MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

www.kybos.cz

Fakta o manažerském informačním
systému KYBOS, na který se můžete
opravdu spolehnout:

Se systémem KYBOS pracuje již více než 500 uživatelů.

Díky systému KYBOS našli naši zákazníci značné úspory.

Každý den je v systému KYBOS spuštěno průměrně 2312 výstupů.

Zvládnutí ovládání KYBOSu zabere průměrnému uživateli jen 4 hodiny.

Systém KYBOS byl uveden do provozu a je neustále vyvíjen již od roku 2009.

Pokud si zákazník systém KYBOS pořídil, doposud jej nikdo nepřestal využívat.

KYBOS dokáže konsolidovat data z neomezeného počtu zdrojů.

KYBOS je čistě český softwarový produkt.

Pro rychlé nasazení máme připraveno více než 50 standardizovaných řešení výstupů.

Umíme vytvořit nové výstupy dle Vašeho zadání.
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Představujeme manažerský systém KYBOS
V roce 2009 uvedla společnost UNIS COMPUTERS na trh manažerský systém KYBOS. Účelem tohoto softwaru
je snadná a přehledná práce s firemními daty. KYBOS vytváří z firemních dat přehledné a úplné informace ze všech
zdrojů najednou. Všichni jeho uživatelé oceňují jeho jednoduchost a intuitivnost. Denně pomáhá manažerům na všech
úrovních při důležitém rozhodování. Dnes užívají KYBOS stovky spokojených uživatelů a desítky spokojených firem.
Je to ten nejlepší způsob, jak snadno a v pravý čas získat na jednom místě všechna potřebná firemní data. Firemní data se v mnoha společnostech čerpají z různých míst a zdrojů. Často není vůbec snadné data zobrazit přehledně
a následně je vyhodnotit či porovnat, a to může stát firmu značné finanční prostředky.
Přípravy dat do reportů, které představují podklady pro správná rozhodnutí, se navíc v pravidelných periodách opakují,
proto náklady a časová náročnost neustále stoupají. Spolu s manuální aktualizací dat je takový způsob práce skutečně
drahý a málo efektivní. Manuální sestavení může být navíc negativně ovlivněno lidskou chybovostí.
Proto jsme vyvinuli manažerský systém KYBOS, jednoduchý a intuitivní nástroj pro efektivní řízení společností.
Potřebné a aktuální informace ze všech firemních zdrojů jsou tu dostupné jediným kliknutím myši. Výstupy ze systému eliminují lidskou chybovost. Společnost UNIS COMPUTERS využila při vývoji KYBOSU své mnohaleté zkušenosti
s vývojem informačních systémů ERP.

KYBOS je ideálním nástrojem pro řízení na středním nebo vyšším manažerském stupni
a dává uživatelům do ruky silný prostředek pro řízení společností.

Prostředí systému KYBOS je dostupné v:
češtině
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angličtině

Schéma manažerského systému KYBOS
ZDROJE DAT

SOUBORY S DATY

ERP SYSTÉMY (PRYTANIS,
SAP, HELIOS, a další)
INTERNET
DOHLEDOVÉ SYSTÉMY
DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY
DALŠÍ SPECIALIZOVANÉ
SW SYSTÉMY

EXCEL
HTML
TEXT
XML
a další

CO DĚLAJÍ TYTO ZDROJE:
pořizují data
vytváří data
zaznamenávají data

DATA

CO DĚLÁ DATOVÁ PUMPA:
dopravuje data do datového skladu
aktualizuje data z různých zdrojů
DATOVÁ PUMPA

DATA

CO DĚLÁ DATOVÝ SKLAD:
ukládá data
stará se o data
DATOVÝ SKLAD

DATA

CO DĚLÁ KYBOS:
setřídí data
zobrazuje data přehlednou formou
ﬁltruje data dle kritérií
porovnává data
vytváří z dat přehledné informace
vytváří výstupy
DATA

