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Brousíme diamanty
We polish diamonds

Vážení čtenáři,

řadu let máme v KVADOSu 
specializované oddělení výzkumu 
a vývoje. Patří k pilířům 
společnosti a jejího úspěchu. 
Jeho existence nám umožňuje 
být tím, kým být chceme – 
technologickým inovátorem. 
Neustále přinášíme do našich 
produktů nové technologie, 
sledujeme trendy a ověřujeme, 
po kterých cestách se vydat 
a které uličky jsou slepé. Tím vším 
vytváříme a vylepšujeme přidanou 
hodnotu našich řešení. Ta tak 
nejenže odolávají zubu času, 
ale dokážou jemu i konkurenci 
utéct a udržet si přední pozici 
v náročném prostředí 
plném změn.

Dear readers, 

for many years we have had a specialized 
department for research and development at 
KVADOS. It is one of the major pillars of our 
company and its success. The R&D Department 
enables us to be what we want to be – a techno-
logical innovator. We are constantly incorporating 
new technologies into our products, observing trends 
and determining which roads to take and which 
roads are dead ends. All of this contributes to and 
improves the added value of our solutions, which not 
only withstand the ravages of time, but are able to 
stay one step ahead of time and the competition 
to maintain a leading position in a demanding 
and constantly changing environment.

Vize / Vision
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Každý má svou vášeň. Ta kvadosácká plane pro naše 
produkty. Nalistujte na stranu 10 a v rubrice Klíč zjistíte, 

proč je právě nadšení tolik důležité při vývoji, výrobě, 
poskytování a podpoře softwarových řešení.

Everyone has a passion. At KVADOS we have a burning passion 
for our products. Turn to the Key section on page 10 to find out 

why passion is so important during the development, production, 
provision and support of software solutions.
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Antonín Vaněček
ředitel výzkumu a vývoje

Director of Research and Development

Vize / Vision

bakalářské práce na zajímavá, inovační a moderní témata. 
Hlásí se k nim velmi talentovaní studenti a výsledky jejich 
úsilí nekončí v šuplících ani školních knihovnách, ale dříve 
nebo později se stávají součástí našich softwarových 
technologií. Za všechny mohu zmínit například funkci tisku 
z prostředí Android.
Rozsah činností týmu výzkumu a vývoje je pestrý – od vytvá-
ření nových vlastních technologií přes podporu a vylepšování 
stávajících až po hledání nástrojů pro zefektivňování výroby 
a optimalizaci našich produktů. Mnohdy se zabýváme kom-
plikovanými a zdánlivě neřešitelnými problémy. Neoddě-
litelné je vzdělávání, sledování dění ve světě a nemalá dávka 
entuziasmu – nadšení pro novinky z jejich podstaty a chuť je 
zkoušet a testovat. Často vytváříme prototypy různých kom-
ponent a technologií. Díky tomu si můžeme ověřit, zda je 
taková inovace uplatnitelná ihned nebo v následujícím 
období, případně zda míří mimo nás. Ne vše se totiž dá 
v našich řešeních využít. I tak se nejedná o chybu, ale o cenné 
vědomosti.
Zmíněná stabilita a dlouhodobé zkušenosti přinášejí také 
jeden z nezbytných vstupů pro naši práci – znalost produktů, 
procesů a zejména uživatelské zpětné vazby. Proto naše nové 
produkty mají vždy na co navazovat. Klademe od začátku 
jejich vývoje důraz právě na uživatelský aspekt. Důležité je, 
aby byla aplikace pro uživatele jednoduchá, intuitivní, rychlá 
a příjemná. Tyto vlastnosti jsme postavili na úroveň aplikační 
funkčnosti a procesní efektivity. Výsledkem tohoto přístupu 
byl myAVIS® NG a nyní shodně pokračujeme na dalších 
produktech, se kterými se brzy setkáte.
Jeden z kolegů v našem týmu říká, že když někoho nového 
zaučuje, brousí z něj diamant. Přeneseně to platí o kvado-
sáckých produktech – trvalým vybrušováním našich řešení 
zvyšujeme hodnotu, kterou vám spolu s know-how přinášejí.

Our team relies on stability and continuity. At the same time it tries to stay 
open to new ideas. We draw on ideas and creativity from the younger 
generation by getting university students involved in research. Time and time 
again we have found cooperation with universities to be mutually bene�cial, 
and not just in terms of projects, but also in terms of people. We regularly 
assign undergraduate theses on interesting, innovative and modern topics. 
�e gauntlet is taken up by very talented students whose work does not end 

 áš tým sází na stabilitu a kontinuitu. Zároveň se 
 snaží neuzavírat se do sebe, ale být otevřen novým 
 myšlenkám. Nápady a kreativitu dřímající v mladé 
 generaci čerpáme například zapojením vysoko-
školáků do výzkumu. Opakovaně se nám potvrzuje, že spo-
lupráce s univerzitami je oboustranně prospěšná. A to nejen 
na úrovni projektů, ale také lidí. Pravidelně vypisujeme 

N

up in drawers or school libraries, but sooner or later becomes part of our 
software technology. A perfect example is the print function from the Android 
environment.

�e scope of the research and development team's activities is broad, ranging 
from the creation of our own new technologies and the support and 
improvement of existing technologies to the search for tools to increase 
production e�ciency and to optimize our products. Oftentimes we tackle 
complicated and seemingly unsolvable problems. Education is essential, 
along with an awareness of what is happening in the world and a fair dose of 
enthusiasm for innovating, trying and testing new things. We often create 
prototypes of various components and technologies. �at way, we can see 
whether such innovation can be applied immediately or in the near future, or 
that it perhaps is not relevant to our needs. Not everything can be used in our 
solutions. But even then, valuable knowledge is gained that cannot be 
considered a mistake.

�e aforementioned stability and long-term experience has resulted in 
a comprehensive knowledge of products, processes and especially user 
feedback. �at is why our products always have something to build on. From 
the very beginning of development we emphasize the user aspect. It is 
important that the application be simple for the user, intuitive, fast and 
pleasant. We have raised these attributes to a new level of functionality and 
process e�ectiveness. �e result of this approach was myAVIS® NG and now 
we are continuing in the same manner on products you will be seeing soon.

One member of our team says that when someone new is learning, it's like 
polishing diamonds. �e same may be said of KVADOS products, by 
continuing to cut and polish our solutions, we increase the value and know-
-how that they provide. 

„Některé novinky předbíhají
potřeby trhu. Část prototypů sice

nenajde využití okamžitě, ale máme díky nim 
připraveny scénáře a komponenty, které umíme 
řešit a nasadit v budoucnu. Přemýšlíme dopředu 

a tomu přizpůsobujeme vývoj.“

“Certain innovations are ahead of the market. 
Some prototypes may not �nd an immediate use, but they 

allow us to prepare scenarios and components 
to be deployed in the future. We're thinking ahead 

and adapting development to this.“
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VENTUS je možné propojit se softwarem pro optimalizaci závozů
VENTUS can be combined with software to optimise deliveries

Optimalizovat závozy prostřednictvím vlastní dopravy nebo individuálních dopravců není vůbec jednoduché. K tomu účelu ovšem existují 
specializované nástroje. Jedním z nich je Rinkai Routing (RiRo), s nímž nyní umíme propojit náš podnikový informační systém VENTUS®. RiRo 
umožňuje vytvořit efektivní plán dopravy na základě podkladů dodaných z ERP VENTUS®, respektující přepravní a zákaznická omezení, 
maximalizující využití vozového parku a minimalizující přepravní náklady. Zohlednit lze například časová okna či průjezdnost vozidel na 
uvažovaných silnicích. Novinku aktivně využívá v rámci svého řešení zákazník Démos trade. RiRo také dokáže porovnat podle údajů z mobilních 
GPS karet plánované trasy s reálně projetými. Tyto informace se přenášejí zpět do systému VENTUS® pro vyhodnocování efektivity. Možnosti 
propojení jsou však širší a závisejí na konkrétních potřebách a procesech jednotlivých klientů.

Optimising deliveries with your own fleet or when using individual carriers is no easy task. There are, of course, specialised tools for this. One such tool is 
Rinkai Routing (RiRo), which we can now integrate with our VENTUS® business information system. RiRo makes it possible to create an effective transport 
plan based on data supplied by ERP VENTUS®, respecting shipping and customer restrictions, maximising the use of the fleet and minimising shipping 
costs. It takes into account, for example, the time window or passability of vehicles on the roads being considered. The Démos trade Company is now 
actively using this innovation in its system. RiRo is also able to use mobile GPS data to compare planned routes with ones that have already been used. This 
information is sent back to the VENTUS® system to assess efficiency. 
There are many options for integration, depending on the specific needs 
and processes of individual clients.

rinkai.cz | demos.czi

adrem.roi

ADREM obsluhuje se servisním 
řešením i velké zákazníky
ADREM now also providing service 
solutions to large customers

Společnost ADREM INVEST, servisní partner skupiny ČEZ 
v Rumunsku, rozšířila využívání našeho mobilního servisního 
informačního systému. Zatímco ČEZ vyrábí a distribuuje elek-
trickou energii, ADREM INVEST na základě outsourcingové 
smlouvy zajišťuje v 7 regionech servisní služby (zejména mon-
táže elektroměrů a odečty spotřeby) pro 1,3 milionu zákaz-
níků. Dříve to byli výhradně koncoví maloodběratelé, nyní jsou 
to i velcí klienti – například obchodní střediska. Úpravy se týka-
jí jak techniků v terénu, tak skladníků, celkem více než 200 ak-
tivních uživatelů. Rozšířeny byly i procesy plánování práce 
v nástroji servisního modulu a nové možnosti řízení dostali také 
dispečeři. Ti nyní podle aktuálního využití pracovníků mohou 
jejich úkoly dynamicky měnit a přidělovat je i v rámci rozlehlej-
ších oblastí, které spadají do dojezdové vzdálenosti.

ADREM INVEST, the service partner of the ČEZ Group in Romania, 
has expanded its use of our mobile service information system. 
While ČEZ produces and distributes electricity, ADREM INVEST is 
under an outsourcing contract to provide services in 7 regions 
(especially the installation and reading of electric meters) for 
1.3 million customers. Previously these were exclusively end retail 
customers, but now there are also large clients such as shopping 
centres. The system is now used by technicians in the field as well as 
warehousers, in total over 200 active users. The work planning pro-
cesses in the service module have been expanded and there are new 
management tools for dispatchers, who can now dynamically 
change tasks depending on the current use of employees and assign 
tasks within more extensive areas falling within driving distance.

Společnost British American Tobacco (Czech Republic) – BAT, 
dlouholetý klient KVADOSu a první zákazník první generace 
mobilního řešení myAVIS® SFA, ukončila migraci na nejnovější 
produkt myAVIS® NG. Nyní s ním pracuje více než devět desítek 
obchodníků v terénu a jejich přechod na novou verzi probíhal 
postupně po skupinách. Mimo základní modul byly implementovány 
také moduly CRM, Logistika, Marketing a Obchod, dále nástroj Foto 
manažer, rozšířený reporting a zakázkový modul pro podporu 
věrnostního programu. Díky dlouholeté spolupráci obou firem migra-
ce na myAVIS® NG prospěla i samotnému produktu, neboť z pro-
jektu vzešla řada inovativních nápadů, které se staly součástí 
standardního řešení.

