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Přínosy vzdělávání AdviAcademy

  ·     Zvýšení produktivity práce

  ·     Optimalizace procesů

  ·     Efektivnější využití podnikového informačního řešení

  ·     Zlepšení uživatelské zkušenosti s ERP systémem 
Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a dalšími aplikacemi

  ·    Osobní rozvoj zaměstnanců

  ·    Zrychlení adaptace nových zaměstnanců  

·    Posílení motivace zaměstnanců

O společnosti ITeuro
Jsme česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu implementujeme světově využívaný 
informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a připravujeme jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Zároveň vytváříme 
vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky, například InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na 
stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Výrobním firmám také poskytujeme související konzultační služby 
ke zvýšení efektivity a produktivity, a to včetně potřebných nástrojů.

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

Naše další řešení
Výrobním firmám nabízíme ucelenou paletu softwarových produktů a souvisejících služeb. 
Kromě vzdělávání AdviAcademy vám můžeme dodat:

 - Komplexní ERP systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) určený pro výrobní podniky
 - Modul pokročilého plánování a rozvrhování výroby Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS nad jiný informační systém
 - Nástroj InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů výroby, 
  údržby, kvality a dalších, WMS
 - Konfigurátor výrobků a zakázek Infor CPQ
 - Analytické nástroje Infor Business Intelligence
 - Konzultační služby a podpůrné nástroje ke zvýšení efektivity procesů AdviExpert  ·  Kompletně zastřešuje odborné vzdělávání uživatelů klíčových podnikových aplikací 

 · Zvyšuje efektivitu práce s informačním řešením

 · Zaměřením na účastníky z konkrétní firmy umožňuje vzdělávání detailně 
  přizpůsobit problematice klienta

 · Využívá data zákazníka – přímo během kurzu lze vyřešit i různé problémy z praxe

 · Probíhá interaktivně metodou Learning by doing a diskuzí, získané znalosti 
  uživatelům pomáhají v každodenní práci

„Kurzy AdviAcademy byly našimi 
zaměstnanci pozitivně přijaty. 
Využitelnost nově získaných 

informací ohodnotili na 65 % 
z celkových 100 %. Takový výsledek 

je vysoce nad průměrem 
personalistické praxe.“

Dagmar Revendová
HR manažerka

Alliance Laundry CE

„Výklad lektorů byl poutavý a pro 
všechny účastníky přínosný. 

Školitelé byli schopni okamžitě 
reagovat na dotazy. Zároveň nám 

společnost ITeuro pomohla 
s přípravou podkladů pro dotační 

řízení na vzdělávací projekt.“

David Kapri
vedoucí oddělení plánování 

a příprava výroby MD
Strojírny a stavby Třinec

PERSONÁLNÍ
MANAŽERKA

VEDOUCÍ
PLÁNOVÁNÍ



Zaměření AdviAcademy

Ohyb Ohyb

AdviAcademy je ucelená vzdělávací platforma, která rozvíjí 
myšlenku, že nositeli znalostí ve firmách jsou jejich lidé. 

Znalosti chápe jako dílčí cestu k dosahování firemních cílů.
Kurzy AdviAcademy se zaměřují na odborný rozvoj lidí pod 

profesionálním vedením špičkových konzultantů. Učí uživatele ERP 
systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a aplikace InduStream 
nové poznatky a jak je zavádět a udržet v každodenní praxi. Školení 

jsou zaměřena na zlepšování procesů, za kterými stojí uživatelé 
informačního řešení. Vzdělávání může začít obecným ovládáním ERP 

a dále pokračovat v oborových kurzech. Lze také reagovat na 
konkrétní potřeby zákazníka a zaměřit se například na optimalizaci 

procesů ve vybrané oblasti logistiky, obchodu, výroby nebo účetnictví.