ŠABLONA

MŘÍŽKA

ANALYTICKÁ
MŘÍŽKA

JAK MŮŽEME PRACOVAT S VÝSTUPY:
výstupy můžeme snadno sdílet, exportovat
můžeme volit z různých druhů výstupů

FLEXI MŘÍŽKA

DASHBOARD

KALENDÁŘ

VÝSTUPY KYBOS
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Proč využívat manažerský systém KYBOS
Manažerský informační systém KYBOS umožňuje vytvořit odlišné pohledy na data a pomáhá profesionálům, na všech
stupních řízení v nejrůznějších typech firem, zkvalitnit řídící procesy a zajistit potřebné informace pro rozhodování.
Výsledkem práce s naším systémem je nalezení úspor a optimalizace procesů ve firmách všech velikostí.

KYBOS přináší následující výhody a přínosy:
Z firemních dat vytváří přehledné a úplné informace ze všech zdrojů dat najednou.
Usnadňuje analýzy.
Umožňuje intuitivní práci s daty a šetří čas pro zajištění potřebných výstupů.
Usnadní kvalifikované rozhodování při řízení společnosti, a tím dosažení vyšších zisků, snižování nákladů
a zefektivnění procesů.
Zkvalitní práci manažerům všech úrovní.
Má nízké pořizovací náklady.
Je jednotným reportingovým nástrojem přes celou společnost či celý holding.
Datový sklad poskytuje aktuální data 24 hodin denně.
Obsahuje funkci „Modelování plánů“ a „Firemní plánování“ ve vztahu k aktuálním datům.
(What-if analýza, podklady pro Risk-management)
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Přímočará
konsolidace dat

KYBOS díky své architektuře umožňuje jednoduchým způsobem čerpat
data z různých zdrojů a z různých společností. Data jsou následně
uložena a předpřipravena v datovém skladu pro další zpracování. Výsledkem je konsolidovaný pohled na více společností.

Flexibilita

KYBOS umožňuje pracovat s velkým množstvím záznamů bez viditelných výkonnostních problémů. Vysoká flexibilita je dokumentována
i variabilitou v případě čerpání dat z různých datových zdrojů.

Otevřenost

KYBOS je otevřený systém. Ve své základní verzi zajišťuje standardní
online práci s daty, umožňuje modelování plánů a plánování ve vztahu
k aktuálním datům. Je však připraven na doplnění o další analytické
a zobrazovací nástroje, které dále zkvalitní práci a zvýší jeho využitelnost.

Úspora nákladů

KYBOS Vám umožní snížit přímé náklady Vaší firmy. To, co dříve zpracovával celý speciální tým odborníků, mohou zajistit sami a jednoduše
jednotliví definovaní manažeři.

Jednoduchost
ovládání

KYBOS je vytvořen v prostředí .NET Framework a je navržen s cílem využít
všech moderních nástrojů a standardů pro ovládání aplikací. Prostředí
KYBOSu je velmi intuitivní a umožňuje kvalitní a samostatnou práci
s daty ihned po zaškolení.

Snadnost a rychlost
nasazení

Technické nároky na nasazení KYBOSu jsou minimální. Vlastní instalace
a implementace je závislá na složitosti jednotlivých požadovaných
výstupů. Je však realizována zkušenými konzultanty společnosti
UNIS COMPUTERS, kteří maji znalosti nejen z již realizovaných projektů,
ale také s různými typy ERP systémů a zdrojů dat, což snižuje čas implementace na minimum.

53

Přehled a ukázky druhů výstupů manažerského systému KYBOS

Šablona
Výstup typu dokument. Statický výstup,
který může obsahovat velké množství
grafických prvků a libovolného textu. Je
vhodný například pro doklady, dopisy,
smlouvy, zprávy a jiné standardizované
dokumenty.

Mřížka
Výstup typu seznam. Dynamický výstup,
který umožňuje práci s libovolným
seznamem, v kterém můžeme vyhledávat, seskupovat jej nebo exportovat do
velkého množství standardních formátů.
Tyto seznamy lze použít například pro
knihu faktur, účetní deník, pokladní
knihu a podobně.