British American Tobacco (Czech Republic), or BAT, a KVADOS client 
of many years and the first to deploy the myAVIS® SFA first-generation 
mobile solution, has finished migrating to the newest product, 
myAVIS® NG. Now it is being used by over ninety sales reps in the field, 
who made the transition to the new version gradually, in groups. In 
addition to the basic module, the company chose to implement modules 
for CRM, Logistics, Marketing and Sales, the Photo Manager tool, 
expanded reporting and a custom module for the loyalty programme. 
Thanks to the many years of cooperation between the companies, the 
product itself also benefitted from the migration to myAVIS® NG since 
the project generated numerous innovative ideas that have become part 
of the standard solution.

batczech.czi

Spojte se s námi na sociálních sítích
Connect with us on social networks

Před 10 lety, na přelomu zimy a jara 2006, jsme zahájili spolupráci 
se společností Bakoma. Ta je největším polským výrobcem mléčných 
produktů, které dodává na řadu trhů Evropské unie, mimo jiné do 
sousedního Slovenska. Jsme rádi, že ve spolupráci se zákazníkem, 
který podniká na velkém, vysoce konkurenčním trhu, pokračujeme 
a myAVIS® klienta účinně podporuje. Věříme, že aktuálně využívané 
2 projekty se brzo rozšíří o další. První umožňuje klasickou práci dvou 
desítek obchodních zástupců, kteří v terénu pořizují objednávky, 
komunikují se zákazníky a kontrolují stav sortimentu v prodejnách. 
Druhý projekt slouží k řízení procesu takzvaného prodeje z vozu – 
řidič nákladního automobilu dostává do PDA naplánovanou trasu 
s informacemi o naloženém zboží, lokalitách a specifikacích závozů 
a částkách, které má za dodávky převzít. Těchto uživatelů je přes 
350. V loňském roce proběhla výrazná úprava a modernizace 
procesů s cílem připravit řešení myAVIS® na další období spo-
lečného působení společností Bakoma a KVADOS na trhu.

10 years ago in the early spring of 2006, we began working with 
Bakoma. Bakoma is the largest Polish producer of dairy products and 
supplies numerous European Union markets, including neighbouring 
Slovakia. We are glad to continue working with a client that does 
business in a large, highly competitive market and is effectively 
supported by myAVIS®. We believe that the 2 projects currently 
underway will soon be expanded to include more systems. The first 
project enables the classic work of two dozen sales representatives who 
take orders in the field, communicate with customers and check store 
inventories. The second project serves to manage “sales from the 
vehicle”, where the truck driver has a PDA with a planned route and 
information about the loaded goods, locations, specific deliveries  

and the amounts to be collected for the deliveries. There are more than 
350 such users. Last year saw the major streamlining and modern-
ization of processes with the aim of preparing the myAVIS® solution for 
many more years of joint cooperation between Bakoma and KVADOS.

Polská Bakoma a KVADOS slaví 10 let úspěšné spolupráce
Poland's Bakoma and KVADOS celebrate 10 years of successful cooperation

Málokdo dnes dokáže na internetu uniknout rozmachu sociálních sítí a ani my v KVADOSu nejsme výjimkou. Aktivněji než dříve proto 
využíváme kanály LinkedIn a Facebook. Na prvním zmíněném publikujeme například informace o trendech v IT a našich inovacích nebo střípky 
z konferencí a jiných odborných akcí, kterých se účastníme. Sdílíme tu i vaše úspěchy, protože se vám jako našim klientům daří a jsme hrdí na 
spolupráci s vámi. Zároveň vás zde zveme na workshopy, konference a další akce, které sami pořádáme. Protože jde o síť profesionálů, hledáme 
na ní nové kolegy do našich řad a navazujeme spojení s vámi v rámci partnerských kontaktů a řešitelských týmů. Facebookový profil zase 
prozradí více o našich interních aktivitách a životě společnosti, ale samozřejmě i tady se poohlížíme po nových talentech a posilách.

Few people today can escape the growing presence of social networks on the Internet and we at KVADOS are no exception. �at is why we are using sites 
such as LinkedIn and Facebook more actively than before. On the former, for example, we are publishing information about IT trends and our innovations or 
excerpts from conferences and other professional events that we are taking part in. We also share your successes here because, as our clients, you are 
prospering and we are proud to be working with you. At the same time, we use the site to invite you to workshops, conferences, and other events that we 
organize ourselves. Since this is a network of professionals, we use it to �nd new colleagues to join our ranks and reach out to you through partner contacts 
and design teams. Our Facebook pro�le divulges more about our internal activities and company life, and of course here too we are always on the lookout for 
new talent and reinforcements.

BAT využívá myAVIS NG
BAT using myAVIS NG

LinkedInFacebook

Buďte u novinek s námi:
Catch all the news with us:
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bakoma.pli

VENTUS je možné propojit se softwarem pro optimalizaci závozů
VENTUS can be combined with software to optimise deliveries

Optimalizovat závozy prostřednictvím vlastní dopravy nebo individuálních dopravců není vůbec jednoduché. K tomu účelu ovšem existují 
specializované nástroje. Jedním z nich je Rinkai Routing (RiRo), s nímž nyní umíme propojit náš podnikový informační systém VENTUS®. RiRo 
umožňuje vytvořit efektivní plán dopravy na základě podkladů dodaných z ERP VENTUS®, respektující přepravní a zákaznická omezení, 
maximalizující využití vozového parku a minimalizující přepravní náklady. Zohlednit lze například časová okna či průjezdnost vozidel na 
uvažovaných silnicích. Novinku aktivně využívá v rámci svého řešení zákazník Démos trade. RiRo také dokáže porovnat podle údajů z mobilních 
GPS karet plánované trasy s reálně projetými. Tyto informace se přenášejí zpět do systému VENTUS® pro vyhodnocování efektivity. Možnosti 
propojení jsou však širší a závisejí na konkrétních potřebách a procesech jednotlivých klientů.

Optimising deliveries with your own fleet or when using individual carriers is no easy task. There are, of course, specialised tools for this. One such tool is 
Rinkai Routing (RiRo), which we can now integrate with our VENTUS® business information system. RiRo makes it possible to create an effective transport 
plan based on data supplied by ERP VENTUS®, respecting shipping and customer restrictions, maximising the use of the fleet and minimising shipping 
costs. It takes into account, for example, the time window or passability of vehicles on the roads being considered. The Démos trade Company is now 
actively using this innovation in its system. RiRo is also able to use mobile GPS data to compare planned routes with ones that have already been used. This 
information is sent back to the VENTUS® system to assess efficiency. 
There are many options for integration, depending on the specific needs 
and processes of individual clients.

rinkai.cz | demos.czi

adrem.roi

ADREM obsluhuje se servisním 
řešením i velké zákazníky
ADREM now also providing service 
solutions to large customers

Společnost ADREM INVEST, servisní partner skupiny ČEZ 
v Rumunsku, rozšířila využívání našeho mobilního servisního 
informačního systému. Zatímco ČEZ vyrábí a distribuuje elek-
trickou energii, ADREM INVEST na základě outsourcingové 
smlouvy zajišťuje v 7 regionech servisní služby (zejména mon-
táže elektroměrů a odečty spotřeby) pro 1,3 milionu zákaz-
níků. Dříve to byli výhradně koncoví maloodběratelé, nyní jsou 
to i velcí klienti – například obchodní střediska. Úpravy se týka-
jí jak techniků v terénu, tak skladníků, celkem více než 200 ak-
tivních uživatelů. Rozšířeny byly i procesy plánování práce 
v nástroji servisního modulu a nové možnosti řízení dostali také 
dispečeři. Ti nyní podle aktuálního využití pracovníků mohou 
jejich úkoly dynamicky měnit a přidělovat je i v rámci rozlehlej-
ších oblastí, které spadají do dojezdové vzdálenosti.

ADREM INVEST, the service partner of the ČEZ Group in Romania, 
has expanded its use of our mobile service information system. 
While ČEZ produces and distributes electricity, ADREM INVEST is 
under an outsourcing contract to provide services in 7 regions 
(especially the installation and reading of electric meters) for 
1.3 million customers. Previously these were exclusively end retail 
customers, but now there are also large clients such as shopping 
centres. The system is now used by technicians in the field as well as 
warehousers, in total over 200 active users. The work planning pro-
cesses in the service module have been expanded and there are new 
management tools for dispatchers, who can now dynamically 
change tasks depending on the current use of employees and assign 
tasks within more extensive areas falling within driving distance.

Společnost British American Tobacco (Czech Republic) – BAT, 
dlouholetý klient KVADOSu a první zákazník první generace 
mobilního řešení myAVIS® SFA, ukončila migraci na nejnovější 
produkt myAVIS® NG. Nyní s ním pracuje více než devět desítek 
obchodníků v terénu a jejich přechod na novou verzi probíhal 
postupně po skupinách. Mimo základní modul byly implementovány 
také moduly CRM, Logistika, Marketing a Obchod, dále nástroj Foto 
manažer, rozšířený reporting a zakázkový modul pro podporu 
věrnostního programu. Díky dlouholeté spolupráci obou firem migra-
ce na myAVIS® NG prospěla i samotnému produktu, neboť z pro-
jektu vzešla řada inovativních nápadů, které se staly součástí 
standardního řešení.

British American Tobacco (Czech Republic), or BAT, a KVADOS client 
of many years and the first to deploy the myAVIS® SFA first-generation 
mobile solution, has finished migrating to the newest product, 
myAVIS® NG. Now it is being used by over ninety sales reps in the field, 
who made the transition to the new version gradually, in groups. In 
addition to the basic module, the company chose to implement modules 
for CRM, Logistics, Marketing and Sales, the Photo Manager tool, 
expanded reporting and a custom module for the loyalty programme. 
Thanks to the many years of cooperation between the companies, the 
product itself also benefitted from the migration to myAVIS® NG since 
the project generated numerous innovative ideas that have become part 
of the standard solution.

batczech.czi

Spojte se s námi na sociálních sítích
Connect with us on social networks

Před 10 lety, na přelomu zimy a jara 2006, jsme zahájili spolupráci 
se společností Bakoma. Ta je největším polským výrobcem mléčných 
produktů, které dodává na řadu trhů Evropské unie, mimo jiné do 
sousedního Slovenska. Jsme rádi, že ve spolupráci se zákazníkem, 
který podniká na velkém, vysoce konkurenčním trhu, pokračujeme 
a myAVIS® klienta účinně podporuje. Věříme, že aktuálně využívané 
2 projekty se brzo rozšíří o další. První umožňuje klasickou práci dvou 
desítek obchodních zástupců, kteří v terénu pořizují objednávky, 
komunikují se zákazníky a kontrolují stav sortimentu v prodejnách. 
Druhý projekt slouží k řízení procesu takzvaného prodeje z vozu – 
řidič nákladního automobilu dostává do PDA naplánovanou trasu 
s informacemi o naloženém zboží, lokalitách a specifikacích závozů 
a částkách, které má za dodávky převzít. Těchto uživatelů je přes 
350. V loňském roce proběhla výrazná úprava a modernizace 
procesů s cílem připravit řešení myAVIS® na další období spo-
lečného působení společností Bakoma a KVADOS na trhu.

10 years ago in the early spring of 2006, we began working with 
Bakoma. Bakoma is the largest Polish producer of dairy products and 
supplies numerous European Union markets, including neighbouring 
Slovakia. We are glad to continue working with a client that does 
business in a large, highly competitive market and is effectively 
supported by myAVIS®. We believe that the 2 projects currently 
underway will soon be expanded to include more systems. The first 
project enables the classic work of two dozen sales representatives who 
take orders in the field, communicate with customers and check store 
inventories. The second project serves to manage “sales from the 
vehicle”, where the truck driver has a PDA with a planned route and 
information about the loaded goods, locations, specific deliveries  

and the amounts to be collected for the deliveries. There are more than 
350 such users. Last year saw the major streamlining and modern-
ization of processes with the aim of preparing the myAVIS® solution for 
many more years of joint cooperation between Bakoma and KVADOS.