DJednorázová školení

B

Vysoká odbornost
lektorů – návody, tipy
a vychytávky pro usnadnění
a zrychlení každodenní práce
s informačním řešením

G

Vyhodnocení projektu,
zpětná vazba, pracovní materiály
ke školené oblasti, příručkyHProkazatelné výsledky z realizovaných projektů,

využitelnost získaných znalostí v praxi 65 %

A
Zaměření na konkrétní potřeby zákazníka – efektivita procesů,

zvyšování znalostí a motivace lidí, maximální využití
softwarových nástrojů

EPeriodická školení

C
Individuální přístup ke klientovi,

respektování IT bezpečnosti

F
Kompletní zastřešení projektu dodavatelem,

minimální časová náročnost
na straně zákazníka

ZÁKLADNÍ
VLASTNOSTI

Mobilní učebna
Pokud nemá zákazník vlastní 
školicí prostory, lze pro kurzy 
AdviAcademy zajistit ve spolupráci 
se společností AUTOCONT plně 
vybavenou mobilní učebnu.

Co AdviAcademy umí
AdviAcademy představuje ucelenou vzdělávací platformu, která se skládá z jednorázových a periodických školení. Jednorázové kurzy 
reagují na konkrétní potřeby společností. Typicky se jedná o zlepšení jednotlivých oblastí a souvisejících procesů (nákup, obchod, logistika, 
výroba, plánování a podobně) nebo o používání pokročilých funkcí obecného ovládání ERP. Tato školení jsou připravena pro mírně pokročilé 
a pokročilé uživatele systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). 

Periodické kurzy jsou vhodné zejména pro nové zaměstnance v podniku. Naučí se základy obecného ovládání ERP systému Infor 
CloudSuite Industrial (SyteLine) a jak program využívat efektivně ke každodenní práci. V oborovém školení si osvojí proces podle svého 
profesního zařazení.

Kurzy AdviAcademy jsou určeny všem firmám, které mají systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). Hodí se tedy i společnostem, které 
ERP zavedly například roll-outem ze zahraničí. Absolvováním komplexního školení standardu aplikace získá firma kvalifikované 
zaměstnance, kteří své práci rozumějí a jsou v ní efektivní.

Proč právě AdviAcademy
Zkušenost a odbornost konzultantů ITeuro v práci s programy Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a InduStream společně se znalostí 
procesů zákazníka zaručuje individuální přístup v každém kurzu. Konkrétní modelový příklad na datech klienta umožňuje účastníkům 
školení rychleji pochopit problematiku a také může odstranit problém, se kterým si dosud uživatelé nedokázali poradit. Kurzy jsou 
interaktivní a nabízejí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi k dané oblasti. Ke školení přistupují konzultanti metodou 
Learning by doing. Získané znalosti účastníci nezapomenou a budou schopni je okamžitě aplikovat v praxi. Výhodou AdviAcademy také je, 
že účastníci nemusejí nikam jezdit. V rámci vzdělávacího projektu lze zajistit mobilní učebnu přímo u zákazníka.

Jak AdviAcademy vypadá

Publikovali jsme o AdviAcademy

  

Jednorázové a periodické kurzy 
Oborové kurzy, základní a pokročilé obecné ovládání ERP systému 

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a řešení InduStream

Školení práce se standardní verzí aplikace Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) 
101-procesy (pochopení vazby mezi jednotlivými procesy prováděnými v systému), MTZ – materiálové 

hospodářství (pochopení principu práce s položkami v systému), obchod (získání znalostí v procesu obchodu), 
nákup (získání znalostí v procesu nákupu), TPV – kusovníky, technologické postupy (příprava kusovníků 

a technologických postupů výroby včetně modelování zdrojů), výroba (příprava a realizace výroby), 
plánování (pochopení principů, příprava vstupů a používání výstupů plánování)