Flexi mřížka
Výstup typu strukturovaný seznam. Dynamický výstup, který nám umožní práci
s libovolným strukturovaným seznamem, v kterém můžeme vyhledávat,
seskupovat jej nebo exportovat do velkého množství standardních formátů. Tyto
seznamy umožňují přímou grafickou
informaci s náhledem obrázků. Lze
jej také použít například pro personální portál, katalogy zboží, evidenci majetku a další.
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Analytická mřížka
Jde o nejsilnější analytický nástroj z portfolia

KYBOSu.

Umožňuje

libovolnou

agregaci faktů podle libovolných přístupných atributů. Slouží k hledání
extrémů jako například: TOP 10 klientů
nebo

zboží

s

nejmenším

obratem,

vozidla s nejvyšší spotřebou, průměrné
prodlení

úhrad

pohledávek

a

jiné.

Ke snadné práci s analýzou přispívá grafické zobrazení dat.

Dashboard
Jedná se o přehledný a reprezentativní
výstup

pro

nejvyšší

managament.

Může obsahovat velké množství grafických prvků, jako jsou mapy, grafy, karty,
tabulky, tachometry a další. Dokáže také
zobrazit velké množství faktů i atributů
a jejich vzájemnou interakci mezi sebou.

Kalendář
Výstup

pro

záznamy

typu

událost.

Přehledným způsobem zobrazí například plánované školení pracovníků či lékařské prohlídky z personalistiky. Je možné přehledně zobrazit a sledovat stav
zakázek v servisu či plánované technické
údržby libovolných výrobních prostředků.

Náš tým pro Vás neustále připravuje nové výstupy, zejména na základě zpětné vazby
od našich klientů.
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Rozšiřující nástavba KYBOS – plánování
Co Vám rozšiřující nástavba KYBOS plánování přinese?
Nástavba KYBOS plánování Vám umožní pečlivé (propracované) plánování, postavené na základě skutečných čísel
a vztahů ekonomických vstupů (konstant).
Kdybychom chtěli pojem plánování nějak definovat, mohli bychom říci, že plánování je uvědomělá činnost zahrnující nejen výběr budoucích cílů a poslání, ale i volbu činností, které slouží k dosažení cílů. Plánování je tudíž zaměřeno
do budoucnosti a vytváří spojení mezi současnou situací a budoucnem.
Z uvedeného vyplývá, že plánovací proces je třeba chápat jako cílově orientovaný rozhodovací proces, který vychází
z určení cílů a cest, jak těchto cílů dosáhnout.
Se zvládnutím plánovacího procesu Vám pomůžeme.

Konkrétní přínosy nástavby KYBOS plánování pro firmy a manažery:
Čím déle nástavbu pro plánování používáte, tím pracuje přesněji.
Plánování na základě skutečných čísel a vztahů mezi nimi výrazně zvyšuje pravděpodobnost dosažení firemních
ekonomických cílů (obratu i zisku).
V MIS KYBOS můžete denně automaticky zobrazit a přehledně porovnávat skutečný aktuální vývoj Vaší společnosti.
MIS KYBOS sám graficky zvýrazní ukazatele, kde by mohl být problém.
Vstupní data pro plánování si nástavba sama automaticky načerpá z ERP nebo jiných libovolných zdrojů.

Ukázka prostředí modulu plánování:
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Ukázka datových kostek
Co je datová kostka?
Datovou kostkou rozumíme způsob uložení dat do datového skladu. Struktura a stupeň agregace těchto dat je
přizpůsobena analýze dat, kterou provádíme následujícími operacemi:

Slice (krájení)

omezení některé dimenze na podmnožinu o jednom prvku

Dice (kostkování)

omezení některé dimenze na podmnožinu o dvou a více prvcích

Drill Down

pohyb hierarchií dimenze od celku k detailům

Drill Up

pohyb hierarchií dimenze od detailů k celku

Výstupem jsou pak agregovaná fakta kategorizovaná dle atributů.