Polská Bakoma a KVADOS slaví 10 let úspěšné spolupráce
Poland's Bakoma and KVADOS celebrate 10 years of successful cooperation

Málokdo dnes dokáže na internetu uniknout rozmachu sociálních sítí a ani my v KVADOSu nejsme výjimkou. Aktivněji než dříve proto 
využíváme kanály LinkedIn a Facebook. Na prvním zmíněném publikujeme například informace o trendech v IT a našich inovacích nebo střípky 
z konferencí a jiných odborných akcí, kterých se účastníme. Sdílíme tu i vaše úspěchy, protože se vám jako našim klientům daří a jsme hrdí na 
spolupráci s vámi. Zároveň vás zde zveme na workshopy, konference a další akce, které sami pořádáme. Protože jde o síť profesionálů, hledáme 
na ní nové kolegy do našich řad a navazujeme spojení s vámi v rámci partnerských kontaktů a řešitelských týmů. Facebookový profil zase 
prozradí více o našich interních aktivitách a životě společnosti, ale samozřejmě i tady se poohlížíme po nových talentech a posilách.

Few people today can escape the growing presence of social networks on the Internet and we at KVADOS are no exception. �at is why we are using sites 
such as LinkedIn and Facebook more actively than before. On the former, for example, we are publishing information about IT trends and our innovations or 
excerpts from conferences and other professional events that we are taking part in. We also share your successes here because, as our clients, you are 
prospering and we are proud to be working with you. At the same time, we use the site to invite you to workshops, conferences, and other events that we 
organize ourselves. Since this is a network of professionals, we use it to �nd new colleagues to join our ranks and reach out to you through partner contacts 
and design teams. Our Facebook pro�le divulges more about our internal activities and company life, and of course here too we are always on the lookout for 
new talent and reinforcements.

BAT využívá myAVIS NG
BAT using myAVIS NG

LinkedInFacebook

Buďte u novinek s námi:
Catch all the news with us:
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Autogram / Autograph

Neúplatní
pokladníWe're raising the bar

Zvedáme laťku výš

Majestátní pokladny, mohutné kovové 
krasavice dříve dominující kavárnám, 
cukrárnám, restauracím i obchodům, už 
vidíme jen v historických �lmech nebo 
jako dekorace. Ovšem není tomu tak 
dávno, kdy tyto funkční přístroje s klikou 
bývaly nepostradatelné. Vypadaly jako 
malá umělecká díla a charakteristické 
cinkání jejich zvonku se stalo jedním ze 
symbolů obchodování.
První pokladní systém má kořeny ve 
městě Dayton v americkém Ohiu. Zdejší 
podnikatel James J. Ritty čelil dlouho-
době problémům s nepoctivými zaměst-
nanci a podle legendy ho při jedné z cest 
do Evropy zaujal ve strojovně parníku 
mechanizmus na zaznamenávání otáček 
lodního šroubu. A tak začal s bratrem 
v roce 1870 vymýšlet přístroj, který by 
registroval hotovostní transakce. Vynález 
Ritty's incorruptible cashier, což volně 
přeloženo znamená Rittyho neúplatný 

pokladní, bratři patentovali o devět let 
později. Jejich pokladna dokázala zazna-
menávat operace na dvě pásky, sčítala je 
a vydávala o nich potvrzení s datem.
V roce 1884 vstoupil na trh John 
Patterson. Registrační pokladny zdoko-
nalil natolik, že tiskly transakce a denní 
záznamy. Jeho �rma National Cash Re-
gister Company svými výrobky zaplavila 
svět. Ty nejlepší uměly evidovat všechny 
příjmy, případně i výdaje, počty vysunutí 
šuplíku v určitém čase, dokázaly dělat 
denní, týdenní i měsíční uzávěrku. 
S prvními pokladnami také přímo sou-
visejí „psychologické ceny“. Právě po-
třeba rozměnit peníze a vrátit penci měla 
pokladníka donutit otevřít přihrádku 
s hotovostí, k čemuž byl nutný záznam 
o prodeji. Ve výsledku se drasticky snížily 
krádeže peněz – zaměstnanci i rodin-
nými příslušníky.
Dnešní pokladny jsou vybaveny moder-
ními softwarovými systémy se širokou 
škálou funkcí. Patří k nim i kvadosácký 
myCASH®. Není však jen prodejním 
softwarem, ale představuje také know-
-how a to nejlepší z oblasti úspěšného 
maloobchodu. A samozřejmě je připra-
ven na povinnosti vyplývající z elektro-
nické evidence tržeb (EET).

Majestic cash registers, the massive metal 
beauties that formerly dominated cafés, 
patisseries, restaurants and shops, are now 
only seen in period �lms or as decorations. Of 
course, it was not so long ago that these 
functional, crank-operated devices were 

indispensable. �ey looked like small works of 
art and the characteristic ring of their bells 
became a symbol of commerce.

�e �rst cash register has its roots in the town 
of Dayton, Ohio. Here, local businessman 
James J. Ritty was faced with the age-old 
problem of dishonest employees. According to 
legend, while on one of his trips to Europe he 
became fascinated by the mechanism that 
recorded the speed of the propeller in the 
engine room of a steamboat. So in 1870, he 
and his brother began designing a machine 
that would keep records of cash transactions. 
Nine years later the brothers patented their 
invention, Ritty's incorruptible cashier. �eir 
cash register was able to record transactions on 
two rolls of paper, add up the total and print 
dated receipts. 

In 1884, John Patterson entered the market. 
His improved cash register could print 
transactions and daily records. His company, 
the National Cash Register Company, �ooded 
the world with its products. �e best models 
could keep records of all sales, and even 
outlays, the number of times the cash drawer 
was opened over a certain period of time, as 
well as daily, weekly and monthly closes. �ere 
was also a psychological dimension directly 
related to the �rst cash registers. If the cashier 
wanted to open the register to get money, for 
example to make change for a customer, 
a record of sale was required. �is drastically 
reduced theft by employees and family 
members.

Today's cash registers are equipped with 
modern software systems and a wide range of 
functions. Among them is the KVADOS 
myCASH® system. However, myCASH® is 
more than just sales software. It also represents 
know-how and the best practices for successful 
retail sales, and naturally, it is also ready to 
provide all necessary electronic records of cash 
sales (e-sales).

Bič na nepoctivce
Keeping them honest

Každý software se před instalací k zákazníkovi 
musí důkladně otestovat – ověřuje se, zda změny 
a novinky fungují, jak se od nich očekává. Čím je 
software komplexnější, tím složitější a časově 
náročnější je prozkoušet ho. Naštěstí veškerou 
testovací práci nemusí dělat člověk, 
v KVADOSu s ledasčím pomáhají 
takzvané automatické testy.

ROK | YEAR

1879

Pro produkty
i pro technologie

 For products and for technology

Přínos je nesporný – jsou rychlejší a jejich důslednosti 
nevadí (ba právě naopak) opakování stejné činnosti. Kromě 
toho se také neunaví. Vždy se testuje shodně, dle pro-
myšlených scénářů, navíc na různých operačních systémech. 
Velkou výhodou je možnost v případě potřeby uvolnit 
opravnou verzi softwaru dříve.
Automatické testy jsou dvojího druhu – „unitní“ a „UI“. Za 
odbornými termíny se skrývá prosté vysvětlení. Unitní testy 
vytváří přímo programátor a ověřuje jimi ucelené části pro-
gramového kódu, například konkrétní funkce. UI testování 
probíhá v uživatelském rozhraní (UI – user interface) a si-
muluje práci uživatele – laicky řečeno třeba pohyb myší 
a klikání na jednotlivá menu. Využívají se k tomu speciální 
aplikace, ale s ohledem na jedinečnost našich řešení jsme si 
třeba pro myAVIS® NG vytvořili vlastní nástroj.
Při vývoji produktů a technologií využíváme v KVADOSu 
oba zmíněné druhy testů. Momentálně automaticky 
testujeme vedle myAVIS® NG také myCASH®, technologii 
QAS a chystané novinky v našem portfoliu. Ještě během 
letošního roku přidáme i ERP systém VENTUS®.
Stejně jako se v atletice zvedá laťka kvůli dosažení nejlepšího 
výkonu sportovců, i my v KVADOSu se stále širším využitím 
automatického testování snažíme posouvat kvalitu našich 
řešení a jejich nasazování u vás na stále vyšší úroveň.

Before installing any software for users, it must be thoroughly tested and 
checked to make sure all changes and new features do what they are 
supposed to do. �e more complicated the software is, the more di�cult 
and time-consuming it is to test. Fortunately, all testing work need not be 
done by people. At KVADOS, there are some areas where automatic 
testing can help. �e bene�ts are indisputable – automatic testing is 
faster, and there is no problem repeating the same activity (quite the 
contrary). Also it doesn't get tired. It always tests the same, depending on 
the given scenarios, even on di�erent operating systems. A big advantage 
is the ability, if necessary, to release software �xes sooner.
�ere are two types of automatic testing – unit testing and UI testing. 
�ere's a simple explanation behind the jargon. Unit tests are created 
directly by the programmer and verify a speci�c portion of program code, 
for example a speci�c function. UI testing stands for user interface testing 
and simulates the work of users – mouse movements and clicking on 
individual menus. Special applications are used for this, but considering 
the uniqueness of our solutions, we have created special tools, for 
myAVIS® NG for instance.
When developing products and technology at KVADOS we use both 
types of tests. At the moment, in addition to myAVIS® NG we are also 
automatically testing myCASH®, QAS technology and some other 
innovations planned for our portfolio. Before the year is out, we will also 
add the VENTUS® ERP system.
Just like in sports when the bar is raised by the performance of the best 
athletes, at KVADOS we are increasingly using automatic testing to 
continually improve the quality of our solutions and their deployment in 
your company.

Incorruptible cashier
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Autogram / Autograph

Neúplatní
pokladníWe're raising the bar

Zvedáme laťku výš

Majestátní pokladny, mohutné kovové 
krasavice dříve dominující kavárnám, 
cukrárnám, restauracím i obchodům, už 
vidíme jen v historických �lmech nebo 
jako dekorace. Ovšem není tomu tak 
dávno, kdy tyto funkční přístroje s klikou 
bývaly nepostradatelné. Vypadaly jako 
malá umělecká díla a charakteristické 
cinkání jejich zvonku se stalo jedním ze 
symbolů obchodování.
První pokladní systém má kořeny ve 
městě Dayton v americkém Ohiu. Zdejší 
podnikatel James J. Ritty čelil dlouho-
době problémům s nepoctivými zaměst-
nanci a podle legendy ho při jedné z cest 
do Evropy zaujal ve strojovně parníku 
mechanizmus na zaznamenávání otáček 
lodního šroubu. A tak začal s bratrem 
v roce 1870 vymýšlet přístroj, který by 
registroval hotovostní transakce. Vynález 
Ritty's incorruptible cashier, což volně 
přeloženo znamená Rittyho neúplatný 

pokladní, bratři patentovali o devět let 
později. Jejich pokladna dokázala zazna-
menávat operace na dvě pásky, sčítala je 
a vydávala o nich potvrzení s datem.
V roce 1884 vstoupil na trh John 
Patterson. Registrační pokladny zdoko-
nalil natolik, že tiskly transakce a denní 
záznamy. Jeho �rma National Cash Re-
gister Company svými výrobky zaplavila 
svět. Ty nejlepší uměly evidovat všechny 
příjmy, případně i výdaje, počty vysunutí 
šuplíku v určitém čase, dokázaly dělat 
denní, týdenní i měsíční uzávěrku. 
S prvními pokladnami také přímo sou-
visejí „psychologické ceny“. Právě po-
třeba rozměnit peníze a vrátit penci měla 
pokladníka donutit otevřít přihrádku 
s hotovostí, k čemuž byl nutný záznam 
o prodeji. Ve výsledku se drasticky snížily 
krádeže peněz – zaměstnanci i rodin-
nými příslušníky.
Dnešní pokladny jsou vybaveny moder-
ními softwarovými systémy se širokou 
škálou funkcí. Patří k nim i kvadosácký 
myCASH®. Není však jen prodejním 
softwarem, ale představuje také know-
-how a to nejlepší z oblasti úspěšného 
maloobchodu. A samozřejmě je připra-
ven na povinnosti vyplývající z elektro-
nické evidence tržeb (EET).

