerskou síť a stává 
se tak jedním ze dvou CRM 

systémů schválených pro 
globální využití v rámci 

Volkswagen Group.“

Pavel Jirák,
CRM Coordinator, 

International Marketing (PMI),
ŠKODA AUTO a.s.

Kategorie  
Inovativní řešení na platformě  
Microsoft Dynamics CRM

www.logicpoint.cz
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Reference zákazníka: 
„Zvažovali jsme několik 

možností a volba produktů 
z řady Microsoft Dynamics 

a oborového řešení pro 
oblast finančních služeb 

OneCore byly tou správnou 
volbou. Získali jsme 

plně integrovaný systém 
pokrývající všechny aspekty 
našeho podnikání v oblasti 

finančních služeb a leasingu. 
Díky snížení velkého počtu 

systémů na minimum se 
naše práce zefektivnila 

a všechny procesy se staly 
přehlednějšími.“

Miroslav Kešelák, 
Director of Business  

Services CZ&SK, 
UniCredit Leasing  

Slovakia, a.s.

www.axiomprovis.cz

Řešení:

Implementace leasingového řešení OneCore 
a Microsoft Dynamics NAV, CRM a Microsoft 
SharePoint ve společnosti UniCredit Leasing, a.s.
Úspěšný projekt implementace nejnovějších produktů Microsoft a certifikovaného leasingového 
řešení OneCore proběhl podle metodologie Microsoft Dynamics SureStep u zákazníka z finančního 
odvětví s celkovým počtem 354 uživatelů Microsoft Dynamics NAV. 

V rámci projektu došlo k nahrazení nesourodých systémů, aplikací a různých databází, a to v České 
i Slovenské republice. Z původních 14 systémů se podařilo snížit jejich počet na 3. Došlo tak k výrazně 
větší přehlednosti celé systémové infrastruktury, k jednodušší správě celého řešení, snížení plateb 
za údržbu a mzdových nákladů. Jednotná technologická platforma zvýšila bezpečnost a stabilitu 
informačního systému. Zákazník získal v rámci implementovaného řešení přehlednější strukturu dat, 
nástroj na sběr a vyhodnocování dat ve formě integrovaného datového skladu (DWH). 

Implementaci provedl tým konzultantů a programátorů se zkušenostmi z oboru finančních služeb 
a leasingu.

AXIOM PROVIS Int., s.r.o.
Vítěz kategorie

Kategorie  
Inovativní ERP řešení na platformě 
Microsoft Dynamics 

Řešení:

Komplexní ERP/CRM řešení na bázi Microsoft 
Dynamics AX a Project Server řídí příležitosti, vývoj 
i výrobu armádní elektroniky v RETIA a.s. 
Společnost RETIA je vedoucí česká firma v oblasti vojenské elektroniky a záznamových systémů 
s mezinárodní působností. V rámci projektu vzniklo unikátní technické řešení, které výhodně 
propojuje ERP Microsoft Dynamics AX s projektovým nástrojem Microsoft Project Server. RETIA 
efektivněji využívá firemní zdroje pro realizaci projektů, výroby zařízení i softwarového vývoje.

Řešení zahrnuje řízení obchodních příležitostí v CRM a Outlooku, tvorbu nabídek, návrh, vývoj, 
testování prototypů, projektově řízenou výrobu, dodání i následný dlouhodobý servis. Pro 
manažerské výstupy je využito nástrojů Microsoft Business Intelligence, kde zákazník získal detailní 
a aktuální přehled o stavu společnosti i jednotlivých procesů. Hlavní inovací projektu je vytvoření 
řešení pro konfigurační management výrobků splňující armádní předpisy NATO, které je na trhu 
unikátní a má velký potenciál pro opakované nasazení v segmentu armádních dodavatelů.

Bez realizace projektu by RETIA nebyla schopna naplnit požadavky na významné dodávky 
do armádního sektoru, které mnohonásobně převyšující náklady projektu. Řešení také pomohlo 
společnosti RETIA splnit kvalifikační kritéria pro dodávky vojenské techniky armádám NATO.