Např.:

Kostka: výsledovka + plán
Fakta:

plán, skutečnost, počet zakázek

Atributy: čas, hospodářská struktura, účtový

Kostka: vývoj pohledávek
Fakta:

rozvrh, obchodní partner, zakázka, …

ČAS: Leden
PLÁN: 1000 kusů
OBCHODNÍ PARTNER: 20 zakázek

OBCHODNÍ PARTNER

N

partner, zakázka, řada dokladů, …

ČAS: Leden
PLÁN: 1000 kusů
OBCHODNÍ PARTNER: 20 zakázek

OBCHODNÍ PARTNER

PLÁN

ČAS

částka, počet faktur, splatnost

Atributy: čas, hospodářská struktura, obchodní

ČAS: Leden
ČÁSTKA: 1 425 000 Kč
OBCHODNÍ PARTNER: 312 faktur

OBCHODNÍ PARTNER

ČÁSTKA

ČAS

OBCHODNÍ PARTNER

ČÁSTKA

ČAS

ilustrační příklad

ČAS: Leden
ČÁSTKA: 1 425 000 Kč
OBCHODNÍ PARTNER:

ČAS

ilustrační příklad
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Školení pro manažerský systém KYBOS - přehled

Školení 1. úrovně

Výstupy: KYBOS REPORTING
Obsah školení:
spouštění výstupů
export do souboru

Pro koho je toto školení určeno:
Pro všechny uživatele, kteří potřebují vytvářet snadno
a rychle kvalitní reporty.

sdílení výstupů a odesílání e-mailem

Co se na tomto školení naučíte:

tisk

Běžné rutinní úkony s manažerským systémem KYBOS.

Školení 2. úrovně

Výstupy: KYBOS PRO UŽIVATELE
Obsah školení:
základní ovládání systému
základní práce se vzhledy
práce se všemi výstupy
cvičení na jednoduchých příkladech

Pro koho je toto školení určeno:
Školení je určeno pro všechny uživatele, zabývající se
analýzou dat.

Co se na tomto školení naučíte:
Provede Vás základními pojmy manažerského
systému. Seznámíte se s prostředím aplikace. Naučíte
se nastavovat si vlastní vzhledy datových kostek.

Školení 3. úrovně

Výstupy: KYBOS PRO KLÍČOVÉ UŽIVATELE
Obsah školení:
práce s podmíněným formátováním a jeho využití
tvorba výpočtových sloupců

Školení je určeno pro uživatele, kteří absolvovali
školení 2. úrovně: KYBOS PRO UŽIVATELE.

vlastnosti sloupců a mřížky

Co se na tomto školení naučíte:

sestavení grafu

Využívat pokročilé funkce MIS KYBOS, tvorbu
výpočtových sloupců a grafů. Klíčový uživatel
poté může školit uživatele ve své firmě.

správa vzhledů
úprava šablony

10

Pro koho je toto školení určeno:

Školení 4. úrovně

Výstupy: KYBOS TVORBA VÝSTUPŮ
Obsah školení:
pochopení zadání a jeho analýza
návrh řešení výstupů

Pro koho je toto školení určeno:
Pro zkušené pracovníky se znalostí databází
a datových toků.

nastavení datové pumpy

Co se na tomto školení naučíte:

vytvoření výstupu

Vytvářet sestavy samostatně.

Školení 5. úrovně

KYBOS PRO ADMINISTRÁTORY
Obsah školení:

Pro koho je toto školení určeno:

instalace a nastavení

Školení je určeno pro administrátory MIS KYBOS.

registrace

Co se na tomto školení naučíte:

správa uživatelů

Instalaci a administraci celého systému.

přístupy a role

Školení 6. úrovně
PLÁNOVÁNÍ V ROZŠIŘUJÍCÍ NÁSTAVBĚ KYBOS - PLÁNOVÁNÍ
Obsah školení:
vytvoření plánu pro dosažení vytyčených cílů
editace plánu

Pro koho je toto školení určeno:
Pro ty, kteří byli pověřeni sestavením
nejrůznějších plánů.