Majestic cash registers, the massive metal 
beauties that formerly dominated cafés, 
patisseries, restaurants and shops, are now 
only seen in period �lms or as decorations. Of 
course, it was not so long ago that these 
functional, crank-operated devices were 

indispensable. �ey looked like small works of 
art and the characteristic ring of their bells 
became a symbol of commerce.

�e �rst cash register has its roots in the town 
of Dayton, Ohio. Here, local businessman 
James J. Ritty was faced with the age-old 
problem of dishonest employees. According to 
legend, while on one of his trips to Europe he 
became fascinated by the mechanism that 
recorded the speed of the propeller in the 
engine room of a steamboat. So in 1870, he 
and his brother began designing a machine 
that would keep records of cash transactions. 
Nine years later the brothers patented their 
invention, Ritty's incorruptible cashier. �eir 
cash register was able to record transactions on 
two rolls of paper, add up the total and print 
dated receipts. 

In 1884, John Patterson entered the market. 
His improved cash register could print 
transactions and daily records. His company, 
the National Cash Register Company, �ooded 
the world with its products. �e best models 
could keep records of all sales, and even 
outlays, the number of times the cash drawer 
was opened over a certain period of time, as 
well as daily, weekly and monthly closes. �ere 
was also a psychological dimension directly 
related to the �rst cash registers. If the cashier 
wanted to open the register to get money, for 
example to make change for a customer, 
a record of sale was required. �is drastically 
reduced theft by employees and family 
members.

Today's cash registers are equipped with 
modern software systems and a wide range of 
functions. Among them is the KVADOS 
myCASH® system. However, myCASH® is 
more than just sales software. It also represents 
know-how and the best practices for successful 
retail sales, and naturally, it is also ready to 
provide all necessary electronic records of cash 
sales (e-sales).

Bič na nepoctivce
Keeping them honest

Každý software se před instalací k zákazníkovi 
musí důkladně otestovat – ověřuje se, zda změny 
a novinky fungují, jak se od nich očekává. Čím je 
software komplexnější, tím složitější a časově 
náročnější je prozkoušet ho. Naštěstí veškerou 
testovací práci nemusí dělat člověk, 
v KVADOSu s ledasčím pomáhají 
takzvané automatické testy.

ROK | YEAR

1879

Pro produkty
i pro technologie

 For products and for technology

Přínos je nesporný – jsou rychlejší a jejich důslednosti 
nevadí (ba právě naopak) opakování stejné činnosti. Kromě 
toho se také neunaví. Vždy se testuje shodně, dle pro-
myšlených scénářů, navíc na různých operačních systémech. 
Velkou výhodou je možnost v případě potřeby uvolnit 
opravnou verzi softwaru dříve.
Automatické testy jsou dvojího druhu – „unitní“ a „UI“. Za 
odbornými termíny se skrývá prosté vysvětlení. Unitní testy 
vytváří přímo programátor a ověřuje jimi ucelené části pro-
gramového kódu, například konkrétní funkce. UI testování 
probíhá v uživatelském rozhraní (UI – user interface) a si-
muluje práci uživatele – laicky řečeno třeba pohyb myší 
a klikání na jednotlivá menu. Využívají se k tomu speciální 
aplikace, ale s ohledem na jedinečnost našich řešení jsme si 
třeba pro myAVIS® NG vytvořili vlastní nástroj.
Při vývoji produktů a technologií využíváme v KVADOSu 
oba zmíněné druhy testů. Momentálně automaticky 
testujeme vedle myAVIS® NG také myCASH®, technologii 
QAS a chystané novinky v našem portfoliu. Ještě během 
letošního roku přidáme i ERP systém VENTUS®.
Stejně jako se v atletice zvedá laťka kvůli dosažení nejlepšího 
výkonu sportovců, i my v KVADOSu se stále širším využitím 
automatického testování snažíme posouvat kvalitu našich 
řešení a jejich nasazování u vás na stále vyšší úroveň.

Before installing any software for users, it must be thoroughly tested and 
checked to make sure all changes and new features do what they are 
supposed to do. �e more complicated the software is, the more di�cult 
and time-consuming it is to test. Fortunately, all testing work need not be 
done by people. At KVADOS, there are some areas where automatic 
testing can help. �e bene�ts are indisputable – automatic testing is 
faster, and there is no problem repeating the same activity (quite the 
contrary). Also it doesn't get tired. It always tests the same, depending on 
the given scenarios, even on di�erent operating systems. A big advantage 
is the ability, if necessary, to release software �xes sooner.
�ere are two types of automatic testing – unit testing and UI testing. 
�ere's a simple explanation behind the jargon. Unit tests are created 
directly by the programmer and verify a speci�c portion of program code, 
for example a speci�c function. UI testing stands for user interface testing 
and simulates the work of users – mouse movements and clicking on 
individual menus. Special applications are used for this, but considering 
the uniqueness of our solutions, we have created special tools, for 
myAVIS® NG for instance.
When developing products and technology at KVADOS we use both 
types of tests. At the moment, in addition to myAVIS® NG we are also 
automatically testing myCASH®, QAS technology and some other 
innovations planned for our portfolio. Before the year is out, we will also 
add the VENTUS® ERP system.
Just like in sports when the bar is raised by the performance of the best 
athletes, at KVADOS we are increasingly using automatic testing to 
continually improve the quality of our solutions and their deployment in 
your company.

Incorruptible cashier



je to něco, co vás chytne a jen tak nepustí. Vášeň vás ovlivňuje při přemýšlení i jednání. 
Snad proto vzniklo úsloví o emocích, které občas musejí jít stranou. Jenže vášeň je také 
zdrojem energie, vytrvalosti i silné vůle. A jestli něco v KVADOSu máme a neustále budujeme, 
je to „vášeň pro produkt“. Tedy pro naše softwarová řešení a technologie. Proto se i celý 
letošní rok nese v duchu stejnojmenné kampaně. Díky ní si naši pracovníci mohou 
na výsledky své – často abstraktní – práce sáhnout, vidět její využití 
a zažít její uplatnění v praxi. Třeba právě u vás.

Vášeň je emoce. Intenzivní a dlouhodobá –

VÁŠEŇ PRO
PRODUKT Ženy s vášní nakupují například kabelky a doplňují své šatníky o nejnovější kousky podle 

módních trendů. Muži zase s vášní sledují fotbalová utkání či závody formulí. Ani vrcholoví 
sportovci by se bez vášně nezvládli věnovat své disciplíně dlouhodobě. Vášeň ve vás 
rozdmýchává oheň a bez ohně nemohou lidé žít odpradávna. Ve všech těch emocích je vlastně 
velká dávka logiky. Abyste něco mohli dělat pořádně, musíte k tomu mít intenzivní kladný 
vztah. A abyste u toho vydrželi, chce to vášeň. Toho se v KVADOSu snažíme využít, podle 
toho vybíráme zaměstnance a usilujeme o to, aby pro naše produkty právě takovou vášeň 
získali, zahořela v nich a udržovala v nich touhu pracovat na projektech pro vás naplno 
a tak dobře, jak jen dokážou.

Passion is emotion. Intense and long-lasting –

it is something that grabs hold of you and does not let go. Passion influences you when thinking and negotiating. 
Perhaps that is why there is a saying that sometimes emotion must be put aside. Except that passion is also a source 
of energy, perseverance and strong will. And if there's one thing here at KVADOS that we continually encourage, 
it is “passion for the product”; in this case our software solutions and technology. That is why a campaign of the same 
name will run for the entire year. This will enable our employees to get their hands on the results of their often abstract 
work, see how it is used and experience its practical application. Perhaps even at your business.

Women get passionate about their shopping, buying a new purse or adding the latest fashions to their wardrobe. 
Men get passionate about watching a football match or a formula one race. And not even the top athletes could stay 
at the top of their game for long without passion. Passion stokes the fire in you and since the dawn of time people have not 
been able to live without fire. There is actually a large dose of logic in all of these emotions. To truly do something well, 
you need an intense positive relationship to whatever it is. And to stick with it you need passion. That is what we try to 
utilize at KVADOS. It's how we select our employees. We want them to have a burning passion for our products, 
a passion that makes them want to give their all to every project, to work for you as hard and as well as they can.
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Klíč / Key

Žádné video, fotografie 
nebo cestopis nemohou 
nahradit vlastní zážitky

Experiences cannot be 
replaced by any video, 
photograph or travelogue

During their work they must consider how to make processes as pleasant 
as possible for the users. And the best way to let them get better 
acquainted with our product is personal experience.

We think it's important to learn about the work of your colleagues. Instead 
of just some consultants and programmers or people you pass in the 
stairwell, you now know exactly what they do and how they contribute 
to the success of the company. The more products that KVADOS creates, 
the more natural it is for individuals within the company to be unaware 
of what a particular team is working on, what problems it is solving, what 
project it is implementing. Our solutions are integrated, and therefore it is 
necessary for employees to understand them more thoroughly and know 
how they work as a whole. Everyone should have a comprehensive view, 
just like you, even if they only work on a single part. One should focus on 
more than details; one should continually have in mind the overall purpose 
and objective. Only that way can we design the best of the best for the 
client. And that's where the passion comes in.

Red is good 
If we had to choose a colour associated with passion, the answer would be 
easy – the colour of blood, of the heart and of love. A crimson red, striking, 
evoking strong feelings and power incarnate, full of energy. It is a symbol of 
confidence and of change and it is also the colour of progress. Sound 
familiar? And why not? After all, throughout its history KVADOS has been 
a company full of innovative ideas that we incorporate into our software and 
services. The colour red is thus associated with the product which for years 
has been the backbone and flagship of our portfolio – the VENTUS® 
ERP system.

These are all pieces of the mosaic characterizing KVADOS and our 
employees. We consciously and unconsciously create our software 
products and technology with passion. Occasionally we encounter 
limitations arising from the intangible nature of our field. And so we 
continually think about how we can help our employees experience the 
passion for our products in a real and tangible form. We immediately found 
several ways.

Také znát práci svých kolegů považujeme za důležité, pak to už 
najednou nejsou nějací konzultanti a programátoři nebo jen ti, 
které míjíte na schodech – už víte, co přesně dělají a jak to 
přispívá k úspěchu firmy. Čím více produktů KVADOS vytváří, tím 
je přirozenější, že jednotliví lidé uvnitř nevědí, čím se ten který 
tým zrovna zabývá, co vymýšlí a které projekty realizuje. Naše 
řešení jsou provázaná, a proto je potřeba, aby je pracovníci znali 
důkladněji, rozuměli jim a chápali, jak fungují jako celek. Aby na 
ně všichni nahlíželi komplexně, stejně jako vy, i když třeba řeší jen 
jednu část. Nelze se zaměřovat pouze na detail, je nutné neu-
stále mít v mysli celkový smysl a cíl. Jen tak pro klienta dokážou 
navrhnout to nejlepší z nejlepšího. I o tom je vášeň.

Non-transferable experience
Travelers claim that their experiences have enormous value that cannot be 
replaced by any video, photograph or travelogue. When you show 
somebody pictures from a trip, you know how difficult it is to convey your 
feelings associated with the places in the photographs to those who were 
not there with you. Feelings and experiences are simply not easy to pass 
on, and so we have prepared internal and external activities that will truly 
give a sense of what it is like to use our products.

People who create products and have some relationship to the products 
find it easier to pass on their relationship. At KVADOS, of course, we don't 
make comfortable chairs, alcoholic beverages with an unmistakable 
flavour, intoxicatingly fragrant cosmetics or delicious sweets. We don't get 
calls, for example, from sales clerks thanking us for products that practi-
cally sell themselves or make it so easy to serve their clients. We usually 
only get feedback when something isn't working the way it should.

Of course, we do want to keep such instances to a minimum, but we also 
want our programmers to know, when writing code, what the system will 
be used for, so that they can put themselves in the shoes of the end user. 