AutoCont CZ a. s.
Finalista kategorie

Použité produkty 
Microsoft: 

Microsoft Dynamics AX 2009, 
Microsoft SharePoint  

Server 2013, 
Microsoft Project Server 2013, 

Microsoft SQL Server 2012, 
Microsoft Office 2013

Kategorie  
Inovativní ERP řešení na platformě 
Microsoft Dynamics 

www.autocont.cz
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Reference zákazníka: 
„Implementované řešení 

s využitím NESS BI Factory 
umožnilo rychlé vybudová-

ní BI platformy a realizaci 
potřeb ESSOXu v oblasti 
konsolidace klientských 

informací. Výhodou je 
snadná integrace do stávají-
cího prostředí a jednoduché 
zvládnutí nástroje interním 

týmem.“

Tomáš Klíma,
vedoucí IT, 

ESSOX s.r.o.

www.ness.cz

Řešení:

Implementace NESS BI Factory ve společnosti 
ESSOX s.r.o.
Ness definoval ve společnosti ESSOX s.r.o. principy budování nové platformy pro reporting 
konsolidovaných klientských informací a výpočtu rizika vzniku delikvence u smlouvy/klienta. 
Po ukončení analýzy Ness implementoval řešení pomocí nástroje Ness BI Factory. Modulárnost 
umožnila nastavit konfiguraci nástroje dle konkrétních potřeb zákazníka. 

Ness BI Factory umožňuje jednoduchou integraci do stávajícího prostředí zákazníka. Veškeré služby 
jsou navržené pro maximalizaci využití výkonu Microsoft BI technologií. Nástroj svým konceptem 
podporuje agilní vývoj a self service přístup k BI. 

Snadná instalace a existence metodik umožnila vývoj řešení u zákazníka již od prvních dnů 
od zahájení projektu, odpadlo tak zdlouhavé rozmýšlení konceptu a integrace potřebných BI 
nástrojů. Ness BI Factory umožňuje rychlou reakci na změnové požadavky zákazníka.

Ness Czech s.r.o.
Vítěz kategorie

Kategorie  
Projekty datové analytiky  
a Business Intelligence

Řešení:

Datový sklad a korporátní reporting pro společnost 
Parfums.cz (Internet shop, s.r.o) 
Parfums.cz je součástí největší sítě internetových obchodů, provozovaných společností Internet 
Shop, s. r. o., zaměřených na prodej parfémů a kosmetiky zejména ve střední a východní Evropě. 
Celkem působí ve 13 zemích. Ročně obslouží přes 2,5 milionu zákazníků a dodá přes 3,5 milionu 
produktů. Cílem projektu bylo vytvořit jednotný datový sklad pro řízení a optimalizaci klíčových 
oblastí společnosti. Společnost Parfums.cz získala moderní reportovací nástroj, který nabízí 
informovaný náhled na aktuální obchodní i finanční informace v nejrůznějších souvislostech. 
Díky novým pohledům je možno jednotně pracovat napříč regiony, sortimentem i jednotlivými 
zákazníky a mít přehledně na jednom místě klíčové informace pro řízení důležitých firemních 
procesů. Nový systém umožňuje lépe řídit efektivitu nákupu, prodeje i finančních toků a díky 
včasným informacím poskytovat důležité informace pro klíčová rozhodnutí. To vše přináší provozní 
úspory, které snižují cenu implementovaného díla. 

Dlouhodobý výhled předpokládá další růst efektivity a snižování provozních nákladů přímo 
spjatých s užíváním a další optimalizací systému. Datový sklad, který rychle poskytuje informace 
o aktuálním stavu a historických souvislostech, a je vysoce ceněným aktivem každé progresivní 
společnosti. 

Intelligent Technologies, s.r.o.
Finalista kategorie

Reference zákazníka: 
„Manažerský informační  

systém nám pomáhá 
v lepším a efektivnějším 

řízení společnosti. Máme 
k dispozici aktuální provozní 

informace a zároveň histo-
rické vývojové trendy, vše 

dostupné rychle a přehledně. 
Implementované řešení 

nám pomohlo dosáhnout 
podstatné časové a finanční 

úspory a očekáváme, že jeho 
význam se v budoucnu ještě 

zvýší vzhledem k našemu 
vstupu na americký trh.“ 

Michal Zámec,  
ředitel společnosti  

Internet Shop, s.r.o. 