Co se na tomto školení naučíte:
Vytvářet praktický plán na základě skutečných
vztahů ekonomických ukazatelů.

Kde najdu aktuální termíny jednotlivých školení a jak se mohu registrovat?
Aktuální vypsané termíny školení naleznete vždy na našich webových stránkách www.kybos.cz v sekci Školení. Registrovat sebe i své kolegy můžete přímo ve stejné sekci zvoleného školení prostřednictvím online formuláře. Po registraci Vám
přijde potvrzení na Vámi uvedený e-mail.
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Ilustrační ukázka certifikátu

CERTIFIKÁT ODBORNÉ KVALIFIKACE

JMÉNO: ....................................

PŘÍJMENÍ: ......................................

SPOLEČNOST: ..................................

VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM

Školení 1. úrovně, Výstupy:

KYBOS
REPORTING

RAZÍTKO A PODPIS ŠKOLITELE

Školení 2. úrovně, Výstupy:

KYBOS PRO
UŽIVATELE

RAZÍTKO A PODPIS ŠKOLITELE

Školení 3. úrovně, Výstupy:

KYBOS PRO
KLÍČOVÉ UŽIVATELE

RAZÍTKO A PODPIS ŠKOLITELE

Školení 4. úrovně, Výstupy:

KYBOS
TVORBA VÝSTUPŮ

RAZÍTKO A PODPIS ŠKOLITELE

Školení 5. úrovně:

KYBOS PRO
ADMINISTRÁTORY

RAZÍTKO A PODPIS ŠKOLITELE

Školení 6. úrovně:

PLÁNOVÁNÍ V ROZŠIŘUJÍCÍ
NÁSTAVBĚ KYBOS - PLÁNOVÁNÍ

RAZÍTKO A PODPIS ŠKOLITELE

www.kybos.cz
PEČEŤ PRAVOSTI:
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Výstupy KYBOSu

ŠABLONA

MŘÍŽKA
KALENDÁŘ

DASHBOARD

ANALYTICKÁ
MŘÍŽKA

FLEXI
MŘÍŽKA
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Přehled implementace manažerského systému KYBOS
Proces průběhu implementace manažerského systému KYBOS v bodech:
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1.

Analýza požadavků a potřeb

2.

Návrh řešení

3.

Implementace standardizovaného
řešení

4.

Implementace zakázkových řešení
dle analýzy

5.

Školení

6.

Ostrý start

7.

Podpora ostrého provozu

8.

Práce s firemními daty pod kontrolou
kvalifikované řízení společnosti dle reálných a aktuálních dat

Přehled našich služeb pro manažerský systém KYBOS

Podpora provozu
MIS KYBOS

V rámci systémové podpory na základě schválené smlouvy máte po celou dobu užívání
manažerského systému plnou podporu dodavatele. Naši kvalifikovaní odborníci Vám budou
k dispozici s garantovanou odezvou.

Financování
MIS KYBOS

Můžete si zvolit z několika možností financování, jako například splátky, leasing, pronájem
(outsourcing) či čerpání dotačních titulů.

Technický projekt
implementace
MIS KYBOS

Provedeme zákazníkovi analýzu zmapování všech firemních a provozních procesů
a následně mu navrhneme optimální řešení potřebných výstupů. Díky zpracovanému technickému projektu získá zákazník před podpisem smlouvy jistotu, že manažerský informační
systém bude zcela odpovídat jeho požadavkům a potřebám.

