TISKOVÁ ZPRÁVA
Konica Minolta má nového ředitele v oblasti IT služeb
•
•

Výkonným ředitelem Konica Minolta IT Solutions Czech se stal Martin Pondělíček
Cílem pro letošní rok je další rozvoj v souladu s produkty Microsoft a s moderními
trendy digitalizace

Praha 14. ledna 2020 – Martin Pondělíček nově
zastává pozici výkonného ředitele a předsedy
představenstva společnosti Konica Minolta IT
Solutions Czech (KM ITSCZ). Bude odpovědný za
řízení prodeje podnikových informačních
systémů a za rozvoj firmy směrem k naplňování
požadavků trhu na moderní technologie. Martin
Pondělíček má v oboru informačních technologií
více než 20 let zkušeností a ve vedení KM ITSCZ
působí od roku 2006.
„Oblast IT služeb generuje v ČR již téměř 40 procent obratu Konica Minolta. Velkou měrou
se na těchto tržbách podílí i produkty a služby od KM ITSCZ. Naší prioritou tedy zůstává
rozvoj řešení v oblasti bezpečných a výkonných podnikových systémů a aplikací. Hlavním
úkolem Martina Pondělíčka je transformace společnosti v souladu se současnými trendy
digitalizace a s produktovou vizí společnosti Microsoft,“ řekl Pavel Čurda, generální ředitel
Konica Minolta Business Solutions Czech.
Ing. Martin Pondělíček vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a do managementu
KM ITSCZ nastoupil v roce 2006. Zde zastával funkci ředitele implementace a supportu.
Dříve působil ve společnosti ARBES Technologies, kde byl odpovědný za řízení
softwarových zakázek a později působil na pozici výkonného ředitele.
Konica Minolta IT Solutions Czech je jedním z nejvýznamnějších partnerů společnosti
Microsoft v oblasti podnikových řešení v České republice. Ty poskytuje i v kombinaci
s dalšími produkty Konica Minolta, jako jsou nástroje na digitalizaci dokumentů nebo
řízení firemních procesů. „Chceme být i nadále první volbou pro společnosti, které hledají
nové možnosti ekonomického růstu s využitím moderních digitálních technologií,“ uvedl
Martin Pondělíček, výkonný ředitel KM ITSCZ, a dodal: „Jako hlavní úkol osobně vnímám,
aby naše společnost zůstala na stále vysoké odborné úrovni, zaměstnávala nejlepší
profesionály ve svém oboru a dokázala pružně reagovat na požadavky rychle se měnícího
digitálního trhu.“
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O společnost Konica Minolta IT Solutions Czech
Konica Minolta IT Solutions Czech byla založena roku 1998 pod názvem WEBCOM, má 180 pracovníků a je
českým dodavatelem komplexních podnikových informačních systémů a řešení na platformách společnosti
Microsoft. Své zastoupení má také v Polsku, kde pečuje o zákazníky zejména z oblasti automotive. V roce
2015 proběhlo v rámci akvizice začlenění dřívějšího WEBCOMu do skupiny Konica Minolta. Jako součást
ukončení akvizičního procesu následně společnost do začátku roku 2019 vstoupila pod novým jménem
Konica Minolta IT Solutions Czech. Firma i nadále zůstává na trhu samostatným subjektem fungujícím pod
vlastní značkou. Svým zákazníkům poskytuje ucelené služby v oblasti IT technologií a díky zázemí skupiny
Konica Minolta může nabídnout jednotné řešení rozšířené o produkty Konica Minolta.
O společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r. o. je součástí celosvětové sítě a uspokojuje potřeby, které
vznikají na českém trhu, a pečuje o české zákazníky. Servisní kompetenci prokazuje certifikát nejlepší
servisní organizace v Evropě za rok 2014. Pozici na trhu podtrhují i tržní podíly roku 2018 – Konica Minolta
je v České republice číslo jedna v produkčním tisku s podílem 63,5 %. Lídrem trhu je i v prodeji barevných
multifunkčních zařízení (36,5 %) a prodeji černobílých multifunkčních zařízení (31,6 %). Velký důraz klade
rovněž na rozvoj IT služeb. Z hlediska obratu je v této oblasti české zastoupení nejúspěšnější ze všech zemí
Konica Minolta regionu střední a východní Evropy. Konkrétně se zaměřuje například poskytování ERP a
CRM systémů, ECM a DMS řešení, služeb spojených se zabezpečením IT infrastruktury a snížením
administrativní zátěže. Konica Minolta Business Solutions Czech je zároveň výhradním distributorem
produktů firmy SourceCode, BPM systému K2, na českém a slovenském trhu. Více informací na
www.konicaminolta.cz.
O společnosti Konica Minolta Holding, Inc.
Konica Minolta, Inc. je globální technologická společnost poskytující inovativní řešení pro podniky a
instituce. Její silné stránky spočívají v kombinování moderních materiálů a klíčových technologií pokročilé
zobrazovací techniky, optiky, snímání či nano-zpracování. Konica Minolta vytváří hodnoty, které pomáhají
zákazníkům řešit jejich pracovní výzvy a procesy. V éře Internetu věcí využívá svých hlubokých odborných
znalostí digitálních technologií a prochází obchodní transformací v digitální společnost poskytující
sofistikovaná řešení. Při vytváření inovací spolupracuje s akademickými, průmyslovými i podnikatelskými
partnery. Konica Minolta má sídlo v Tokiu a v jejích koncernových společnostech působí v 50 zemích více
než 43 000 zaměstnanců. Své produkty a služby nabízí ve 150 zemích celého světa.