Kategorie  
Projekty datové analytiky  
a Business Intelligence

www.intecs.cz
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Reference zákazníka: 
„Implementace systému  

BYZNYS Evo probíhala v naší 
firmě zhruba 3 měsíce. V této 

době proběhlo pomocí speciál-
ního nástroje plynule i přeta-

žení dat z původního systému 
a to nám umožnilo pokračo-
vání ve firemní agendě beze 

ztráty detailních informací. 
BYZNYS Evo nás příjemně 

překvapil svojí architekturou, 
propracovanou ergonomií 

a automatizovanou aktuali-
zací upgradů. Naši pracovníci 
si pochvalují variabilní tvorbu 

výstupů, dynamické filtry 
a definice vlastních pohledů  

na data. Pro manažery 
využíváme automatické noční 
reporty a grafické dashboardy. 

BYZNYS Evo hodnotíme jako 
správnou volbu a systém, 
na který se do budoucna 

můžeme spolehnout.“

Ing. Václav Švehla,  
finanční ředitel, 

PBtisk a.s.

www.jkr.cz

Řešení:

BYZNYS Evo
Řešení je postaveno na moderních technologiích, které zaručují dlouhou životnost aplikačního 
serveru s business logikou. Řešení s aplikační logikou na serveru umožňuje použití klientských 
aplikací z různých koncových zařízení. V současnosti je napojen i na nativní aplikaci na tabletech 
s Windows 8.1., kde je řešen scénář mobilních obchodníků, a CRM s online/offline obousměrnou 
synchronizací dat mezi tabletem a aplikačním serverem BYZNYS Evo. Pro přechod od konkurenčních 
řešení je vytvořen datový upsize, který s použitím datového modelu naplní ze vstupních souborů 
úvodní data se všemi potřebnými vazbami.

Zákazník získá uživatelsky definovatelný systém s možností customizace jak na úrovni datových 
struktur, tak i vzhledu formulářů a výstupů, včetně možnosti ovlivnění chování systému, validačních 
kontrol a rozšíření nabídek. Projekt umožní zákazníkovi volbu koncových zařízení vzhledem 
k používanému scénáři zpracování. Aplikační a datový server může být umístěn jak on-premise, tak 
i v cloudu. Snadným vytvořením dalších klientských aplikací bude systém stále v souladu s aktuálními 
trendy uživatelských aplikací. Vzhledem k masivnosti projektu ERP systému je návratnost investice 
odhadována na 4–5 let.

J.K.R. spol. s r.o.
Vítěz kategorie

Kategorie  
Moderní aplikace na platformě Windows

Řešení:

Cool Ticket – unikátní elektronické ceniny eliminující 
čtečky čárových kódů
Cool Ticket je patentovaný systém kontroly elektronické ceniny, který eliminuje čtečky čárových 
kódů. Na trhu je využíván jako vstupenka do kina, divadla, na festival či jako kupon na drink 
do restaurace, baru, kavárny. Emise je online monitorovaná a řízená. Vstupenka je aktivní v každém 
kroku svého životního cyklu a v telefonu uživatele zobrazuje například výzvu k ohodnocení události 
dvě hodiny po využití vstupenky. Cool Ticket je v řadě kin a hudebních klubů jediný způsob pro 
online doručení vstupenky. Kupóny jsou využívány v kombinaci se vstupenkou nebo samostatně 
jako product sampling s garancí 1 vzorek = 1 unikátní zákazník. To přináší nové možnosti 
věrnostních programů a budování zákaznické databáze. Integrace do systémů provozovatele nemá 
dopad na zaběhlé procesy. Zákazník Ticketware s.r.o. zaznamenal 100% meziroční růst online 
prodeje. Cool Ticket je aktuálně využíván ve 48 kinech v ČR a SR. V rámci Ticketware bylo doposud 
doručeno přes 19 000 Cool Ticket vstupenek.