Integrace cizích
datových skladů

Nabízíme možnost využití Vašeho stávajícího datového skladu, na který provedeme napojení MIS KYBOS, čímž odpadne práce na tvorbě nového datového skladu přímo pro MIS
KYBOS.
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Co říkají uživatelé a zákazníci o MIS KYBOS
Jak probíhalo zaškolování zaměstnanců?
Jako první byl proškolen vedoucí pracovník controllingu
naší společnosti, který pomáhal implementovat sestavy

Ing. Josef Haluza

z původního manažerského systému. Následně proběhlo

finanční ředitel
člen představenstva
BORS Břeclav a.s.

manažeři byli po celou dobu v kontaktu s naším pracov-

několik školení přímo u nás na naší centrále. Vybraní
níkem controllingu i vybraným pracovníkem od výrobce
softwaru KYBOS. Společně nastavovali sestavy dle potřeb

Můžete nám krátce představit Vaši společnost?

vedení společnosti BORS Břeclav a.s. a podle potřeb jednot-

BORS Břeclav a.s. je na trhu již od roku 1991. Zabýváme se

livých divizí. Zaškolení proběhlo k naší plné spokojenosti.

zejména osobní a nákladní dopravou. Provozujeme také
opravárenství, servis, celní služby a prodej vozidel Renault.

Co nejvíce oceňujete na manažerském systému KYBOS?

Aktuálně máme vozový park, který tvoří 139 autobusů a 51

Ocenil bych zejména stabilitu, jednoduchost a přehlednost.

nákladních vozidel. Obrat naší společnosti přesahuje 630

Rovněž viditelná je ekonomická výhodnost pro společnosti

mil. Kč ročně a tvoříme jej s přibližně 370 zaměstnanci.

našeho typu a to zejména v porovnání s podobnými robustními systémy.

Jak jste se dozvěděl o manažerském systému KYBOS?
Náš původní manažerský systém nám přestal vyhovovat,

Doporučil byste spolupráci s tvůrcem systému KYBOS,

a to zejména z důvodu nedostatečné podpory. Jako

firmou UNIS COMPUTERS, a.s.?

uživatelé ERP systému PRYTANIS jsme věděli, že výrobce

Za mou osobu a společnost BORS Břeclav a.s. bych spolu-

tohoto systému již vyvíjí i nový manažerský systém

práci se společností UNIS COMPUTERS, a.s. jednoznačně

KYBOS. Proto jsme jej při hledání nového systému oslovili

doporučoval.

s poptávkou na manažerský systém KYBOS.
Co Vás vedlo k rozhodnutí pořídit si manažerský systém
KYBOS?
Jako společnost s velkým rozsahem činností jsme potřebovali nový systém, který by byl spolehlivý, ekonomicky

Ing. Tadeáš Zugar

dostupný, pružný a uměl zpracovávat data z různých zdrojů
najednou. To všechno KYBOS umí a splňuje, proto jsme se

vedoucí controllingu
BORS Břeclav a.s.

pro něj rozhodli.
Jak probíhala implementace systému KYBOS?

Můžete se nám představit a uvést svou roli ve spole-

Byl nám přidělen pracovník přímo od výrobce tohoto soft-

čnosti BORS?

waru společnosti UNIS COMPUTERS, a.s. Ten se nám po ce-

Pro společnost BORS Břeclav a.s. pracuji jako vedoucí con-

lou dobu implementace věnoval. Samotná implementace

trollingu a jedním z mých úkolů je pomáhat kolegům s prací

nezabrala déle jak 3 měsíce.

se systémem KYBOS.

V čem vidíte hlavní přínosy používání systému KYBOS

Jak se Vám se systémem KYBOS pracuje?

u Vás ve společnosti?

KYBOS mimo jiné nejčastěji využíváme pro hodnocení

Velkými přínosy byly možnosti rozšíření ekonomických ses-

měsíčních výsledků, a také pro práci s listy hospodářských

tav, podrobnější a přehlednější sledování provozních eko-

vozidel pro naši kamionovou dopravu. S manažerským

nomických ukazatelů, hospodářských listů vozidel, prémio-

systémem KYBOS se mi pracuje velmi dobře. Je jednoduchý,

vých ukazatelů a pohledávek. Na základě takto získaných

srozumitelný a i pro nové uživatele lehce ovladatelný.

informací můžeme při řízení naší společnosti reagovat
rychleji a dělat správná rozhodnutí.