Tematické kurzy a pokročilé nástroje 
Finance (účetnictví, majetek, závěrka), workflow, ovládání systému a automatizace, 

sledování dokumentů pomocí Doc-Trak, konfigurátor Infor CPQ

Školení práce s řešením InduStream 
Automatický sběr dat (ASD), terminálový sběr dat (TSD), bezpapírová dílna (BD), 

produktivita, mezioperační logistika, servis a údržba, WMS, řízení kvality

Jak na efektivitu předvýrobních etap
Použití jakéhokoliv komplexního informačního systému je závislé na správných a včasných vstupních datech. Ve výrobní 
firmě jsou pro samotnou výrobu klíčové předvýrobní etapy, ve kterých hrají hlavní úlohu oddělení konstrukce, technologie, 
případně zajištění materiálu.

Pro jaké pozice lze AdviAcademy typicky využít

OperátorNákupčíSkladník Účetní Mistr ve výroběLogistik Technolog

Individuálně orientované kurzy
Školení jsou připravena na datech 
zákazníka a v jím používané verzi 
aplikace. Obsah kurzu je upraven 
podle specifik jednotlivých firem 
pro konkrétní účastníky kurzů.



Zaměření AdviAcademy

Ohyb Ohyb

AdviAcademy je ucelená vzdělávací platforma, která rozvíjí 
myšlenku, že nositeli znalostí ve firmách jsou jejich lidé. 

Znalosti chápe jako dílčí cestu k dosahování firemních cílů.
Kurzy AdviAcademy se zaměřují na odborný rozvoj lidí pod 

profesionálním vedením špičkových konzultantů. Učí uživatele ERP 
systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a aplikace InduStream 
nové poznatky a jak je zavádět a udržet v každodenní praxi. Školení 

jsou zaměřena na zlepšování procesů, za kterými stojí uživatelé 
informačního řešení. Vzdělávání může začít obecným ovládáním ERP 

a dále pokračovat v oborových kurzech. Lze také reagovat na 
konkrétní potřeby zákazníka a zaměřit se například na optimalizaci 

procesů ve vybrané oblasti logistiky, obchodu, výroby nebo účetnictví.

DJednorázová školení

B

Vysoká odbornost
lektorů – návody, tipy
a vychytávky pro usnadnění
a zrychlení každodenní práce
s informačním řešením

G

Vyhodnocení projektu,
zpětná vazba, pracovní materiály
ke školené oblasti, příručkyHProkazatelné výsledky z realizovaných projektů,

využitelnost získaných znalostí v praxi 65 %

A
Zaměření na konkrétní potřeby zákazníka – efektivita procesů,

zvyšování znalostí a motivace lidí, maximální využití
softwarových nástrojů

EPeriodická školení

C
Individuální přístup ke klientovi,

respektování IT bezpečnosti

F
Kompletní zastřešení projektu dodavatelem,

minimální časová náročnost
na straně zákazníka

ZÁKLADNÍ
VLASTNOSTI

Mobilní učebna
Pokud nemá zákazník vlastní 
školicí prostory, lze pro kurzy 
AdviAcademy zajistit ve spolupráci 
se společností AUTOCONT plně 
vybavenou mobilní učebnu.

Co AdviAcademy umí
AdviAcademy představuje ucelenou vzdělávací platformu, která se skládá z jednorázových a periodických školení. Jednorázové kurzy 
reagují na konkrétní potřeby společností. Typicky se jedná o zlepšení jednotlivých oblastí a souvisejících procesů (nákup, obchod, logistika, 
výroba, plánování a podobně) nebo o používání pokročilých funkcí obecného ovládání ERP. Tato školení jsou připravena pro mírně pokročilé 
a pokročilé uživatele systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). 

Periodické kurzy jsou vhodné zejména pro nové zaměstnance v podniku. Naučí se základy obecného ovládání ERP systému Infor 
CloudSuite Industrial (SyteLine) a jak program využívat efektivně ke každodenní práci. V oborovém školení si osvojí proces podle svého 
profesního zařazení.