Nepřenositelná zkušenost
Cestovatelé potvrdí, že vlastní zážitky mají ohromnou hodnotu 
a žádné video, fotografie nebo cestopis je nemohou nahradit. Když 
někomu ukazujete snímky z cest, víte, jak obtížné je předat vaše 
pocity spojené s místy na fotografiích těm, kdo tam s vámi nebyli. 
Pocity a zkušenosti prostě nelze snadno přenášet, a tak jsme 
připravili interní i externí aktivity, které budou skutečné – ne na 
efekt, ale co nejvíce přibližující využívání našich produktů.
Lidé, kteří tvoří výrobky a mají k nim vztah, snadněji přenášejí 
tento svůj vztah dále. V KVADOSu ovšem nevyrábíme pohodlné 
židle, alkoholové nápoje s nezaměnitelnou chutí, omamně vonící 
kosmetiku ani lahodné cukrovinky. Nevolají nám například 
prodavačky a neděkují, že díky našim produktům mohou den co 
den snadno prodávat a obsluhovat své klienty. Obvykle se k nám 
dostávají jen zprávy, když něco nefunguje, jak má. Ovšem my 
chceme nejen, aby těchto upozornění bylo co nejméně, ale také 
aby programátoři už při psaní zdrojových kódů věděli, k čemu 
budou agendy sloužit, a vžili se do situace koncového uživa-
tele. Musejí při práci uvažovat, jak procesy uživatelům zpří-
jemnit. Nejlepší způsob, jak jim náš produkt více přiblížit, 
je osobní zážitek.

Červená je dobrá
Pokud bychom měli hledat barvu, která se pojí s vášní, odpověď by 
byla snadná – barva krve, srdce, lásky. Červená až rudá, výrazná, 
evokující silné pocity a sílu samotnou, plná energie. Je symbolem 
sebevědomí, změny a je také barvou postupu vpřed. Zní vám to 
povědomě? Aby ne, vždyť KVADOS je po celou svou historii 
společnost plná inovativních nápadů, které vkládáme do našeho 
softwaru a služeb. Červená barva se tak pojí i s produktem, který 
je léta páteří a stabilní oporou našeho portfolia – ERP systémem 
VENTUS®.
I to jsou střípky mozaiky charakterizující KVADOS a naše zaměst-
nance. Vědomě i podvědomě tvoříme naše softwarové produkty 
a technologie s vášní. Občas však narážíme na limity plynoucí 
z nehmotné povahy našeho oboru. A tak stále přemýšlíme, jak 
vášeň pro produkty umožnit kvadosákům lépe zažít v reálné, 
hmotné podobě. Způsobů jsme našli hned několik.

myCASH® PRODUCT DAY
Pro produkt myCASH® jsme objevili možnost, jak zkušenost zprostředkovat všem kvadosákům – 
včetně těch, kteří se s myCASH® při svých úkolech vůbec nesetkají. Proto jsme v naší budově 
vyhradili na jeden celý pátek hned několik místností pro potřeby simulace fiktivních obchodů. 
Jednotliví pracovníci si mohli namarkovat na pokladně vlastní nákupní košík a získat informace 
o historii maloobchodu i o tom, kdo z našich zákazníků, v jaké verzi a v jakém rozsahu náš 
produkt má. Představil se rovněž tým, který myCASH® vyvíjí, implementuje a dlouhodobě 
podporuje jeho užívání u klientů.

For the myCASH® product we have discovered a way to provide such an experience to all 
KVADOS employees, including those who never encounter myCASH® when carrying out their tasks. 
That is why one Friday we set aside several rooms in our building to simulate fictitious stores. 
Individual employees could ring up their shopping basket at the checkout desk and obtain 
information about the history of retail and about which of our customers has our product, 
which particular version and the scope of the solution. We also presented the myCASH® 
team that develops, implements and provides long-term support for clients 
using the system. 
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Žádné video, fotografie 
nebo cestopis nemohou 
nahradit vlastní zážitky

Experiences cannot be 
replaced by any video, 
photograph or travelogue

During their work they must consider how to make processes as pleasant 
as possible for the users. And the best way to let them get better 
acquainted with our product is personal experience.

We think it's important to learn about the work of your colleagues. Instead 
of just some consultants and programmers or people you pass in the 
stairwell, you now know exactly what they do and how they contribute 
to the success of the company. The more products that KVADOS creates, 
the more natural it is for individuals within the company to be unaware 
of what a particular team is working on, what problems it is solving, what 
project it is implementing. Our solutions are integrated, and therefore it is 
necessary for employees to understand them more thoroughly and know 
how they work as a whole. Everyone should have a comprehensive view, 
just like you, even if they only work on a single part. One should focus on 
more than details; one should continually have in mind the overall purpose 
and objective. Only that way can we design the best of the best for the 
client. And that's where the passion comes in.

Red is good 
If we had to choose a colour associated with passion, the answer would be 
easy – the colour of blood, of the heart and of love. A crimson red, striking, 
evoking strong feelings and power incarnate, full of energy. It is a symbol of 
confidence and of change and it is also the colour of progress. Sound 
familiar? And why not? After all, throughout its history KVADOS has been 
a company full of innovative ideas that we incorporate into our software and 
services. The colour red is thus associated with the product which for years 
has been the backbone and flagship of our portfolio – the VENTUS® 
ERP system.

These are all pieces of the mosaic characterizing KVADOS and our 
employees. We consciously and unconsciously create our software 
products and technology with passion. Occasionally we encounter 
limitations arising from the intangible nature of our field. And so we 
continually think about how we can help our employees experience the 
passion for our products in a real and tangible form. We immediately found 
several ways.

Také znát práci svých kolegů považujeme za důležité, pak to už 
najednou nejsou nějací konzultanti a programátoři nebo jen ti, 
které míjíte na schodech – už víte, co přesně dělají a jak to 
přispívá k úspěchu firmy. Čím více produktů KVADOS vytváří, tím 
je přirozenější, že jednotliví lidé uvnitř nevědí, čím se ten který 
tým zrovna zabývá, co vymýšlí a které projekty realizuje. Naše 
řešení jsou provázaná, a proto je potřeba, aby je pracovníci znali 
důkladněji, rozuměli jim a chápali, jak fungují jako celek. Aby na 
ně všichni nahlíželi komplexně, stejně jako vy, i když třeba řeší jen 
jednu část. Nelze se zaměřovat pouze na detail, je nutné neu-
stále mít v mysli celkový smysl a cíl. Jen tak pro klienta dokážou 
navrhnout to nejlepší z nejlepšího. I o tom je vášeň.

Non-transferable experience
Travelers claim that their experiences have enormous value that cannot be 
replaced by any video, photograph or travelogue. When you show 
somebody pictures from a trip, you know how difficult it is to convey your 
feelings associated with the places in the photographs to those who were 
not there with you. Feelings and experiences are simply not easy to pass 
on, and so we have prepared internal and external activities that will truly 
give a sense of what it is like to use our products.

People who create products and have some relationship to the products 
find it easier to pass on their relationship. At KVADOS, of course, we don't 
make comfortable chairs, alcoholic beverages with an unmistakable 
flavour, intoxicatingly fragrant cosmetics or delicious sweets. We don't get 
calls, for example, from sales clerks thanking us for products that practi-
cally sell themselves or make it so easy to serve their clients. We usually 
only get feedback when something isn't working the way it should.

Of course, we do want to keep such instances to a minimum, but we also 
want our programmers to know, when writing code, what the system will 
be used for, so that they can put themselves in the shoes of the end user. 

Nepřenositelná zkušenost
Cestovatelé potvrdí, že vlastní zážitky mají ohromnou hodnotu 
a žádné video, fotografie nebo cestopis je nemohou nahradit. Když 
někomu ukazujete snímky z cest, víte, jak obtížné je předat vaše 
pocity spojené s místy na fotografiích těm, kdo tam s vámi nebyli. 
Pocity a zkušenosti prostě nelze snadno přenášet, a tak jsme 
připravili interní i externí aktivity, které budou skutečné – ne na 
efekt, ale co nejvíce přibližující využívání našich produktů.
Lidé, kteří tvoří výrobky a mají k nim vztah, snadněji přenášejí 
tento svůj vztah dále. V KVADOSu ovšem nevyrábíme pohodlné 
židle, alkoholové nápoje s nezaměnitelnou chutí, omamně vonící 
kosmetiku ani lahodné cukrovinky. Nevolají nám například 
prodavačky a neděkují, že díky našim produktům mohou den co 
den snadno prodávat a obsluhovat své klienty. Obvykle se k nám 
dostávají jen zprávy, když něco nefunguje, jak má. Ovšem my 
chceme nejen, aby těchto upozornění bylo co nejméně, ale také 
aby programátoři už při psaní zdrojových kódů věděli, k čemu 
budou agendy sloužit, a vžili se do situace koncového uživa-
tele. Musejí při práci uvažovat, jak procesy uživatelům zpří-
jemnit. Nejlepší způsob, jak jim náš produkt více přiblížit, 
je osobní zážitek.

Červená je dobrá
Pokud bychom měli hledat barvu, která se pojí s vášní, odpověď by 
byla snadná – barva krve, srdce, lásky. Červená až rudá, výrazná, 
evokující silné pocity a sílu samotnou, plná energie. Je symbolem 
sebevědomí, změny a je také barvou postupu vpřed. Zní vám to 
povědomě? Aby ne, vždyť KVADOS je po celou svou historii 
společnost plná inovativních nápadů, které vkládáme do našeho 
softwaru a služeb. Červená barva se tak pojí i s produktem, který 
je léta páteří a stabilní oporou našeho portfolia – ERP systémem 
VENTUS®.
I to jsou střípky mozaiky charakterizující KVADOS a naše zaměst-
nance. Vědomě i podvědomě tvoříme naše softwarové produkty 
a technologie s vášní. Občas však narážíme na limity plynoucí 
z nehmotné povahy našeho oboru. A tak stále přemýšlíme, jak 
vášeň pro produkty umožnit kvadosákům lépe zažít v reálné, 
hmotné podobě. Způsobů jsme našli hned několik.

myCASH® PRODUCT DAY
Pro produkt myCASH® jsme objevili možnost, jak zkušenost zprostředkovat všem kvadosákům – 
včetně těch, kteří se s myCASH® při svých úkolech vůbec nesetkají. Proto jsme v naší budově 
vyhradili na jeden celý pátek hned několik místností pro potřeby simulace fiktivních obchodů. 
Jednotliví pracovníci si mohli namarkovat na pokladně vlastní nákupní košík a získat informace 
o historii maloobchodu i o tom, kdo z našich zákazníků, v jaké verzi a v jakém rozsahu náš 
produkt má. Představil se rovněž tým, který myCASH® vyvíjí, implementuje a dlouhodobě 
podporuje jeho užívání u klientů.

For the myCASH® product we have discovered a way to provide such an experience to all 
KVADOS employees, including those who never encounter myCASH® when carrying out their tasks. 
That is why one Friday we set aside several rooms in our building to simulate fictitious stores. 
Individual employees could ring up their shopping basket at the checkout desk and obtain 
information about the history of retail and about which of our customers has our product, 
which particular version and the scope of the solution. We also presented the myCASH® 
team that develops, implements and provides long-term support for clients 
using the system. 
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Vašima očima…
Rozšíření vnitřního povědomí je fajn, ale nám to nestačilo. 
Projekty jsou pro vás, zákazníky. A jako přední softwarová 
společnost připravující řešení na míru chceme na naše produkty 
nahlížet vašima očima. Proto jsme kvadosáky s jejich vášní pro 
produkt vyslali přímo k vám. Ona totiž vášeň někdy může i trochu 
zaslepit úsudek, takže některé tlačítko, schované až pod jiným 
tlačítkem menu, se zdá být na správném místě jen do doby, než 
ergonomii vidíte v praxi. Složitě se proklikávat k něčemu stokrát 
za hodinu? Ani náhodou! Pokud zažije i programátor takovou 
otravu, i on se už bude vždy zamýšlet, jak rozvrhovat ovládací 
prvky, aby se s nimi dobře pracovalo. Nezaměnitelná osobní 
zkušenost, reálné hodnocení, názory a postřehy od konkrétních 
uživatelů. Na oplátku se při setkání mohou sami uživatelé na 
něco doptat a programátor si může ověřit, zda jim nápad pomohl, 
jestli by sami nechtěli dělat něco jinak a lépe.