Co na systému KYBOS při každodenní práci nejvíce
oceňujete?
Na manažerském systému KYBOS nejvíce oceňuji jeho
uživatelskou podporu, která vždy rychle vyřeší všechny naše
požadavky.
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Naše reference – někteří z našich spokojených zákazníků
ANEXIA s.r.o.

Rakovník

AUTO HÁJEK s.r.o.

Škvorec

BORS Břeclav a.s.

Břeclav

CEE Logistics a.s.

Praha

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Karlovy Vary

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Most

ESA LOGISTIKA, s.r.o.

Senec

ESA s.r.o.

Kladno

FOREZ s.r.o.

Ostrov u Lanškrouna

JABLOTRON ALARMS a.s.

Jablonec nad Nisou

KAFKA TRANSPORT a.s.

Opařany

LITRA, s.r.o.

Liberec

LOG-IN CZ s.r.o.

Pardubice

M+L LOGISTIK s.r.o.

Jinočany

NICOTRANS a.s.

České Budějovice

ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o.

Boží Dar

SPETRA CZ s.r.o.

Hnojník

ŠINDELÁŘ SPEDITION s.r.o.

Sedlec

Šmídl s.r.o.

Žamberk

TQM - holding s.r.o.

Opava

UNIS COMPUTERS, a.s.

Brno

Václav Cimburek - CIVA Trans

Rovná

VELLERIN, a. s.

Jinočany

VCHD Cargo a.s.

Kladno
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O společnosti UNIS COMPUTERS

UNIS COMPUTERS je renomovaná IT společnost s více než 20 lety zkušeností, širokou nabídkou
služeb a týmem čítajícím přes 70 špičkových profesionálů. UNIS COMPUTERS patří k předním IT
společnostem v České republice. Naše působnost začíná u návrhů a realizací ICT infrastruktury,
přes vytváření nejmodernějších IT celků jako datových center, až po zajištění bezpečnosti dat.
Silnou stránkou UNIS COMPUTERS je široké spektrum servisních služeb, dlouhodobá péče
o zákazníka a nadstandardní poprodejní péče. Našimi zákazníky jsou střední a velké podniky
působící v nejrůznějších oborech, také univerzity, nemocnice a další instituce veřejného sektoru.
Všem jsme silným, dlouhodobým a spolehlivým partnerem, který se postará
o vysoce funkční IT řešení.

Nejmodernější technologie a unikátní Know-How

Jako partner významných dodavatelů HW i SW Vám vždy poskytneme ty nejmodernější
technologie a zařízení s maximální technickou podporou. K našim stěžejním službám se řadí
řešení ICT infrastruktury, návrhy, dodávky a instalace serverů, datových úložišť, aktivních síťových
prvků či síťových operačních systémů včetně servisních služeb. Významnou součástí činnosti
UNIS COMPUTERS je také vývoj a implementace vlastního informačního systému PRYTANIS
a manažerského systému KYBOS.

Důvěřují nám stovky společností

Zákazníci oceňují naši profesionalitu, flexibilitu a vysokou kvalitu dodaných řešení. Dodržujeme
termíny, plníme sliby, vycházíme vstříc individuálním potřebám konkrétních klientů. Proto značce
UNIS COMPUTERS důvěřuje více než 3000 zákazníků z celé České republiky, z nichž někteří
využívají naše služby již více než 20 let.

Kontaktní informace pro systém KYBOS:
Kontaktujte nás Po - Pá 8:00 - 16:00 hod.
Pište: software@uniscomp.cz
Volejte: +420 602 722 886
Volejte: +420 544 528 303
REVIZE 02/2017

UNIS COMPUTERS, a.s.
Jundrovská 31, 624 00 Brno
fax: +420 541 223 134

+420 544 528 301

www.uniscomp.cz