Kurzy AdviAcademy jsou určeny všem firmám, které mají systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). Hodí se tedy i společnostem, které 
ERP zavedly například roll-outem ze zahraničí. Absolvováním komplexního školení standardu aplikace získá firma kvalifikované 
zaměstnance, kteří své práci rozumějí a jsou v ní efektivní.

Proč právě AdviAcademy
Zkušenost a odbornost konzultantů ITeuro v práci s programy Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a InduStream společně se znalostí 
procesů zákazníka zaručuje individuální přístup v každém kurzu. Konkrétní modelový příklad na datech klienta umožňuje účastníkům 
školení rychleji pochopit problematiku a také může odstranit problém, se kterým si dosud uživatelé nedokázali poradit. Kurzy jsou 
interaktivní a nabízejí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi k dané oblasti. Ke školení přistupují konzultanti metodou 
Learning by doing. Získané znalosti účastníci nezapomenou a budou schopni je okamžitě aplikovat v praxi. Výhodou AdviAcademy také je, 
že účastníci nemusejí nikam jezdit. V rámci vzdělávacího projektu lze zajistit mobilní učebnu přímo u zákazníka.

Jak AdviAcademy vypadá

Publikovali jsme o AdviAcademy

  

Jednorázové a periodické kurzy 
Oborové kurzy, základní a pokročilé obecné ovládání ERP systému 

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a řešení InduStream

Školení práce se standardní verzí aplikace Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) 
101-procesy (pochopení vazby mezi jednotlivými procesy prováděnými v systému), MTZ – materiálové 

hospodářství (pochopení principu práce s položkami v systému), obchod (získání znalostí v procesu obchodu), 
nákup (získání znalostí v procesu nákupu), TPV – kusovníky, technologické postupy (příprava kusovníků 

a technologických postupů výroby včetně modelování zdrojů), výroba (příprava a realizace výroby), 
plánování (pochopení principů, příprava vstupů a používání výstupů plánování)

Tematické kurzy a pokročilé nástroje 
Finance (účetnictví, majetek, závěrka), workflow, ovládání systému a automatizace, 

sledování dokumentů pomocí Doc-Trak, konfigurátor Infor CPQ

Školení práce s řešením InduStream 
Automatický sběr dat (ASD), terminálový sběr dat (TSD), bezpapírová dílna (BD), 

produktivita, mezioperační logistika, servis a údržba, WMS, řízení kvality

Jak na efektivitu předvýrobních etap
Použití jakéhokoliv komplexního informačního systému je závislé na správných a včasných vstupních datech. Ve výrobní 
firmě jsou pro samotnou výrobu klíčové předvýrobní etapy, ve kterých hrají hlavní úlohu oddělení konstrukce, technologie, 
případně zajištění materiálu.

Pro jaké pozice lze AdviAcademy typicky využít

OperátorNákupčíSkladník Účetní Mistr ve výroběLogistik Technolog

Individuálně orientované kurzy
Školení jsou připravena na datech 
zákazníka a v jím používané verzi 
aplikace. Obsah kurzu je upraven 
podle specifik jednotlivých firem 
pro konkrétní účastníky kurzů.



Zaměření AdviAcademy

Ohyb Ohyb

AdviAcademy je ucelená vzdělávací platforma, která rozvíjí 
myšlenku, že nositeli znalostí ve firmách jsou jejich lidé. 

Znalosti chápe jako dílčí cestu k dosahování firemních cílů.
Kurzy AdviAcademy se zaměřují na odborný rozvoj lidí pod 

profesionálním vedením špičkových konzultantů. Učí uživatele ERP 
systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a aplikace InduStream 
nové poznatky a jak je zavádět a udržet v každodenní praxi. Školení 

jsou zaměřena na zlepšování procesů, za kterými stojí uživatelé 
informačního řešení. Vzdělávání může začít obecným ovládáním ERP 

a dále pokračovat v oborových kurzech. Lze také reagovat na 
konkrétní potřeby zákazníka a zaměřit se například na optimalizaci 

procesů ve vybrané oblasti logistiky, obchodu, výroby nebo účetnictví.

