Reference
Námi dodaná řešení a služby pomáhají například těmto výrobním společnostem:

KVALITA

ODBORNOST

Na kvalitu našich řešení
a služeb se můžete spolehnout.
Důsledně se totiž řídíme mezinárodní
normou ISO 9001 a jsme certiﬁkováni
pro její nejnovější verzi z roku 2016.
Kvalita pro nás ovšem není
prázdným slovem ani kusem papíru,
je přirozenou součástí všech našich
vnitřních procesů a každodenně
se chováme tak, abychom naplňovali
naši politiku kvality.

Zaměřujeme se ve svém podnikání na
jednu oblast – podporu diskrétní výroby.
Jelikož netříštíme kapacity ani zdroje,
jsme na tuto problematiku skutečnými
odborníky. Navíc disponujeme v Česku
jedním z největších implementačních
týmů znalých procesů ve výrobních
ﬁrmách. Postupujeme podle světových
best practices ITIL pro služby
informačních technologií. O své
zkušenosti se rádi podělíme i s vámi.

Dokument Politika kvality v PDF

Proﬁl společnosti

ZAMĚSTNANCI
Vážíme si svých zaměstnanců
a víme, že představují nejcennější
aktivum naší společnosti. Proto ke
všem pracovníkům chováme hluboký
respekt a investujeme jak do jejich
neustálého vzdělávání
a osobního rozvoje, tak zlepšování
prostředí. I díky tomu jsme byli
již v roce 2008 certiﬁkováni
podle světového standardu
Investors in People.

Jsme partnerem
výrobních ﬁrem
na cestě ke
světové třídě

Certiﬁkát ITIL v PDF

STABILITA

PARTNERSTVÍ

Stabilita je jedním z pilířů dlouhodobých vztahů.
A protože si na dlouhodobých vztazích zakládáme,
nebereme ani stabilitu na lehkou váhu. Naše
společnost je dlouhodobě zisková, bez zadlužení
a zároveň stabilní i personálně.

Jsme strategickým partnerem mezinárodní ﬁrmy
Infor pro Českou republiku a Slovensko. Jako jediní
zde připravujeme jazykovou a legislativní
lokalizaci jejího ERP systému SyteLine (CloudSuite
Industrial). Kromě toho vyhledáváme regionální
a lokální příležitosti ke spolupráci v odborné rovině
i v oblasti společenské odpovědnosti.

ITeuro, a.s.
Hollarova 1124/14
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
iteuro.cz

+420 591 162 411
info@iteuro.cz

Dodáváme
zlepšení
Jsme specialisté na výrobu
Jsme ITeuro – česká konzultační a softwarová společnost, která se specializuje na podnikové aplikace,
související služby a optimalizaci procesů ve výrobních ﬁrmách.
Od svého založení v roce 2000 zákazníkům dodáváme komplexní informační systémy a nástavbové aplikace jak od mezinárodní
ﬁrmy Infor, tak z naší vlastní produkce. Zajišťujeme nejen implementaci softwaru, jeho následnou podporu a rozvoj. Poskytujeme také
široké spektrum služeb od školení uživatelů po expertní poradenství pro optimalizaci procesů, zvýšení efektivity a produktivity
podle celosvětových standardů a best practices.
Na českém a slovenském trhu informačních systémů pro výrobní společnosti máme jeden z největších implementačních týmů s téměř
třemi desítkami odborníků. Pro přední ﬁrmy v oborech automotive, strojírenství, elektrotechniky, nábytkářství, tisku a dalších odvětvích
jsme realizovali desítky projektů, a to včetně mezinárodních. Námi dodávaná řešení vycházejí z 30letých zkušeností výrobců světové
třídy a umožňují každému našemu zákazníkovi dosáhnout špičkové úrovně výkonnosti ﬁrmy.

Česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě

ITeuro

Na trhu od roku 2000

Naším posláním je dodávat zlepšení. Pomáháme zákazníkům fungovat
na úrovni výrobců světové třídy. K tomu jim poskytujeme potřebné
softwarové nástroje, podporu a know-how.
Neprodáváme krabicový software, ale dodáváme komplexní aplikace uzpůsobené potřebám konkrétní
ﬁrmy. Každého potenciálního zákazníka nejprve detailně poznáme a teprve poté mu navrhneme
nejvhodnější řešení. A když narazíme na speciﬁcký požadavek? Žádný problém, máme vlastní vývojová
a realizační oddělení, která připraví i speciální software na míru.
Po implementaci systému s klienty dále pracujeme – pořádáme pravidelná odborná školení uživatelů,
nasazujeme inovace a updaty aplikací a provádíme audity spokojenosti. Díky námi dodaným řešením
se společnosti zákazníků rozvíjejí a proces zlepšování je tak trvalý.
Správně zvolené a využívané softwarové nástroje pro dosažení úrovně světové třídy ovšem nestačí.
K tomu je nutné podnikové aplikace propojit s optimálně nastavenými procesy a aktivními,
motivovanými pracovníky. Proto jsme pro výrobní ﬁrmy partnerem i v těchto oblastech a poskytujeme
jim naše zkušenosti, metody a nástroje pro optimalizaci hodnototvorných procesů a účinné zapojení lidí.