Cool Ticketing s.r.o.
Finalista kategorie

Reference zákazníka: 
„Služeb společnosti  

Cool Ticket využíváme 
od roku 2013. Jejich elektro-

nická vstupenka do chytrých 
telefonů funguje naprosto 
bez problémů! Návštěvník 

kina nemusí stát v řadě 
na lístek, není třeba nic 

tisknout ani si ukládat SMS 
kód. Vše je v jednoduché 

a přehledné aplikaci. V rámci 
podpory prodeje jsme využili 

pro zákazníky GAC aplikaci 
Cool Ticket i pro elektronický 
sampling kuponů. V prosinci 
2014 se během jednorázové 

kampaně vydalo přes aplika-
ci Cool Ticket 382 Maxi pop-

cornů na bufetu. V úspěšné 
spolupráci budeme i nadále 

pokračovat a věříme, že 
i další zákazníci ocení poten-

ciál této technologie, která 
časem dále jen poroste!“ 

Mgr. Michal GAJA, 
marketingový ředitel, 

GOLDEN APPLE CINEMA a.s.

Kategorie  
Moderní aplikace na platformě Windows

www.cool-ticketing.com
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Řešení:

Komplexní implementace hlasových 
a videokonferenčních služeb ve společnosti CPI Group
CPI Group je přední českou realitní skupinou zabývající se investicemi, rozvojem a správou 
nemovitostí ve střední Evropě. Vzhledem k obchodnímu růstu se firma dostala na samou hranici 
využití stávajícího telekomunikačního řešení. KPCS CZ realizovala řešení na platformě Microsoft 
Lync 2013, které dokázalo zajistit služby pro 300 uživatelů s možností rozšíření až na 1000. 

Zákazník získal moderní způsob zasílání rychlých zpráv. Komunikace v reálném čase a prezence 
uživatelů přináší schopnost pružněji reagovat na nepřítomnost kolegů. Uživatelé mohou sdílet 
svou pracovní plochu nebo vybrané programy, mohou tvořit konference a virtuální skupiny. 
Uživatelé rovněž oceňují službu Persistent Chat, jenž umožňuje vytvářet virtuální místnosti, tím 
se zvyšuje produktivita jak mezi týmy, tak u jednotlivců. Mobilní aplikace Microsoft Lync 2013 je 
dostupná i pro mobilní zařízení Windows Phone, Android i iOS. Na základě analýzy produktivity 
vychází celková časová úspora každého pracovníka na 0,8 procenta pracovní doby čili na necelé 4 
minuty denně. Celková úspora za všechny uživatele činní 22 915 eur za rok. V případě dodržení výše 
predikované časové úspory je návratnost investice 6 měsíců. 

KPCS CZ, s.r.o. 
Finalista kategorie

Použité produkty 
Microsoft: 

Microsoft Lync Server 2013,  
Microsoft Lync 2013, 

 Microsoft Exchange 2010,  
Microsoft Exchange 2013,  

Exchange Online,  
Microsoft Office  

Web Apps Server,  
Microsoft SQL  

Server 2012 Standard,  
Windows Server 2012 R2

Kategorie  
Komunikace, telefonie  
a podnikové sociální sítě

www.kpcs.cz

Použité produkty 
Microsoft: 

Microsoft Lync Server, 
Microsoft Lync CAL Standard, 
Microsoft Lync CAL Enterprise, 

Microsoft Lync CAL Plus

www.autocont.cz

Řešení:

Řešení Microsoft Lync 2013 používá ve společnosti 
Mountfield i „Béďa Trávníček“
Mountfield je česká společnost, která se vypracovala na největšího prodejce zahradní techniky, 
nábytku a bazénů. Aktuálně v ČR a SR provozuje síť 73 vlastních prodejních center. Cílem projektu 
realizovaného AutoContem bylo poskytnout nástroj, který sjednotí firemní kulturu komunikace 
a povede k úsporám nákladů vzniklých na základě každodenního cestovaní zaměstnanců 
na interní jednání i k úsporám za telekomunikační služby. AutoCont realizoval migraci prostředí 
komunikačních služeb Lync Server 2010 na Lync Server 2013. Hlavními přínosy jsou zprostředkování 
interaktivní komunikace ve formě krátkých zpráv (instant messaging), poskytování informací o stavu 
uživatele, audio/video komunikace a možnost webové konference se sdílením dokumentů či 
obrazovky. Uživatel má možnost chatovat, volat, sdílet informace v rámci firmy i mimo ní ze svého 
PC i mobilního zařízení za minimální náklady. Velkým přínosem je také bezpečnost nasazeného 
prostředí a kompatibilita Lync clienta s iOS a Android. Jednání probíhají online, školení zaměstnanců 
lze nahrát a sdílet. Úspory času i finančních prostředků za telekomunikační služby při nasazení 
technologie Microsoft Lync jsou u organizací s desítkami poboček významné. 

