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Spolupráce významných
českých IT společností
na trhu ERP systémů
Mezi společnostmi Saul IS spol. s r.o. a ARSIQA
system s.r.o. byla podepsána strategická smlouva
o spolupráci, jejímž předmětem je spolupráce
a společná synergie zejména v oblastech:
● vývoje, implementace, technické podpory informačního systému
včetně komplexní integrace systému RIS a AROP do jednotného informačního systému kategorie ERP systému pod pracovním
názvem „AR-RIS“,
● společného postupu v oblasti obchodu a marketingu primárně do
tržního sektoru výroba a průmysl.

Společnost ARSIQA system s.r.o.

H

lavním cílem společné aktivity Saul IS spol. s r.o.
a ARSIQA system s.r.o. je lépe chápat a následně vyhovět potřebám českých firem. Díky společnému souznění dokážeme najít nejen technické
řešení, ale rovněž obchodní, finanční a lidské propojení. Vzhledem k takovémuto modernímu pojetí
řízení společnosti jsou pak naši zákazníci schopni
uspět i proti větším konkurentům.

Naše referenční zkušenosti získávané v mnoha úspěšných dlouhodobých projektech přinášejí hodnotu přímo ovlivňujících dopadů do praxe
klíčových uživatelů a profitability podnikání celkově. Týmy kvalitních
spolupracovníků jsou nositeli praktických znalostí, moderních metodik
řízení a partnerského přístupu, mají propracované marketingové strategie
a konzultační schopnosti. Z toho pramení vyšší sebevědomí při prezentaci vlastních produktů, zajištění kvality plnění konkrétních požadavků
zákazníků při realizaci řešení a podpory provozu.
Každá úspěšná firma hledá cesty, jak se ještě více přiblížit k zákazníkům. Jedním z požadavků zákazníků je mít ve firmě „jednotný“ informační
systém od jedné společnosti. Jedná se o logický požadavek, má jen jednu
vadu – takový systém prakticky neexistuje. I pokud se tak tváří, stejně se
jedná o produkty několika společností, které jsou buď fúzemi, odkupem
produktů nebo smlouvami o subdodávkách dodávané jednou společností
a marketingově prezentovány jako jeden produkt. Záběr ERP systému je
však tak široký, že by bylo bláhové se domnívat, že jeden vývojářský tým
by mohl zvládnout vše od výroby přes účetnictví, obchod, mzdy, … až po
logistiku či jiné odvětví.

www.arsiqa.cz
Producent a dodavatel informačního systému AROP
– systém plánování a řízení
výroby je softwarový nástroj
sloužící pro přímou podporu řízení výrobního
procesu. Základní koncepce systému (MSO – Modelování, Simulace, Optimalizace) je revoluční
metodou umožňující na základě vložených údajů
modelovat, předvídat a optimalizovat budoucí
výrobní procesy.

Společnost Saul IS spol. s r. o.
www.saul.cz
Producent a dodavatel informačního systému ERP RIS
– vývoj, implementace
a podpora informačních
systémů ERP pro komplexní
řízení podniků všech velikostí. Informační systém
RIS je tvořen moduly, které integrují účetní software
a oblasti ekonomiky, obchodu a CRM, řízení skladů,
manažerského řízení a plánování. Mezi naše klienty
patří významné společnosti ze všech oblastí podnikání – obchodu, výroby, služeb, financí i veřejné
správy. Ekonomický ERP software RIS nabízí možnost
zakázkových úprav přesně na míru konkrétním potřebám firmy.

www.SystemOnLine.cz
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