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Konica Minolta mění svět
Jestli se domníváte, že značka Konica 
Minolta je pouze synonymem 
špičkového průmyslového tisku, mýlíte 
se. Jde o jednu z nejinovativnějších 
IT společností, která na platformě 
Microsoft doslova mění svět. V Česku 
na základech tuzemské společnosti 
Webcom, která se v roce 2015 stala 
součástí celosvětové rodiny Konica 
Minolta od letošního roku již pod 
jménem Konica Minolta IT Solutions 
Czech.

Konica Minolta IT Solutions Czech se 
na českém trhu pohybuje více než dvacet 
let a celou tu dobu ji zdobí oborová znalost, 

podpořená nejmodernějšími technologický-
mi a bezpečnostními standardy. Specializací 
společnosti vždy byla komplexní IT byznys 
řešení, zahrnující od řízení procesů přes vlastní 
aplikace, specializovaná řešení například pro 
automotive až po ERP a CRM, tj. komplexní 
podnikové systémy. Konica Minolta IT Solutions 
Czech je důkazem toho, že kompetence českých 
soft warových inženýrů mají ve světě zvuk.

Špičkové technologie
Konica Minolta IT Solutions Czech tak dnes 
patří mezi největší dodavatele podnikových 
aplikací Microsoft  Dynamics 365 v České repub-
lice a regionu střední a východní Evropy, tedy 
oblasti, na kterou věk cloudů a digitalizace klade 
důraz. „Nejen cloudy a digitální transformace, 
roli hraje i pokračující konjunktura, díky níž řada 
společností řeší zvyšující se nedostatek kvalifi kova-
ných pracovníků. Právě proto je řada implementa-
cí Dynamics 365, a to jak Finance &  Operations, 
Business Central či Customer Engagement 
realizována s ohledem na zvýšení produktivity 
a efektivity práce. V každém z těchto řešení se 
snažíme, dle znalostí jednotlivých vertikál, přinést 
klientům nejen podporu jejich byznys procesů, ale 
naimplementovat takové nástroje, které uživate-
lům jejich práci vyloženě ulehčí,“ říká obchodní 
ředitel společnosti Pavel Vaněk. Nejběžnějšími 
pomůckami se tak stávají třeba technologie 
využívající rozšířené reality, typicky to v rámci 
implementací Customer Engagement může být 
tradiční CRM rozšířené o chatboty na techno-
logii Microsoft . Ale možností je mnohem více. 
„V rámci implementace HR procesů produktem Fo
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Dynamics 365 for Talent můžeme například imple-
mentovat pro zrychlení adopce nových zaměstnanců 
AIRe Lens, což jsou chytré brýle vyvinuté mateřskou 
organizací Konica Minolta. Tyto brýle pak napomáha-
jí nejen v adopci, ale jsou využitelné i během navigace 
seniorního pracovníka, kterému byla svěřena méně 
frekventovaná činnost. Díky řešení chytrých brýlí pak 
tuto činnost zvládne, jako by byla jeho každodenní 
náplní práce. Výsledkem je zrychlení práce a snížení 
chybovosti,“ představuje další z novinek Pavel Vaněk.

Budoucnost je dnes
Optimalizace je dalším zaklínadlem dneška. K té 
míří Workplace Hub, který byl vyvinut jako ucelený 
ekosystém, pokrývající veškeré IT potřeby fi rmy, 
aniž by zabral mnoho místa. Přehlednost Workplace 
Hubu je přizpůsobená tak, aby ovládání rozuměl 
i naprostý laik. „Zároveň nabízí široké možnosti 
využití pro fungování celé společnosti. Na jednom 
metru čtverečním tak nově najdete vše, co jste dosud 
museli zdlouhavě řešit několika zařízeními a různými 
dodavateli včetně monitoringu 24/7, ochranu dat nové 
generace, možnosti cloudových i onpremise řešení, 
a především jednu smlouvu, jedno SLA, jednu garanci. 
Tedy jednoduše řečeno s Workplace Hub vaše IT 
bude méně vytížené a může se věnovat plné podpoře 
jednotlivých oddělení. No a pochopitelně, že Workplace 
Hub je i plnohodnotné multifunkční zařízení pro tisk, 
kopírování a scanování,“ říká Pavel Vaněk a otevírá 
dveře k budoucnosti, která je vlastně již současností: 
„Mezi jednu z hlavních priorit naší společnosti patří 
vývoj oborových a také horizontálních řešení nad plat-
formou Dynamics 365. Právě z těchto důvodů jsme jak 
v loňském, tak i letošním roce investovali prostředky 
v řádu statisíců eur do vývoje specializovaných řešení, 
například Automotive CRM, což je velmi silný nástroj 
pro zvýšení retence stávajících klientů a úspěšnosti 
akvizice nových klientů při prodeji nových automobilů 
pro dealery v Evropě. Druhým řešením, u kterého pro-
bíhá vývoj a pilotní testování, je řešení SRM zaměřené 