AutoCont CZ a. s.
Vítěz kategorie

Kategorie  
Komunikace, telefonie  
a podnikové sociální sítě



26 27

Řešení:

FlowArt řešení pro kompletní digitalizaci, sdílení 
a správu firemních dokumentů
FlowArt je produktová řada společnosti Unicorn Systems pro kompletní digitalizaci, sdílení a správu 
firemních dokumentů a informací využívající technologie společnosti Microsoft. Jednotlivé 
produkty podporují širokou škálu podnikových procesů v nejrůznějších oborech a zavádějí efektivní 
principy bezpapírové firmy.

Základem produktové řady jsou produkty:
•  Řízení oběhu dokumentů – spravuje dokumenty v rozličných formátech. 
•  Třídění zpráv – nástroj, který efektivně třídí nestrukturované elektronické zprávy. 
•  Podnikový slovník – vedení a spravování jednotného slovníku business a IT pojmů.
•  Azure Backup Manager – komplexně řeší bezpečnou zálohu uživatelských dat do cloudu. 
•  Správa projektové dokumentace – umožňuje stanovit unifikovanou strukturu dokumentové 

knihovny. 
•  Zabezpečené úložiště – plní legislativní požadavky na elektronickou archivaci firemních dat.
•  Znalostní báze – řešení, které umožňuje využití firemních znalostí pro interní i externí potřeby.
•  Biometrický podpis – zavádí vlastnoruční biometrický podpis a využívá ho ve všech elektronických 

dokumentech.
•  Digitální pracovní prostor – řešení, jímž vzniká jednotný elektronický pracovní prostor uživatele.

UNICORN SYSTEMS a.s. 
Finalista kategorie

Použité produkty 
Microsoft: 

Microsoft SharePoint, 
Microsoft Azure,  

Microsoft Windows,  
Microsoft Windows Phone, 

Microsoft Office

Kategorie  
Podniková spolupráce  
a projektové řízení

www.unicornsystems.eu

Reference zákazníka: 
„Platforma MilkyWay je 

pro obě dvě strany, centrálu 
ŠKODA AUTO i pro ŠKODA 
Importers, velice přínosná 

a usnadňuje naši každo-
denní komunikaci. Cílem 

projektu bylo dát do přehled-
né formy spoustu informací 
a aktivit, které publikujeme 
na našich digitálních kaná-
lech a platformách, a záro-
veň mít možnost tyto údaje 
operativně a jednoduše ak-

tualizovat. Řešení MilkyWay 
naši potřebu bezezbytku 

naplnilo. Jsme velice rádi, 
že jsme na tomto projektu 

mohli spolupracovat právě 
se společností BoldBrick.“

Milan Dědek,  
PMK/1, vlastník projektu 

MilkyWay,  
ŠKODA AUTO a.s.

www.boldbrick.cz

Řešení:

MilkyWay portál — informační platforma 
pro spolupráci mezi centrálou, importéry 
a marketingovými agenturami ve společnosti  
ŠKODA AUTO
Pro ŠKODA AUTO vytvořila společnost BoldBrick inovativní marketingový portál MilkyWay 
na platformě Microsoft SharePoint, který zásadním způsobem zjednodušil práci několika stovkám 
lidí po celém světě: centrálnímu marketingu v Mladé Boleslavi, importérům v jednotlivých zemích 
i marketingovým agenturám, které pro ŠKODA AUTO plánují a provádějí jednotlivé kampaně. 
Implementací řešení se podařilo zcela odstranit řadu zastaralých nebo zbytečně technicistních 
nástrojů, jako jsou FTP přenosy. MilkyWay přispěl k dalšímu rozvoji koncepce „self-service 
marketingu“ uplatňované zákazníkem, jejímž smyslem je podpořit vhodnou míru autonomie 
importérů, zohledňovat lokální specifika v jednotlivých zemích a přitom garantovat vnitřně 
konzistentní, celosvětově jednotnou marketingovou komunikaci. Řešení otevřelo cestu pro novou, 
rychlejší a ucelenější formu komunikace o připravovaných aktivitách, kampaních a událostech. 

