
» Výchozí stav

Společnost SOME Jindřichův Hradec s. r. o. působí v oblasti prodeje a servisu zemědělské, lesnické a komunální 
techniky. Na pobočkách po celé republice používali uživatelé vlastní aplikaci s databází (platforma Microsoft 
Access). Sloužila zejména pro evidenci strojů a servisu. Systém již nedostačoval, a bylo třeba zásadním 
způsobem zlepšit tok informací uvnitř firmy. 

» Cíle projektu
 
Nové řešení zcela nahradí původní roztříštěné informace v  mnoha databázích na pobočkách. Systém bude 
dimenzován pro sto uživatelů a bude podporovat nejen základní agendu servisu, ale i sdílení informací mezi 
servisem a obchodníky. Pomocí přístupových práv bude omezena dostupnost některých citlivých informací.  

»  Nahradit již nevyhovující řešení moderním systémem
»  Sjednotit – centralizovat informace
»  Umožnit sdílení informací mezi obchodníky a pracovníky servisu
»  Zlepšit práci na pobočkách
»  Propojit s aplikací Microsoft Outlook
»  Propojit s ekonomickým systémem WinStrom

Případová studie  

SOME Jindřichův Hradec

» Průběh projektu

Jako základ řešení byl vybrán systém Intuo, který patří 
do kategorie Business Management Software. Náročnou 
částí projektu byly importy z  roztříštěných databází jed-
notlivých poboček.  

Harmonogram:
»  Zahájení implementace: červenec 2008 
»  Testovací provoz: září 2008 
»  Ostrý provoz: říjen 2008

» Hlavní oblasti

Intuo dnes představuje nástroj pro spolupráci 
v těchto hlavních oblastech:

»  Správa servisních zásahů (záruční, pozáruční servis)
»  Evidence strojů
»  Obchod a obchodní příležitosti
»  Příprava stroje pro zákazníka
»  Sdílení informací mezi obchodníky a pracovníky   
 servisu
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„Intuo je pro nás klíčovým nástrojem 
pro dokonalý prodej a servis země-
dělské a lesnické techniky.“

Bohdan Soukup, generální ředitel,  
SOME Jindřichův Hradec

» O firmě SOME Jindřichův Hradec

Společnost SOME Jindřichův Hradec s. r. o. byla založena v roce 1995. Během svého vývoje si vytvořila vlastní 
silné zázemí, vybudovala firemní areál v Jindřichově Hradci a svými aktivitami obchodně pokryla celou Českou 
republiku. SOME je dlouholetým spolehlivým partnerem širokého spektra zákazníků z oblasti zemědělství, le-
sního hospodářství, komunálních služeb, obcí i soukromé sféry. Veškeré stroje a zařízení dodávané firmou SOME 
odpovídají předpisům a normám platných v České republice, Slovenské republice i Evropské unii. Kvalitní servis 
zajišťují technici, kteří jsou pravidelně školeni přímo ve výrobních závodech.

» O firmě Digital Resources

Naším posláním je přispívat k lepší výkonnosti firem zaváděním či optimalizací informačních systémů a procesů, 
které souvisejí s informačními technologiemi. Jsme ryze českým dodavatelem. Široké portfolio produktů a služeb 
uspokojuje středně velké i velké společnosti. 
Jsme tvůrci moderního Business Management systému Intuo. Tento systém umožňuje více než běžné systémy 
pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Systém Intuo může být nasazen v jakékoliv společnosti bez ohledu na 
značku užívaného ekonomického systému.
V oblasti informačních systémů se zaměřujeme na bezchybné dodávky ekonomických systémů (ERP). Jedná se 
o systémy Helios Green a Helios Orange, včetně celé řady vertikálních řešení.
V oblasti IT služeb poskytujeme komplexní outsourcing IT služeb a správu sítí. Naše reference zahrnují nejen 
české společnosti, ale i nadnárodní firmy či zahraniční obchodní komory. Zakládáme si na profesionálním 
přístupu a rychlosti. 

» Zhodnocení projektu

Společnost SOME Jindřichův Hradec zásadním způsobem zkvalitnila sdílení informací mezi jednotlivými pracovníky. 
Zlepšila se práce na jednotlivých pobočkách, zhruba sto uživatelů má k dispozici kvalitní data, servis lépe plánuje 
práci servisním technikům, obchodníci mají lepší nástroje pro přípravu nabídky. Management má k dispozici velmi 
přesné informace v reálném čase.


