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Jsme předním českým výrobcem podniko-
vého softwaru. Na trhu působíme od roku 
2000, a to s dlouhodobým cílem vytvářet 
produkt, který umožňuje efektivně řídit 
podnikové procesy a toky souvisejících 
dat. Informační systém QI vyvíjíme na míru 
českým a slovenským zákazníkům, jejich 
potřebám a stylu práce. 

Za dobu našeho působení se nám poda-
řilo vybudovat stabilní zázemí pro vývoj 
systému a rozsáhlou síť vývojových, 
implementačních i obchodních partnerů.

DÍVÁME SE NA 
VĚCI
Z JINÝCH ÚHLŮ 
POHLEDU



Jak pracujeme
Systematicky sbíráme podněty od zákazníků a partnerů, 
na jejichž základě určujeme směr vývoje QI. Zájemcům 
pak doporučujeme vhodného implementačního partnera, 
který má dostatečné zkušenosti se zaváděním informač-
ního systému v daném oboru.

Licenční politika
QI umožňuje kdykoliv rozšiřovat, ale také zmenšovat 
rozsah funkčností i počet licencí. Zákazníci tedy platí jen 
za aplikace, které skutečně využijí.

Systém je poskytován jako služba formou krátkodobého, 
nebo dlouhodobého pronájmu. Zákazníci ji tak mohou 
promítat rovnou do nákladů a pružně řídit objem investic 
do informačního systému.

Pro optimální způsob financování pronájmu QI je připra-
vena široká škála platebních programů, které umožňují 
hradit podnikový systém různými způsoby včetně rozlo-
žení plateb do delších časových období.

Naši zákazníci
QI pomáhá řešit většinu podnikové činnosti ve výrobních 
společnostech, obchodních firmách i v oblasti služeb 
a distribuce.
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➋ Hradec Králové
➐ Praha

▪ Jince
▪ Kutná Hora

▪ Chrudim
▪ Ústí nad
Orlicí

▪ Šumperk

▪ Ostrava

▪ Jihlava

▪ České
Budějovice

➋ Třebíč ➏ Brno
▪ Blansko ▪ Nezamyslice

➌ Prostějov
▪ Velké
Karlovice➋ Zlín

▪ Uherské
Hradiště

▪ Žilina

▪ Brezno

▪ Trnava

▪ Břeclav

▪ Bratislava
➍ Nitra
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Vytváříme a koordinujeme síť partnerů. Ti se věnují 
především prodeji, implementaci a podpoře provozu QI 
u zákazníků. Podílejí se však i na jeho vývoji v různých 
jazykových a legislativních prostředích. V naší partnerské 
síti najdete také specialisty, kteří ovládají metodiku 
procesů charakteristických pro různá odvětví. 
S přehledem tak nastaví QI přímo pro Váš obor. 
S výběrem partnera Vám rádi poradíme.

Partneři QI jsou pravidelně školeni a certifikováni. Přitom 
splňují přísná kritéria s důrazem na znalost systému 
a profesionální přístup k zákazníkům.

Spolupráci s partnery budujeme na základě férových 
obchodních vztahů. Naším společným cílem je spokojený 
uživatel QI.

Partnerská síť


