ČMIS a efektivní IT řešení pro firmu MBQ
Společnost MBQ působí na stavebním trhu od roku 2012 se zaměřením na
velké průmyslové projekty i na zakázky menšího rozsahu. Jedním z větších
projektů je demolice a výstavba prodejny Lidl, Náchodská. Společnost
realizovala i zateplení několika základních škol či výstavbu sportovního a
rekreačního areálu v Turnově. Firemní kultura vychází z myšlenky, že
základem úspěšné společnosti jsou její zaměstnanci a silní partneři.
www.mbquality.cz

IT v MBQ
Ve stavebním sektoru převládá konzervativní přístup k IT. Firmy se obávají změny umístění dat a
způsobu práce. V MBQ si včas uvědomili, že IT je důležitá součást úspěšného podnikání a začali
hledat možnosti, jak tuto oblast ve firmě posilnit.
Základním
požadavkem
MBQ
byla
implementace
informačního systému IPOS od firmy IPOS-SOFT. Jedná se
o systém využívající provázané zpracování veškerých
činností uvnitř stavební firmy - snižování nákladů s využitím
principů procesního nákladového řízení. Díky struktuře
systému, který obsahuje výrobní a ekonomickou část a
promyšlenosti systému nemá IPOS na trhu konkurenci.
www.ipossoft.cz

Optimální řešení, nízké náklady
Vlastnímu řešení předcházela krátká, třídenní e-mailová komunikace. V té bylo navrženo pro MBQ
technické řešení. Hned den poté šlo do provozu 14-ti denní demo. Demo obsahovalo program na
míru - virtuální server s licencí SQL běžící v datových centrech ČMIS. Na serveru běžící licence
IPOS-SOFT, Microsoft Excel a databázový SQL server. V průběhu testování byl vyladěn výkon a
stabilita systému. Řešení tak bylo velmi rychlé - od první komunikace až po produkční verzi trvalo
méně než 20 dní.

Úspory za licence Microsoft SQL a Office
Pokud by MBQ pořídila licenci Microsoft SQL Server, musela by zakoupit licence nejméně na 4
jádra procesoru. V takové případě by jednorázová investice činila jen za SQL Server Standard,
včetně Software Assurance, 250 000 Kč. V MBQ tak velký výkon nebyl potřeba a nákup trvalé
licence by nebyl ekonomický. Díky členství ČMIS v programu Microsoft Service Provider License
Agreement je možné přiřadit virtuálním serverům zákazníka méně než 4 jádra a tím významně
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snižovat náklady. Místo jednorázové investice tak MBQ při měsíční platbě za SQL dle aktuálně
potřebného výkonu uspoří 50% nákladů. Stejným způsobem může ČMIS poskytovat samostatné
aplikace z balíku Office. V MBQ potřebovali pouze Excel a za ostatní aplikace by tak platili
zbytečně. Se ČMIS se MBQ aktuálně nachází v situaci, ve které platí zlomek nákladů měsíčně,
oproti případu, ve kterém by si kupovali zvlášť licence a celý balík Office.

Hodnocení spolupráce ze strany MBQ
“S čistým svědomím mohu říci, že spolupráce s firmou ČMIS byla od
začátku na profesionální úrovni. Realizace probíhala velmi dobře,
dostali jsme návrh řešení, spustili demo a za pár týdnů běžela ostrá
verze. Všechny požadavky byly splněny bez zbytečných odkladů.
Zavedení systému nám hodně ulevilo časově a s časem se pojí
finanční úspory. Od chvíle, kdy nám běží IT v datových centrech ČMIS,
jsou vždy po ruce příjemní technici, kteří obratem řeší naše požadavky.
Na spolupráci nemám co hodnotit negativně.”
Filip Balatka, zakladatel a jednatel, MBQ
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