na správu a rozvoj strategického nákupu korporátních 
společností. Pochopitelně i v tradičních ERP systé-
mech jsme aktivní – u Dynamics 365 for Finance 
& Opera tions (dříve Microsoft  Dynamics AX) neustále 
rozvíjíme řešení pro Real Estate, retailové společnosti, 
projektový engineering a holdingové koncerny. V rámci 
Dynamics 365 for Business Central (dříve Microsoft  
Dynamics NAV) zaměřujeme specializaci na klienty 
tradičně ve zdravotnictví, pojišťovnictví i v komerčním 
sektoru. Implementujeme zkrátka řešení pomáhající 
k snazšímu dosahování cílů.“ 
Svět byznysu a podnikání se zkrátka mění, bez 
pokročilých technologií a chytrých řešení se dnes 
již neobejde ani malá společnost, pokud chce držet 
krok. Řešení Konica Minolta jsou synonymem toho 
nejlepšího ve své oblasti.  ■ 

PETR KARBAN

STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ

MOBOTIX
Kamerové systémy MOBOTIX 
pomohou v malých i velkých 
podnicích nejen při vyšetřování 
požáru, vloupání nebo 
vandalismu, ale i v jejich 
prevenci. Díky vestavěné 
inteligenci je možné analyzovat 
různé procesy, situace a chování 
a vyvodit z nich budoucí 
opatření.  

WORKPLACE HUB
Jediná ucelená infrastruktura 
kanceláře na 1 m². Poskytuje 
kompletní správu IT, 
zabezpečení dat, připojení 
k wifi  a multifunkční tiskárnu. 
Díky kombinaci nejnovějšího 
hardwaru a softwaru je ideálním 
řešením pro malé i velké fi rmy.

AIRE LENS
Chytré brýle společnosti 
Konica Minolta představují 
efektivní řešení nedostatku 
kvalifi kovaných zaměstnanců – 
snižují dobu nutnou na zaškolení 
nových pracovníků, pomáhají 
při výrobních procesech a šetří 
čas expertů v daném oboru, 
kteří mohou v případě potřeby 
instruovat své kolegy na dálku.

Společnost působí pod tímto názvem od 
letošního roku – byl tak ukončen akviziční proces, 
v jehož rámci byl tuzemský Webcom v roce 2015 
začleněn do skupiny Konica Minolta a letos 
přejmenován na Konica Minolta IT Solutions 
Czech. Firma nadále zůstává samostatným 
subjektem a nabízí IT fi remní řešení, vlastní 
produkty a partnerská řešení s cílem pokrýt 
maximum potřeb na systém klientů, je tak více 
než 20 let lídrem na českém trhu komplexních 
podnikových informačních systémů a řešení 
na platformách společnosti Microsoft.
Konica Minolta IT Solutions Czech dlouhodobě 
patří do skupiny 60 předních světových partnerů 
Microsoftu a mezi 3 nejvýznamnější dodavatele 

řešení Microsoft Dynamics ve střední a východní 
Evropě. Zároveň je GOLD Enterprise Resource 
Planning partner Microsoft Dynamics, a to díky 
nejvyšší kompetenci pro oblast ERP. Společnost 
se zaměřuje na implementaci a dodávky 
podnikových informačních systémů na platformě 
Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, 
Business Central a Customer Engagement. 
Současně také vyvíjí vlastní řešení a dodává 
software přímo na míru. 
Ve střednědobém horizontu chce Konica Minolta 
v Česku pokračovat v akvizicích – plánuje 
rozšířit skupinu o další fi rmy především z oblasti 
bezpečnostních videosystémů nebo pokročilého 
zpracování videa. 

KONICA MINOLTA IT SOLUTIONS CZECH 
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