Through your eyes …
Expanding inner awareness is fine, but for us that was not enough. 
Projects are ultimately for you, the clients. And as a leading software 
company preparing custom solutions, we want to view our products 
through your eyes. That is why we sent our passionate KVADOS 
employees directly to you. Passion can sometimes cloud better judgment; 
sometimes hiding a button underneath a different menu button seems to 
be right until you try it out in practice. Lots of complicated clicking to get 
somewhere… one hundred times an hour? I think not! If programmers 
have to suffer through this, then they'll always think about designing 
control features to work better. This process is driven by invaluable 
personal experience and the real assessments, opinions and observations 
of individual users. In return, at meetings users can ask questions of 
programmers and programmers can see whether any ideas are feasible 
and whether they themselves would like to do something differently 
and better.

„Zažít jakoukoliv situaci na vlastní kůži, to je 
nepřenositelná zkušenost. I jednorázový prožitek vám 
poté umožňuje lépe se vcítit do lidí, kteří takové situace 
prožívají každý den. Potěšilo nás, že pracovníci 
KVADOSu mají zájem poznat a vyzkoušet si své produkty 
také z druhé strany. Rádi jsme na ‚stáže‘ přistoupili 
a věříme, že přispějí k rozvoji řešení i k celkové kvalitě 
poskytovaných služeb, včetně servisní podpory.“

Kryštof Kmoch
Retail Manager společnosti TRAVEL FREE

“First-hand experience of a situation is not something easily conveyed. 
Even just one experience can help you understand the perspective of 
people who are in that situation every day. We were pleased to see that 
KVADOS employees want to get to know and try out their products 
from the other side as well. We were happy to facilitate these ‘work 
visits’ and are sure that they will contribute to further development 
of the system and the overall quality of services provided, including 
service support.“
Kryštof Kmoch, Retail Manager, TRAVEL FREE

JAK TO VIDÍ ZÁKAZNÍK
HOW THE CUSTOMER SEES IT

 …a na vlastní kůži
Svět se nejlépe poznává na vlastní kůži. Vždyť člověk od narození 
všechno zkoumá všemi smysly – ústy, rukama, nosem a přede-
vším zrakem. Co nevidíme, necítíme, neohmatáme si a občas 
i neochutnáme, jakoby neexistovalo. Podařilo se nám zorga-
nizovat několik návštěv našich kolegů přímo u vás. Ale protože 
nás je v KVADOSu už téměř 150, s vaší pomocí chceme v těchto 
přínosných výpravách pokračovat.

 …and first-hand 
The best way to see the world is first-hand. From birth humans perceive 
the world with all of their senses, using their mouth, hands, nose and, 
above all, eyes. If we don't see it, smell it, touch it or sometimes taste it, it's 
as if it didn't exist. We have been able to organize several visits of our 
colleagues to your companies. But since there are nearly 150 of us at 
KVADOS, with your help we would like to continue these beneficial 
excursions.

Chceme na produkty 
nahlížet vašima očima

We want to view our products
through your eyes

Zatím někteří kvadosáci například strávili dva půldny v prodejně 
TRAVEL FREE ve Folmavě. Zcela záměrně to bylo v neděli 
odpoledne, kdy se dveře obchodu netrhnou a obsluhující 
personál občas neví, kam dřív skočit, a pak v pondělí dopoledne.

TRAVEL FREE
TRAVEL FREE kolem českých hranic provozuje téměř dvě 
desítky vlastních maloobchodních prodejen s kvalitním zbožím 
za výhodné ceny. Sortiment tvoří převážně alkohol, parfémy, 
cigarety a cukrovinky. Prodejny navazují na předchozí projekt 
duty free shopů z roku 1991. Společnost je zároveň 
velkoobchodním dodavatelem deseti dalších obchodů, které pod 
značkou TRAVEL FREE fungují v rámci franšízového modelu. 
Zákazníkem KVADOSu je �rma od svého založení v roce 2004.

Zástupci KVADOSu nejen nasáli rušnou atmosféru, ale 
uvědomili si, jaký „cvrkot“ zde během prodejní špičky panuje. 
Konzultant Service Desku už si asi netroufne tvrdit po telefonu 

zoufalému vedoucímu, že bude jeho problém – například 
nefungující tisk paragonu – řešit asi za hodinu, jelikož se právě 
věnuje něčemu jinému. Takovéto zkušenosti mohou přispět 
k vyšší kvalitě a organizaci práce těchto kolegů. Naším cílem je, 
aby myCASH® na straně maloobchodního břehu šlapal 
spolehlivě, rychle a bez výpadků. A naši konzultanti to nyní vědí 
z první ruky. Na vlastní oči se přesvědčili a osobně si vyzkoušeli, 
co všechno musí personál prodejny zvládat a dělat ke 
spokojenosti zákazníků. S konkrétními poznatky pak kvadosáci 
v průběhu pondělního dopoledne řešili s vedoucím prodejny 
potřebné agendy a funkčnost, která mu pomůže, aby žádné zboží 
v regálech nechybělo, ani neleželo ladem ve skladu.
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have to suffer through this, then they'll always think about designing 
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personal experience and the real assessments, opinions and observations 
of individual users. In return, at meetings users can ask questions of 
programmers and programmers can see whether any ideas are feasible 
and whether they themselves would like to do something differently 
and better.

„Zažít jakoukoliv situaci na vlastní kůži, to je 
nepřenositelná zkušenost. I jednorázový prožitek vám 
poté umožňuje lépe se vcítit do lidí, kteří takové situace 
prožívají každý den. Potěšilo nás, že pracovníci 
KVADOSu mají zájem poznat a vyzkoušet si své produkty 
také z druhé strany. Rádi jsme na ‚stáže‘ přistoupili 
a věříme, že přispějí k rozvoji řešení i k celkové kvalitě 
poskytovaných služeb, včetně servisní podpory.“

Kryštof Kmoch
Retail Manager společnosti TRAVEL FREE

“First-hand experience of a situation is not something easily conveyed. 
Even just one experience can help you understand the perspective of 
people who are in that situation every day. We were pleased to see that 
KVADOS employees want to get to know and try out their products 
from the other side as well. We were happy to facilitate these ‘work 
visits’ and are sure that they will contribute to further development 
of the system and the overall quality of services provided, including 
service support.“
Kryštof Kmoch, Retail Manager, TRAVEL FREE

JAK TO VIDÍ ZÁKAZNÍK
HOW THE CUSTOMER SEES IT

 …a na vlastní kůži
Svět se nejlépe poznává na vlastní kůži. Vždyť člověk od narození 
všechno zkoumá všemi smysly – ústy, rukama, nosem a přede-
vším zrakem. Co nevidíme, necítíme, neohmatáme si a občas 
i neochutnáme, jakoby neexistovalo. Podařilo se nám zorga-
nizovat několik návštěv našich kolegů přímo u vás. Ale protože 
nás je v KVADOSu už téměř 150, s vaší pomocí chceme v těchto 
přínosných výpravách pokračovat.

 …and first-hand 
The best way to see the world is first-hand. From birth humans perceive 
the world with all of their senses, using their mouth, hands, nose and, 
above all, eyes. If we don't see it, smell it, touch it or sometimes taste it, it's 
as if it didn't exist. We have been able to organize several visits of our 
colleagues to your companies. But since there are nearly 150 of us at 
KVADOS, with your help we would like to continue these beneficial 
excursions.

Chceme na produkty 
nahlížet vašima očima

We want to view our products
through your eyes

Zatím někteří kvadosáci například strávili dva půldny v prodejně 
TRAVEL FREE ve Folmavě. Zcela záměrně to bylo v neděli 
odpoledne, kdy se dveře obchodu netrhnou a obsluhující 
personál občas neví, kam dřív skočit, a pak v pondělí dopoledne.

TRAVEL FREE
TRAVEL FREE kolem českých hranic provozuje téměř dvě 
desítky vlastních maloobchodních prodejen s kvalitním zbožím 
za výhodné ceny. Sortiment tvoří převážně alkohol, parfémy, 
cigarety a cukrovinky. Prodejny navazují na předchozí projekt 
duty free shopů z roku 1991. Společnost je zároveň 
velkoobchodním dodavatelem deseti dalších obchodů, které pod 
značkou TRAVEL FREE fungují v rámci franšízového modelu. 
Zákazníkem KVADOSu je �rma od svého založení v roce 2004.

Zástupci KVADOSu nejen nasáli rušnou atmosféru, ale 
uvědomili si, jaký „cvrkot“ zde během prodejní špičky panuje. 
Konzultant Service Desku už si asi netroufne tvrdit po telefonu 

zoufalému vedoucímu, že bude jeho problém – například 
nefungující tisk paragonu – řešit asi za hodinu, jelikož se právě 
věnuje něčemu jinému. Takovéto zkušenosti mohou přispět 
k vyšší kvalitě a organizaci práce těchto kolegů. Naším cílem je, 
aby myCASH® na straně maloobchodního břehu šlapal 
spolehlivě, rychle a bez výpadků. A naši konzultanti to nyní vědí 
z první ruky. Na vlastní oči se přesvědčili a osobně si vyzkoušeli, 
co všechno musí personál prodejny zvládat a dělat ke 
spokojenosti zákazníků. S konkrétními poznatky pak kvadosáci 
v průběhu pondělního dopoledne řešili s vedoucím prodejny 
potřebné agendy a funkčnost, která mu pomůže, aby žádné zboží 
v regálech nechybělo, ani neleželo ladem ve skladu.



Klíč / Key

So far a few KVADOS employees have spent two half-days at the TRAVEL 
FREE store in Folmava. We made a point of visiting on a busy Sunday 
afternoon, when there's so much to do that store personnel often don't 
know where to begin, and then on Monday morning.

TRAVEL FREE
TRAVEL FREE operates nearly two dozen retail stores along the Czech 
border o�ering quality goods at low prices. �e product line primarily 
consists of alcohol, perfume, cigarettes and sweets. �e stores were pre-
viously a chain of duty free shops in 1991. �e company is also a whole-
sale supplier to ten other franchise stores operating under the TRAVEL 
FREE name. �e company has been a KVADOS client since its founding 
in 2004.

KVADOS representatives not only soaked up the busy atmosphere, but 
they realized the kind of hustle and bustle that pervades the shop at peak 
hours. A Service Desk consultant would no longer dare tell a desperate 
store manager that he has to wait an hour before a problem can be �xed 
(for example a malfunctioning receipt printer) just because he has 
something else to do. Such experiences can improve the quality and 
organization of our work. Our goal is for myCASH® to run reliably, quickly 
and without any down time. And our consultants now see that �rst-hand. 
�ey saw with their own eyes what store personnel have to do to keep 
customers satis�ed and even tried it themselves. On Monday, KVADOS 
employees then met with the store manager to discuss speci�c 
observations and the agendas and functions that would help ensure that 
no goods are missing on the shelves or uselessly lying in storage.