Podstatným přínosem je též eliminace rizik plynoucích z dříve roztříštěné distribuce materiálů 
a související komunikace. Portál umožňuje jednodušší plánování marketingových aktivit a distribuci 
marketingových materiálů a pomáhá je lépe cílit. Tímto přispívá k efektivnějšímu budování 
povědomí na trhu, lepšímu vnímání značky a konzistentní marketingové komunikaci. 

BoldBrick, s.r.o.
Vítěz kategorie

Kategorie  
Podniková spolupráce  
a projektové řízení
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Reference zákazníka: 
„Projekt byl realizován 

na základě poptávky po vytvo-
ření integrační platformy pro 

prezentaci informací o běžných 
agendách uživatelů. Systém 

aktivně využívá cca 5000 za-
městnanců celní správy. V prů-
běhu implementace bylo nutné 

provést optimalizaci kódu 
a vyladění výkonu serverové 

farmy, zejména s ohledem 
na náročnost zpracování velké-
ho množství dokumentů v rela-
tivně krátkém čase. Oceňujeme 
zejména dynamický a kreativní 

přístup dodavatele při vývoji 
a správě systému. V rámci 

dalšího vývoje předpokládáme 
rozšíření osobního webu o řadu 

dalších funkcí, kterými jsou 
např. nástroje identity manage-

mentu a oprávnění k přístupu 
do interních aplikací CS.“

Ing. Petr Gavlas,  
zástupce ředitele odboru 

informatiky,
Celní správa ČR

www.xpis.cz

Řešení:

Osobní web zaměstnance Celní správy na platformě 
SharePoint
Celní správa má v současnosti více než 5000 zaměstnanců, kteří využívají intranetový portál 
na platformě Microsoft SharePoint 2013. S přibývajícím množstvím agend, dokumentů, informací 
a procesů se intranet stával pro uživatelé nepřehledným. Řešením této situace bylo využití možnosti 
osobních webů Microsoft SharePoint. Jedná se o jedinečný web pro každého zaměstnance, který 
byl rozšířen o další funkce, jako např. přehledy relevantních informací a dokumentů, přehled úkolů, 
výkazů práce zaměstnance s možností online vyplnění atd. Automatizace procesů vede k snížení 
chyb lidského faktoru a výraznému zjednodušení procesů. Součástí je i systém zastupování v době 
nepřítomnosti zodpovědné osoby. Celé řešení vede k výraznému navýšení počtu uživatelů, kteří 
intranet na denní bázi používají, případně tvoří obsah. Implementace osobních webů umožnila 
efektivnější využití portálu na Celní správě. Hlavním přínosem je seskupení relevantních informací 
a jejich zpřehlednění. Projekt zásadním způsobem optimalizuje procesy v Celní správě. Schvalovatelé 
mají jasný přehled o úkolech, které musejí provést, a zaměstnanci mají naopak přesný přehled 
o stavech jejich žádostí. Procesy se již nadále nemusejí řešit nepřehlednou papírovou formou, která 
byla náchylná na chybu lidského faktoru.

XPIS s.r.o.
Finalista kategorie

Kategorie  
Podniková spolupráce  
a projektové řízení

CMYK = 93%, 77%, 2%, 0%

CMYK = 71%, 8%, 3%, 0%

Partneři společnosti Microsoft jsou IT specialisté doporučovaní společností Microsoft pro dodávání a implementaci IT produktů a služeb 
pro vaši organizaci. Tyto nezávislé společnosti splňují přísné standardy kvality a zkušeností, a můžete jim proto vždy důvěřovat v otázkách 
dodávání a vývoje systémů na bázi technologií společnosti Microsoft. 

