
Začátek spolupráce PRVNÍ CHODSKÉ a K2 atmitec

Už od začátku spolupráce se společností 
K2 atmitec v roce 2005 využívala PRVNÍ CHODSKÁ 
možnost outsourcingu licencí Informačního 
systému K2. V podstatě si jej pronajímali. Součástí 
outsourcingové dohody bylo i poskytnutí kompletní 
IT infrastruktury a péče o ní. PRVNÍ CHODSKÉ se tak 
rozvázaly ruce a mohla se soustředit na svůj byznys 
bez strachu a starostí o svoje IT. 

Řešení IS K2 řídí všechny procesy

IS K2 řídí v podstatě všechny procesy 
společnosti PRVNÍ CHODSKÁ od přijetí zboží 

na sklad až po jeho fi nální prodej, marketing. 
Kádvojka řeší též mzdy a v malé míře je 

využíván i modul Výroba, jímž společnost řídí 
výrobu lisovaných příhradových vazníků.

Když jsou informace o střechách

v oblacích
Potřeba informací on-line

Společnost PRVNÍ CHODSKÁ má celkově 19 poboček 
po celé České republice, které mezi sebou potřebují 
denně komunikovat. Například zboží, které je na 
jedné pobočce označeno jako ležák, si mohou ostatní 
pobočky velmi rychle stáhnout k sobě a nemusí 
tak zbytečně něco objednávat u dodavatelů. Tím 
získávají možnost efektivněji reagovat na potřeby 
svých zákazníků. Management společnosti zase díky 
manažerské nadstavbě OLAP vidí jakoukoliv změnu 
informací o společnosti on-line. A to jak na úrovni 
jednotlivých prodejen, tak za fi rmu jako celek.

O společnosti První chodská stavební společnost, spol. s r.o.
PRVNÍ CHODSKÁ je předním českým prodejcem značkových střešních krytin a materiálů. 

Vznikla v roce 1991 a dnes má již 19 poboček na celém území republiky. Od roku 2005 využívá pro řízení 

svých fi remních procesů Informační systém K2, který běží od roku 2010 v Datovém centru společnosti 

K2 atmitec v Ostravě. Napište do Vašeho oblíbeného prohlížeče www.K2cloud.cz a zjistěte, 

proč je cloudové řešení vhodné právě pro Vás a proč zcela změní Váš pohled na svět IT.

Přechod od outsourcingu do DC K2

V červnu roku 2010 udělala PRVNÍ CHODSKÁ 
další strategické rozhodnutí a jako jedna z prvních 
společností uskutečnila migraci svých dat a svého 
vlastního hardwaru do tehdy nově otevřeného 
Datového centra  K2. Převoz samotných serverů 
a migrace dat proběhla jeden červnový 
víkend a zákazníci tak ani nepostřehli 
žádné výpadky nebo omezení.

Bezstarostné IT

„Naší doménou jsou střechy. Starost o naše IT jsme 
proto přenechali profesionálům z K2 atmitec,“ říká 
Radek Šerlovský, ekonomický ředitel PRVNÍ CHODSKÉ.

Dnes již společnost vlastní svoje licence IS K2 a celá 
její IT infrastruktura je umístněná v Datovém centru 
K2. Najednou může v IS K2 pracovat až 90 různých 
zaměstnanců.

Když jsou informace o střechách

Výhody řešení IS K2 v DC

Řešení IS K2 v Datovém centru K2 poskytuje 
několik výhod oproti klasickému pojetí. Jedná se 

totiž o komplexní řešení od jediného subjektu, 
tedy jak o hardwarovou podporu a služby 

DC, tak aplikační i softwarovou podporu pro 
samotný IS K2 a v případě jakéhokoliv problému 

zodpovědnost za jeho odstranění.
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