We want to be passionate about all of our products, so we also set o� to 
visit some warehouses. To be speci�c, we visited the modern PEMIC 
BOOKS warehouse, where the processes of receiving and shipping goods 
are handled by mySTOCK® WMS (Warehouse Management System), 
which is integrated with the VENTUS® ERP system. Warehouse 
employees work based on tasks sent directly to their mobile PDA 
terminals. When we o�ered our employees the chance to visit PEMIC 
BOOKS they were brimming with enthusiasm. Assistants and 
programmers, regardless of what part of the system they work on, all 
wanted to see the books dancing along the conveyors. Participants tried 
their hand at unloading pallets, preparing orders using PDAs or 
processing returns, and they even took rides in the forklift. You can see 

some photos from our trip in the Focus section. And since you can't 
experience all the feelings and emotions from simply watching, some of 
our colleagues donned overalls and worked as warehousers for half a day.

PEMIC BOOKS
PEMIC BOOKS has been a KVADOS client since 2003 and is a leading 
distributor of books and textbooks. It o�ers the widest assortment of books 
on the market throughout all of the Czech and Slovak Republics. �e 
company's catalogue lists over 60,000 titles, ranging from new releases 
to best sellers, �ction, non-�ction, calendars and gift publications. All 
goods are shipped by the company's subsidiary, and there is also the 
KNIHCENTRUM.CZ network of brick-and-mortar stores.

Vášeň chceme mít pro všechny naše produkty, a tak jsme vyrazili 
i za skladníky. Konkrétně jsme navštívili moderní sklad společ-
nosti PEMIC BOOKS, kde se o procesy od příjmu po expedici 
zboží stará řešení mySTOCK® WMS (Warehouse Management 
System), které je integrováno s  ERP systémem VENTUS®. 
Skladníci pracují ve skladu na základě úkolů, které dostávají 
přímo do svých mobilních terminálů PDA. Když jsme 
kvadosákům nabídli možnost exkurze, vyvolali jsme doslova 
nadšení. Vidět knížky tančící na válečkových dopravnících chtěl 
každý, od asistentek po programátory bez rozdílu řešení, na 
kterých sami pracují. Účastníci si vyzkoušeli vyložení palety, 
vychystání objednávky pomocí PDA nebo také zpracování vratky 
sortimentu a dokonce se svezli na vysokozdvižném vozíku. 
Fotoreportáž jsme zařadili do rubriky Focus. A protože jen pro-
hlídka všechny pocity a emoce nepředá, převlékli se někteří 
kolegové na půl dne do montérek a skladníky se stali sami.

PEMIC BOOKS
PEMIC BOOKS je klientem KVADOSu od roku 2003 a patří 
mezi nejvýznamnější distributory knih a učebnic. Nabízí prodej 
nejširšího sortimentu na trhu po celé České a Slovenské 
republice. V katalogu lze najít přes 60 tisíc titulů od knižních 
novinek přes bestsellery, beletrii, odbornou literaturu až po 
kalendáře nebo dárkové publikace. Velkou přidanou hodnotou 
pro zákazníky je doprava zboží vlastní dceřinou společností a síť 
kamenných prodejen KNIHCENTRUM.CZ.

Dříve, než jsme před dvěma roky společně s vámi odstartovali 
revoluci mobilních informačních systémů pro řízení obchodních 
aktivit a vztahů se zákazníky, byl myAVIS® NG obestřen 
tajemstvím i pro naše zaměstnance. Ovšem když ho poprvé 
uviděli, podařilo se nám všechny nadchnout a vyvolat u nich 
stejné emoce a vášeň, kterou si užívali jejich kolegové při jeho 
vývoji. Velmi kladně novinku přijal i trh, včetně klienta, který byl 
historicky vůbec prvním zákazníkem myAVIS® SFA. Bylo tedy 
příznačné, že právě s obchodními zástupci �rmy British 
American Tobacco (Czech Republic) – BAT se kvadosáci vypra-
vili přímo do terénu. A opět se potvrdilo, že zkušenost z vlastní 
praxe je jednoznačně lepší než hodiny testování a vymýšlení 
od stolu.

British American Tobacco (Czech Republic)
British American Tobacco (Czech Republic) je pobočkou jed-
noho z nejvýznamnějších světových výrobců tabákových 
produktů. V České republice prodává tabákové výrobky například 
pod značkami Lucky Strike, Pall Mall nebo Dunhill. Firma British 
American Tobacco byla založena už v roce 1902. V rámci celé-
ho světa obsluhuje více než 200 trhů, na které distribuuje přes 
200 svých značek. Na více než 60 trzích má vedoucí pozici. 
Společnost je zákazníkem KVADOSu od roku 2001 a byla záro-
veň vůbec prvním klientem řešení myAVIS®.

A single product does not mean a single style of work. �ere are many ways 
to work with myCASH® and it is crucial to know the di�erences, which is 
why KVADOS employees then set o� for an entire day to a completely 
di�erent type of store, the Gola Company in Havířov. Here too they 
observed the work in the store and the work of the manager and had 
a chance to talk with the sta�. Gola is a member of the Expert international 
franchise network that specializes in electrical appliances and electronics.

expert ČR and SK
�e expert ČR and expert SK purchasing associations are members of the 
Expert International cooperative headquartered in Switzerland, bringing 
together over 4000 specialized dealers in Europe. In the Czech Republic 
the expert network has 16 partners, 51 stores and the expert.cz e-shop. 
�e Slovak expert group has been growing dynamically with a network 
spread over the entire country. It has been a KVADOS client since 2004.

Jeden produkt neznamená jeden styl práce. Pracovat se s ním 
dá mnoha způsoby a klíčové je znát je i jejich rozdíly. Na zku-
šenou s myCASH® se tedy kvadosáci vydali také na celý den do 
prodejny úplně jiného typu, do �rmy Gola v Havířově. I zde sle-
dovali práci v prodejně i práci vedoucího, měli možnost pobavit 
se s personálem. Golovi jsou členy mezinárodní franšízové sítě 
Expert specializované na elektrospotřebiče a elektroniku.

expert ČR a SK
Nákupní sdružení expert ČR a expert SK jsou členy mezinárodní 
kooperace Expert International se sídlem ve Švýcarsku. Ta spo-
juje více než 4 000 odborných obchodníků v Evropě. V České 
republice má expertní síť 16 společníků, 51 prodejen a e-shop 
expert.cz. Slovenská expertní skupina počítá s dynamickým 
růstem a rozvojem sítě na celém území Slovenska. K našim 
zákazníkům patří od roku 2004.
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Pokud zná analytik proces z praxe, nejen od kancelářského stolu, 
bezesporu se přidaná hodnota jím navržených řešení zvyšuje. Je 
to součást výroby softwaru „na míru“. Zakázkový oblek krejčí 
ušije dobře, jen když si ho postupně v rámci jednotlivých zkoušek 
vyzkoušíte naživo, než abyste oboustranně doufali v perfektní 
střih jen na základě naměřených velikostí zaslaných e-mailem. 
Možnost poznat proces z druhé strany, přímo u klienta, přispívá 
také k lepší zastupitelnosti, třeba i na našem Service Desku. 
A jak už jsme zmínili, především vám to může přinést nové 
možnosti a nápady, jak ledacos přímo u vás vylepšit. Pokud tedy 
budete mít zájem pozvat naše kolegy k vám na zkušenou či 
poznávací exkurzi, budeme moc potěšeni.

Vzájemná hrdost
Přirozeností člověka je vytvořit si vlastní mikrosvět, kde se cítí 
bezpečně. Občas však je nutné z něj vyjít do velkého světa. 
Spojení týmů – kvadosáckých a při vzájemných setkáních i va-
šich – přinášejí synergii, nové objevné pocity, vzbuzují onu už 
tolikrát zmíněnou vášeň. Ať někdo píše části programového 
kódu, navrhuje workflow, vymýšlí moderní design nebo analyzuje 
či konzultuje, pořád je nejdůležitější, aby na výsledný produkt 
mohli být všichni náležitě hrdí – a ještě lépe, měli k němu tu 
potřebnou vášeň. A to je náš cíl. Abyste na komplexní řešení, 
která vznikají spojením kvadosáckých produktů a vašich potřeb, 
byli také hrdí, protože jsou prostředkem pro váš úspěch.

What you get out of it
Perhaps right now you are considering what you and your company will get 
out of KVADOS employees coming for a brief work stay. The answer is 
simple. Even today, when KVADOS could be considered a software factory 
given its size and range of products, we do not intend to become another 
anonymous supplier – anonymous to you or your employees. We are 
interested in meeting with you on the management level, and we would 
also like to get to know your employees, their activities, and the way they 
work with our products. We want your organization to function more 
effectively on the level of processes and people, so that you can grow with 
us and become more successful. We don't want to become impersonal 
but, on the contrary, want to have a team of people that know our clients 
and their employees well – both personally and from work.

If an analyst experiences a process first-hand, not just from an office table, 
then the added value of his/her designs will undoubtedly increase. This is 
part of creating “customised” software. A custom-tailored suit requires live 
fitting to get the perfect cut. You can't rely on measurements sent by 
e-mail. The opportunity of observing the process from the other side, right 
at the client's business, will also increase the shared knowledge of our staff 
and Service Desk. And as we have already mentioned, this can above all 
lead to new possibilities and ideas for improving something at your 
business. If you are interested in inviting our colleagues to come for 
a learning excursion, we would be more than pleased.

Mutual pride
It is natural for people to create their own micro-world, where they feel 
safe. Sometimes, however, it is necessary to head out into the larger world. 
Bringing together teams from KVADOS and your company creates syner-
gy, newly discovered feelings, and it fires the passion we have been talking 
about. Whether someone is writing program code, designing workflows, 
thinking up modern designs, analysing or consulting, the most important 
thing is that they be proud of the final product – and even better, that they 
feel passionate about it. That is our goal. And we also want you to be proud 
of the comprehensive solutions created when combining KVADOS 
products with your needs, because these are the means of your success.

Spojení týmů přinášejí 
synergii a vášeň pro produkt

Bringing together teams creates 
synergy and fires the passion
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Two years ago, before we started the revolution of mobile information 
systems for managing commercial activities and customer relations, 
myAVIS® NG was shrouded in mystery, even for our own employees. Of 
course, when they �rst saw it they were all excited and �lled with the same 
emotions and passion that drove the development team. �e product was 
also very well received by the market, including the client that was the �rst 
company ever to deploy myAVIS® SFA. It was therefore �tting that 
KVADOS employees headed out into the �eld with sales representatives 
of British American Tobacco (Czech Republic) or BAT. And once again we 
found that practical �rst-hand experience is clearly better than hours of 
testing and designing while sitting around tables.

British American Tobacco (Czech Republic)
British American Tobacco (Czech Republic) is a subsidiary of one of the 
largest global manufacturers of tobacco products. In the Czech Republic it 
sells tobacco products under the brands Lucky Strike, Pall Mall or Dunhill. 
�e British American Tobacco Company was founded in 1902. It serves 
over 200 markets all over the world, where it distributes over 200 of its 
brands. It holds a leading position in over 60 markets. �e company has 
been a KVADOS client since 2001 and was also the �rst ever client to use 
the myAVIS® solution.

Klíč / Key

Potřeba péče
Kromě těchto jednorázových poznávacích aktivit k podpoření 
naší vášně pro naše produkty se věnujeme i souznění s vámi 
a budování osobních vazeb mezi lidmi i značkami, které repre-
zentují. Osobní vazby jsou v obchodních vztazích nezastu-
pitelné. Ať je totiž �rma sebevětší, vždy se skládá z konkrétních 
jednotlivců. A pokud se jednotlivci na straně dodavatele a odbě-
ratele znají osobně, mohou si lépe rozumět a komunikovat „bez 
šumů“, srozumitelně a na rovinu. Zároveň je osobní setkávání 
rychlejší a efektivnější pro řešení náročnějších témat a poža-
davků. Například do velkoobchodu K + B Progres nebo knih-
kupectví Panta Rhei se právě proto vydávají konzultant a pro-
jektový manažer pravidelně několikrát ročně. „Přes veškerý 
technický pokrok jako videokonference je osobní jednání nena-
hraditelné. Osobní kontakty jsou základem každého úspěšného 
obchodního vztahu,“ říká za KVADOS David Färber, Service 
Delivery Manager.