DJednorázová školení

B

Vysoká odbornost
lektorů – návody, tipy
a vychytávky pro usnadnění
a zrychlení každodenní práce
s informačním řešením

G

Vyhodnocení projektu,
zpětná vazba, pracovní materiály
ke školené oblasti, příručkyHProkazatelné výsledky z realizovaných projektů,

využitelnost získaných znalostí v praxi 65 %

A
Zaměření na konkrétní potřeby zákazníka – efektivita procesů,

zvyšování znalostí a motivace lidí, maximální využití
softwarových nástrojů

EPeriodická školení

C
Individuální přístup ke klientovi,

respektování IT bezpečnosti

F
Kompletní zastřešení projektu dodavatelem,

minimální časová náročnost
na straně zákazníka

ZÁKLADNÍ
VLASTNOSTI

Mobilní učebna
Pokud nemá zákazník vlastní 
školicí prostory, lze pro kurzy 
AdviAcademy zajistit ve spolupráci 
se společností AUTOCONT plně 
vybavenou mobilní učebnu.

Co AdviAcademy umí
AdviAcademy představuje ucelenou vzdělávací platformu, která se skládá z jednorázových a periodických školení. Jednorázové kurzy 
reagují na konkrétní potřeby společností. Typicky se jedná o zlepšení jednotlivých oblastí a souvisejících procesů (nákup, obchod, logistika, 
výroba, plánování a podobně) nebo o používání pokročilých funkcí obecného ovládání ERP. Tato školení jsou připravena pro mírně pokročilé 
a pokročilé uživatele systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). 

Periodické kurzy jsou vhodné zejména pro nové zaměstnance v podniku. Naučí se základy obecného ovládání ERP systému Infor 
CloudSuite Industrial (SyteLine) a jak program využívat efektivně ke každodenní práci. V oborovém školení si osvojí proces podle svého 
profesního zařazení.

Kurzy AdviAcademy jsou určeny všem firmám, které mají systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). Hodí se tedy i společnostem, které 
ERP zavedly například roll-outem ze zahraničí. Absolvováním komplexního školení standardu aplikace získá firma kvalifikované 
zaměstnance, kteří své práci rozumějí a jsou v ní efektivní.

Proč právě AdviAcademy
Zkušenost a odbornost konzultantů ITeuro v práci s programy Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a InduStream společně se znalostí 
procesů zákazníka zaručuje individuální přístup v každém kurzu. Konkrétní modelový příklad na datech klienta umožňuje účastníkům 
školení rychleji pochopit problematiku a také může odstranit problém, se kterým si dosud uživatelé nedokázali poradit. Kurzy jsou 
interaktivní a nabízejí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi k dané oblasti. Ke školení přistupují konzultanti metodou 
Learning by doing. Získané znalosti účastníci nezapomenou a budou schopni je okamžitě aplikovat v praxi. Výhodou AdviAcademy také je, 
že účastníci nemusejí nikam jezdit. V rámci vzdělávacího projektu lze zajistit mobilní učebnu přímo u zákazníka.

Jak AdviAcademy vypadá

Publikovali jsme o AdviAcademy

  

Jednorázové a periodické kurzy 
Oborové kurzy, základní a pokročilé obecné ovládání ERP systému 

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a řešení InduStream

Školení práce se standardní verzí aplikace Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) 
101-procesy (pochopení vazby mezi jednotlivými procesy prováděnými v systému), MTZ – materiálové 

hospodářství (pochopení principu práce s položkami v systému), obchod (získání znalostí v procesu obchodu), 
nákup (získání znalostí v procesu nákupu), TPV – kusovníky, technologické postupy (příprava kusovníků 

a technologických postupů výroby včetně modelování zdrojů), výroba (příprava a realizace výroby), 
plánování (pochopení principů, příprava vstupů a používání výstupů plánování)

