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Použití produktu: Byznys EVO představuje nástroj pro komplexní řízení podniků a sledování ekonomických agend. Nabízí řešení pro 

plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních. Rozsahem funkcí a vysokou variabilitou dokáže pokrýt 

potřeby organizací různého oborového zaměření – od obchodních společností až po výrobní firmy. Řešení je určeno především pro 

středně velké i velké organizace, které kladou důraz na obchodní procesy, soustředí se na vysokou úroveň péče o zákazníky a mají de-

sítky až stovky uživatelů v informačním systému.

Popis produktu: Produkt byl vyvinutý s důrazem na flexibilitu, ergonomii a snadné používání. Jde o škálovatelné řešení s podporou 

 třívrstvé architektury a s možností rozložení zátěže mezi databázovým a aplikačním serverem. Řešení je plně přizpůsobené pro práci 

v cloudu, například v prostředí Microsoft Azure. Vývoj ergonomie probíhal s přispěním odborníků z akademické sféry.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Robustní a škálovatelné řešení s třívrstvou architekturou a podporou cloudu

 ■ Postavené na platformě Microsoftu

 ■ Technologie big data pro zpraco-

vání velkých objemů údajů

 ■ Podpora mobilních aplikací

 ■ Podpora internetového obchodo-

vání B2C i B2B

 ■ Využití pokročilé technologie 

PUV (Prvky Uživatelské Volnosti)

 ■ Elektronické dokumenty s CSD 

(Centrum Sdílení Dokumentů)

Záruka: 12 měsíců

Cena (bez DPH): od 80 tisíc Kč
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Použití produktu: Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) je komplexní ERP systém zaměřený především na střední a velké výrobní pod-

niky s diskrétní zakázkovou i sériovou výrobou. Pokrývá všechny agendy – od nákupu po expedici včetně kapacitního plánování a řízení 

výroby, řízení kvality, zpracování EDI komunikace atd. Produkt je určen především pro podniky, které potřebují plánovat a řídit výrobu 

vzhledem k rozsahu a kombinaci dodávaných produktů a kapacitních možností. Přínosem jsou mj. zlepšení obrátky zásob (a obvykle 

snížení zásob při stejném objemu výroby), nižší náklady na správu či zvýšení průtoku (na stejných kapacitách).

Popis produktu: Systém obsahuje podporu pro projektové řízení, import kusovníků z CAD nástrojů, integrovaný modul CRM s propoje-

ním na MS Outlook. Pokročilé plánování APS poskytuje návrhy pro nákup materiálu, výrobu nebo přesun z jiné lokality, výjimky (alerty) 

pro uživatele, součástí je také optimalizace výrobních zakázek podle zvolené strategie (nastavovací časy, dynamická rezerva zakázky 

apod.). Modul Workbench poskytuje uživateli přehledy přes více formulářů a ukazatele KPI pro řízení procesů. K dispozici jsou i moduly 

pro konfiguraci produktů, pokročilé BI, řízení dokumentace a další.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Integrované pokročilé plánování (i nad více 

lokalitami) a rozvrhování výroby

 ■ Integrovaný systém workflow

 ■ Pokrytí zakázkové, sériové i opakované vý-

roby

 ■ Konfigurátor produktů

 ■ Portál pro dodavatele i pro zákazníka

 ■ Propojení na velké CRM systémy

 ■ Možnost napojení podnikové sociální sítě

 ■ Další integrované nebo externí moduly 

(kvalita, řízení kooperací, PLM, BI, Fore-

casting…).

Záruka: podle smlouvy o podpoře

Cena (bez DPH): podle konkrétního projektu