Desítky realizovaných projektů
Implementace ERP systému a pokročilých nástavbových nástrojů

Oborové zaměření
Od založení naší společnosti se zaměřujeme na oblast
diskrétní výroby – tedy takové produkce, jejíž postupy jsou založeny
na výrobě podle kusovníků. Jsou to například odvětví:

Slévárny a kovárny
Lisovny a nástrojárny
Výroba strojů a zařízení

Letectví a obrana
Elektrotechnika a high-tech
Údržba, opravy a servis

Expertní konzultační služby pro optimalizaci procesů

Vlastní vývojové a výrobní oddělení, vlastní aplikace

Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) – informační systém orientovaný na výrobní podniky
Infor SyteLine APS – pokročilé plánování a rozvrhování výroby
Infor CPQ – konﬁgurátor zakázek
Infor Business Intelligence – analytické nástroje
Kromě toho připravujeme i vlastní autorská řešení, která těží z našich zkušeností a znalosti potřeb výrobních ﬁrem:

InduStream – digitální sběr a distribuce dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podpora procesů výroby,
údržby, kvality a dalších, WMS

AdviExpert – konzultační služby a podpůrné nástroje ke zvýšení efektivity procesů

Řešení na úrovni výrobců světové třídy

Gold Channel Partner mezinárodní ﬁrmy Infor pro Českou republiku a Slovensko

Jako systémový integrátor nabízíme implementaci předních produktů mezinárodní ﬁrmy Infor. Jedná se zejména o:

AdviGuard – nástroje dohledového centra nad podnikovým systémem

Specializace na výrobní podniky

ve zkratce

Naše produkty a služby

Obrábění kovů

Výroba nábytku

AdviAcademy – odborné vzdělávání uživatelů

Jak dělíme projekty
Každý projekt je jiný, přesto je cíl zpravidla
jediný – zvýšení efektivity vaší společnosti.
Abychom snáze připravili návrh
nejvhodnějšího řešení, analyzujeme s vámi
výchozí stav a dohodneme se s vámi na
typu projektu. Pomůžeme vám, ať
potřebujete kompletně obměnit ﬁremní
aplikace, nebo je jen doplnit o rozšiřující
nástroje. Na vrcholku pomyslné pyramidy
stojí expertní poradenství pro zvýšení
produktivity.

Expert
Optimalizace procesů – projekty
na zvýšení efektivity podniku AdviExpert

Advanced
Rozšíření informačního systému
o pokročilé nástroje – InduStream, AdviGuard,
APS, CPQ, Business Intelligence

Complex
Zavedení podnikového informačního
systému – ERP Infor SyteLine

Automotive

Tiskárny a výroba obalů

Dodáváme
zlepšení
Jsme specialisté na výrobu
Jsme ITeuro – česká konzultační a softwarová společnost, která se specializuje na podnikové aplikace,
související služby a optimalizaci procesů ve výrobních ﬁrmách.
Od svého založení v roce 2000 zákazníkům dodáváme komplexní informační systémy a nástavbové aplikace jak od mezinárodní
ﬁrmy Infor, tak z naší vlastní produkce. Zajišťujeme nejen implementaci softwaru, jeho následnou podporu a rozvoj. Poskytujeme také
široké spektrum služeb od školení uživatelů po expertní poradenství pro optimalizaci procesů, zvýšení efektivity a produktivity
podle celosvětových standardů a best practices.
Na českém a slovenském trhu informačních systémů pro výrobní společnosti máme jeden z největších implementačních týmů s téměř
třemi desítkami odborníků. Pro přední ﬁrmy v oborech automotive, strojírenství, elektrotechniky, nábytkářství, tisku a dalších odvětvích
jsme realizovali desítky projektů, a to včetně mezinárodních. Námi dodávaná řešení vycházejí z 30letých zkušeností výrobců světové
třídy a umožňují každému našemu zákazníkovi dosáhnout špičkové úrovně výkonnosti ﬁrmy.
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Na trhu od roku 2000

Naším posláním je dodávat zlepšení. Pomáháme zákazníkům fungovat
na úrovni výrobců světové třídy. K tomu jim poskytujeme potřebné
softwarové nástroje, podporu a know-how.
Neprodáváme krabicový software, ale dodáváme komplexní aplikace uzpůsobené potřebám konkrétní
ﬁrmy. Každého potenciálního zákazníka nejprve detailně poznáme a teprve poté mu navrhneme
nejvhodnější řešení. A když narazíme na speciﬁcký požadavek? Žádný problém, máme vlastní vývojová
a realizační oddělení, která připraví i speciální software na míru.
Po implementaci systému s klienty dále pracujeme – pořádáme pravidelná odborná školení uživatelů,
nasazujeme inovace a updaty aplikací a provádíme audity spokojenosti. Díky námi dodaným řešením
se společnosti zákazníků rozvíjejí a proces zlepšování je tak trvalý.
Správně zvolené a využívané softwarové nástroje pro dosažení úrovně světové třídy ovšem nestačí.
K tomu je nutné podnikové aplikace propojit s optimálně nastavenými procesy a aktivními,
motivovanými pracovníky. Proto jsme pro výrobní ﬁrmy partnerem i v těchto oblastech a poskytujeme
jim naše zkušenosti, metody a nástroje pro optimalizaci hodnototvorných procesů a účinné zapojení lidí.
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Vážíme si svých zaměstnanců
a víme, že představují nejcennější
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všem pracovníkům chováme hluboký
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Stabilita je jedním z pilířů dlouhodobých vztahů.
A protože si na dlouhodobých vztazích zakládáme,
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