Tematické kurzy a pokročilé nástroje 
Finance (účetnictví, majetek, závěrka), workflow, ovládání systému a automatizace, 

sledování dokumentů pomocí Doc-Trak, konfigurátor Infor CPQ

Školení práce s řešením InduStream 
Automatický sběr dat (ASD), terminálový sběr dat (TSD), bezpapírová dílna (BD), 

produktivita, mezioperační logistika, servis a údržba, WMS, řízení kvality

Jak na efektivitu předvýrobních etap
Použití jakéhokoliv komplexního informačního systému je závislé na správných a včasných vstupních datech. Ve výrobní 
firmě jsou pro samotnou výrobu klíčové předvýrobní etapy, ve kterých hrají hlavní úlohu oddělení konstrukce, technologie, 
případně zajištění materiálu.
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pro konkrétní účastníky kurzů.



Ucelená vzdělávací platforma pro uživatele informačního systému 
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Hollarova 1124/14
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
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Přínosy vzdělávání AdviAcademy

  ·     Zvýšení produktivity práce

  ·     Optimalizace procesů

  ·     Efektivnější využití podnikového informačního řešení

  ·     Zlepšení uživatelské zkušenosti s ERP systémem 
Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a dalšími aplikacemi

  ·    Osobní rozvoj zaměstnanců

  ·    Zrychlení adaptace nových zaměstnanců  

·    Posílení motivace zaměstnanců

O společnosti ITeuro
Jsme česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu implementujeme světově využívaný 
informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) a připravujeme jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Zároveň vytváříme 
vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky, například InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na 
stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Výrobním firmám také poskytujeme související konzultační služby 
ke zvýšení efektivity a produktivity, a to včetně potřebných nástrojů.

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

Naše další řešení
Výrobním firmám nabízíme ucelenou paletu softwarových produktů a souvisejících služeb. 
Kromě vzdělávání AdviAcademy vám můžeme dodat:

 - Komplexní ERP systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) určený pro výrobní podniky
 - Modul pokročilého plánování a rozvrhování výroby Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS nad jiný informační systém
 - Nástroj InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů výroby, 
  údržby, kvality a dalších, WMS
 - Konfigurátor výrobků a zakázek Infor CPQ
 - Analytické nástroje Infor Business Intelligence
 - Konzultační služby a podpůrné nástroje ke zvýšení efektivity procesů AdviExpert  ·  Kompletně zastřešuje odborné vzdělávání uživatelů klíčových podnikových aplikací 

 · Zvyšuje efektivitu práce s informačním řešením

 · Zaměřením na účastníky z konkrétní firmy umožňuje vzdělávání detailně 
  přizpůsobit problematice klienta

 · Využívá data zákazníka – přímo během kurzu lze vyřešit i různé problémy z praxe

 · Probíhá interaktivně metodou Learning by doing a diskuzí, získané znalosti 
  uživatelům pomáhají v každodenní práci

„Kurzy AdviAcademy byly našimi 
zaměstnanci pozitivně přijaty. 
Využitelnost nově získaných 

informací ohodnotili na 65 % 
z celkových 100 %. Takový výsledek 

je vysoce nad průměrem 
personalistické praxe.“

Dagmar Revendová
HR manažerka

Alliance Laundry CE

„Výklad lektorů byl poutavý a pro 
všechny účastníky přínosný. 

Školitelé byli schopni okamžitě 
reagovat na dotazy. Zároveň nám 

společnost ITeuro pomohla 
s přípravou podkladů pro dotační 

řízení na vzdělávací projekt.“

David Kapri
vedoucí oddělení plánování 

a příprava výroby MD
Strojírny a stavby Třinec

PERSONÁLNÍ
MANAŽERKA

VEDOUCÍ
PLÁNOVÁNÍ
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