Ať už je velikost vaší firmy jakákoli, partneři společnosti Microsoft dokážou přesně navrhnout IT řešení či software na míru vašim 
potřebám. Jsou schopni na vysoké úrovni prozkoumat potřeby vaší organizace a doporučit řešení, která přinesou měřitelné výhody. Mezi 
ty patří nejmodernější technologie, konzultace, nasazení, technická podpora, školení a další.

5 důvodů, proč spolupracovat  
s partnery společnosti Microsoft
1.  Spojte se s důvěryhodnými profesionály, kteří dobře chápou specifické potřeby vašeho podnikání. 

2.  Rozvíjejte své podnikání strategicky s využitím softwaru a služeb, které odpovídají vašim cílům. Aplikace a služby nabízené 
partnery jsou navrženy tak, aby optimalizovaly vaše pracovní procesy a zajišťovaly a udržovaly růst ziskovosti. 

3.  Zajistěte si inovativní řešení svých problémů na bázi technologií společnosti Microsoft.

4.  Zlepšete návratnost stávajících i nových investic do IT. 

5.  Zajistěte efektivitu svých investic a spolupracujte s IT experty, kteří využívají ucelené partnerské podpory společnosti Microsoft.

Společnost Microsoft oceňuje některé ze svých partnerů za jejich zkušenosti prostřednictvím specializací založených na jednotlivých 
kompetencích. Partneři získávají osvědčení o kompetenci prostřednictvím přísného certifikačního programu Microsoft Partner Network. 
Gold a Silver kompetence společnosti Microsoft jsou oborově uznávaná osvědčení partnerských znalostí, zkušeností a soustředění 
na úspěšnost zákazníků v určité oblasti obchodních řešení.
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Kdo jsou partneři společnosti Microsoft?



Mediální partneři

Reseller Magazine OnLine (RMOL.CZ)
Portál pro ICT prodejce RMOL.CZ doplňuje časopis Reseller Magazine a přináší aktuální zpravodajství, analýzy a výzkumy trhu, rozhovory, 
katalog produktů a distribucí, promoakce, kalendář akcí, videa a vlastní příspěvky výrobců a distributorů. To nejdůležitější za 168 hodin 
z RMOL.CZ vychází v newsletteru Reseller Magazine Weekly. Pro odběr newsletteru či časopisu se registrujte na www.rmol.cz.

Komora.cz – B2B časopis pro českého podnikatele a manažera
Měsíčník KOMORA.cz je 17 let úspěšným B2B titulem Hospodářské komory ČR. Poskytuje aktuální informace o hospodářství, 
ekonomických podmínkách a právních předpisech. Přináší rady spojené s podnikatelskou činností z oblasti legislativy, daní a dalších 
oborů. Představuje profily špičkových českých podnikatelů a manažerů, věnuje se výrazným podnikatelským tématům. 
Odborné vydavatelství C.O.T. media, které titul vydává, vzniklo v lednu 1997. V současné době vydává 14 tištěných B2B a B2C titulů.

IDG Czech Republic, a.s.
IDG Czech Republic, a.s., je dceřiná společnost International Data Group (IDG), přední mezinárodní společnosti se sídlem v Bostonu, která 
na trhu působí již od roku 1964. V České republice letos IDG slaví 25 let od svého založení. Celosvětově vydává více než 179 titulů novin 
a časopisů a poskytuje svým čtenářům informace prostřednictvím více než 460 webů a 200 mobilních stránek a aplikací. V ČR a SR vydává 
časopisy CIO Business World, Computerworld, CFO World, HD World, ChannelWorld a Security World. Webové stránky těchto a dalších 
titulů navštěvuje více než 200 000 návštěvníků měsíčně.

IT Systems
Časopis vychází již 17 let a oslovuje především IT manažery, kteří potřebují mít přehled o aktuální nabídce a trendech v oblasti 
podnikových aplikací a řešení. Současně pomáhá IT profesionálům efektivně řídit IT v souladu s potřebami byznysu. Pravidelná vydání 
měsíčníku doplňují specializované přílohy zaměřené na vybraná témata (ERP, BI, cloud, bezpečnost) nebo odvětví (výroba, veřejný sektor).
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