�e need for care
In addition to these one-time learning excursions to kindle passion for our 
products, we are also committed to our relationship with you and building 
personal relationships between the people and brands that they represent. 
Personal relationships are indispensable in business. No matter how large 
a company is, it is always composed of specific individuals. And if 
individuals working for a supplier and customer know each other 
personally, they can better understand each other and communicate 
“without static”, in a comprehensible and straightforward manner. At the 
same time, personal meetings are faster and more effective for resolving 
difficult issues and demands. That is why a consultant and project 
manager regularly visit the K + B Progres wholesaler or the Panta Rhei 
bookseller several times a year. “Despite all technical advances such as 
videoconferencing, there is no substitute for meeting in person. Personal 
contacts are the basis of every successful business relationship,” stated 
David Färber, KVADOS Service Delivery Manager.

Co z toho máte
Možná v tuto chvíli uvažujete, co z toho, že u vás budou 
kvadosáci „na praxi“ či „stáži“, budete mít vy a vaše společnost. 
Odpověď je jednoduchá. Ani dnes, kdy se KVADOS svou 
velikostí a škálou produktů může zdát téměř továrnou na 
software, nehodláme být dalším anonymním dodavatelem – 
anonymním pro vás, ani pro vaše zaměstnance. Máme zájem se
s vámi setkávat na úrovni manažerů, ale stejně tak se rádi 
seznámíme s vašimi pracovníky, jejich činnostmi a způsoby, jak 
pracují s našimi produkty. Chceme, aby vaše organizace na 
úrovni procesů i lidí fungovaly efektivněji a vy jste společně 
s námi rostli a byli úspěšnější. Neztrácíme individualitu, ale na-
opak si přejeme mít tým lidí, který dobře zná naše klienty a jejich 
pracovníky – z praxe i osobně. 

„Přes veškerý technický pokrok je osobní 
  jednání nenahraditelné. Osobní kontakty 
  jsou základem úspěšného obchodního 
  vztahu.“
“Despite all technical advances there is no 
 substitute for meeting in person. Personal 
 contacts are the basis of every successful 
 business relationship.”

David Färber
Service Delivery Manager
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Pokud zná analytik proces z praxe, nejen od kancelářského stolu, 
bezesporu se přidaná hodnota jím navržených řešení zvyšuje. Je 
to součást výroby softwaru „na míru“. Zakázkový oblek krejčí 
ušije dobře, jen když si ho postupně v rámci jednotlivých zkoušek 
vyzkoušíte naživo, než abyste oboustranně doufali v perfektní 
střih jen na základě naměřených velikostí zaslaných e-mailem. 
Možnost poznat proces z druhé strany, přímo u klienta, přispívá 
také k lepší zastupitelnosti, třeba i na našem Service Desku. 
A jak už jsme zmínili, především vám to může přinést nové 
možnosti a nápady, jak ledacos přímo u vás vylepšit. Pokud tedy 
budete mít zájem pozvat naše kolegy k vám na zkušenou či 
poznávací exkurzi, budeme moc potěšeni.

Vzájemná hrdost
Přirozeností člověka je vytvořit si vlastní mikrosvět, kde se cítí 
bezpečně. Občas však je nutné z něj vyjít do velkého světa. 
Spojení týmů – kvadosáckých a při vzájemných setkáních i va-
šich – přinášejí synergii, nové objevné pocity, vzbuzují onu už 
tolikrát zmíněnou vášeň. Ať někdo píše části programového 
kódu, navrhuje workflow, vymýšlí moderní design nebo analyzuje 
či konzultuje, pořád je nejdůležitější, aby na výsledný produkt 
mohli být všichni náležitě hrdí – a ještě lépe, měli k němu tu 
potřebnou vášeň. A to je náš cíl. Abyste na komplexní řešení, 
která vznikají spojením kvadosáckých produktů a vašich potřeb, 
byli také hrdí, protože jsou prostředkem pro váš úspěch.

What you get out of it
Perhaps right now you are considering what you and your company will get 
out of KVADOS employees coming for a brief work stay. The answer is 
simple. Even today, when KVADOS could be considered a software factory 
given its size and range of products, we do not intend to become another 
anonymous supplier – anonymous to you or your employees. We are 
interested in meeting with you on the management level, and we would 
also like to get to know your employees, their activities, and the way they 
work with our products. We want your organization to function more 
effectively on the level of processes and people, so that you can grow with 
us and become more successful. We don't want to become impersonal 
but, on the contrary, want to have a team of people that know our clients 
and their employees well – both personally and from work.

If an analyst experiences a process first-hand, not just from an office table, 
then the added value of his/her designs will undoubtedly increase. This is 
part of creating “customised” software. A custom-tailored suit requires live 
fitting to get the perfect cut. You can't rely on measurements sent by 
e-mail. The opportunity of observing the process from the other side, right 
at the client's business, will also increase the shared knowledge of our staff 
and Service Desk. And as we have already mentioned, this can above all 
lead to new possibilities and ideas for improving something at your 
business. If you are interested in inviting our colleagues to come for 
a learning excursion, we would be more than pleased.

Mutual pride
It is natural for people to create their own micro-world, where they feel 
safe. Sometimes, however, it is necessary to head out into the larger world. 
Bringing together teams from KVADOS and your company creates syner-
gy, newly discovered feelings, and it fires the passion we have been talking 
about. Whether someone is writing program code, designing workflows, 
thinking up modern designs, analysing or consulting, the most important 
thing is that they be proud of the final product – and even better, that they 
feel passionate about it. That is our goal. And we also want you to be proud 
of the comprehensive solutions created when combining KVADOS 
products with your needs, because these are the means of your success.

Spojení týmů přinášejí 
synergii a vášeň pro produkt

Bringing together teams creates 
synergy and fires the passion
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Two years ago, before we started the revolution of mobile information 
systems for managing commercial activities and customer relations, 
myAVIS® NG was shrouded in mystery, even for our own employees. Of 
course, when they �rst saw it they were all excited and �lled with the same 
emotions and passion that drove the development team. �e product was 
also very well received by the market, including the client that was the �rst 
company ever to deploy myAVIS® SFA. It was therefore �tting that 
KVADOS employees headed out into the �eld with sales representatives 
of British American Tobacco (Czech Republic) or BAT. And once again we 
found that practical �rst-hand experience is clearly better than hours of 
testing and designing while sitting around tables.

British American Tobacco (Czech Republic)
British American Tobacco (Czech Republic) is a subsidiary of one of the 
largest global manufacturers of tobacco products. In the Czech Republic it 
sells tobacco products under the brands Lucky Strike, Pall Mall or Dunhill. 
�e British American Tobacco Company was founded in 1902. It serves 
over 200 markets all over the world, where it distributes over 200 of its 
brands. It holds a leading position in over 60 markets. �e company has 
been a KVADOS client since 2001 and was also the �rst ever client to use 
the myAVIS® solution.

Klíč / Key

Potřeba péče
Kromě těchto jednorázových poznávacích aktivit k podpoření 
naší vášně pro naše produkty se věnujeme i souznění s vámi 
a budování osobních vazeb mezi lidmi i značkami, které repre-
zentují. Osobní vazby jsou v obchodních vztazích nezastu-
pitelné. Ať je totiž �rma sebevětší, vždy se skládá z konkrétních 
jednotlivců. A pokud se jednotlivci na straně dodavatele a odbě-
ratele znají osobně, mohou si lépe rozumět a komunikovat „bez 
šumů“, srozumitelně a na rovinu. Zároveň je osobní setkávání 
rychlejší a efektivnější pro řešení náročnějších témat a poža-
davků. Například do velkoobchodu K + B Progres nebo knih-
kupectví Panta Rhei se právě proto vydávají konzultant a pro-
jektový manažer pravidelně několikrát ročně. „Přes veškerý 
technický pokrok jako videokonference je osobní jednání nena-
hraditelné. Osobní kontakty jsou základem každého úspěšného 
obchodního vztahu,“ říká za KVADOS David Färber, Service 
Delivery Manager.

�e need for care
In addition to these one-time learning excursions to kindle passion for our 
products, we are also committed to our relationship with you and building 
personal relationships between the people and brands that they represent. 
Personal relationships are indispensable in business. No matter how large 
a company is, it is always composed of specific individuals. And if 
individuals working for a supplier and customer know each other 
personally, they can better understand each other and communicate 
“without static”, in a comprehensible and straightforward manner. At the 
same time, personal meetings are faster and more effective for resolving 
difficult issues and demands. That is why a consultant and project 
manager regularly visit the K + B Progres wholesaler or the Panta Rhei 
bookseller several times a year. “Despite all technical advances such as 
videoconferencing, there is no substitute for meeting in person. Personal 
contacts are the basis of every successful business relationship,” stated 
David Färber, KVADOS Service Delivery Manager.

Co z toho máte
Možná v tuto chvíli uvažujete, co z toho, že u vás budou 
kvadosáci „na praxi“ či „stáži“, budete mít vy a vaše společnost. 
Odpověď je jednoduchá. Ani dnes, kdy se KVADOS svou 
velikostí a škálou produktů může zdát téměř továrnou na 
software, nehodláme být dalším anonymním dodavatelem – 
anonymním pro vás, ani pro vaše zaměstnance. Máme zájem se
s vámi setkávat na úrovni manažerů, ale stejně tak se rádi 
seznámíme s vašimi pracovníky, jejich činnostmi a způsoby, jak 
pracují s našimi produkty. Chceme, aby vaše organizace na 
úrovni procesů i lidí fungovaly efektivněji a vy jste společně 
s námi rostli a byli úspěšnější. Neztrácíme individualitu, ale na-
opak si přejeme mít tým lidí, který dobře zná naše klienty a jejich 
pracovníky – z praxe i osobně. 

„Přes veškerý technický pokrok je osobní 
  jednání nenahraditelné. Osobní kontakty 
  jsou základem úspěšného obchodního 
  vztahu.“
“Despite all technical advances there is no 
 substitute for meeting in person. Personal 
 contacts are the basis of every successful 
 business relationship.”

David Färber
Service Delivery Manager
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„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi.“ Památný citát je připisován prvnímu československému 
prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi. Podle rčení bychom tedy v KVADOSu měli být schopni 
správně odhadnout skoro každého slovenského čtenáře, protože od roku 2014 pracujeme pro 
zákazníka Panta Rhei. Jedná se o největší slovenskou síť knihkupectví a v každém z nich se nyní 

®prodává sortiment přes pokladní systém myCASH . A nejde zdaleka jen o knihy.

Je jasné, že takto velký projekt vyžadoval náročnou přípra-
vu a klienta nebylo možné „odstavit“ a instalovat nový systém 
mimo běžný provoz. Nasazování myCASH® tak probíhalo 
postupně v létě roku 2015. Implementační tým kvado-
sáckých bratrů Šmídových a zástupců zákazníka objížděl 
jednotlivé provozovny a chystal pokladny, nezřídka výhradně 
po nocích. Kde zůstával původní hardware, byly v jednu 
dobu nainstalovány dva pokladní systémy vedle sebe a naše 
řešení pak čekalo na pokyn k přepnutí do prodejního stavu.
Projektem pro Pantu Rhei se i samotný systém myCASH® 
posunul dopředu. Byl například optimalizován proces 
prodeje a platby pro rychlejší odbavení zákazníků. Přibyla 
funkce „Cross-sale“, díky které lze na jedné kase prodávat 
zboží všech segmentů a zároveň ho odepisovat z různých 
skladů. V pokladním dokladu je možné rozklíčovat slevu, 
která ovlivnila výslednou cenu při souběhu cenových akcí 
a věrnostních programů. Nově je k dispozici oborová 
varianta Gastro, kterou budeme dále rozvíjet. Podrobně se 
k ní vrátíme v příštím čísle yourK.

Kromě systému pro maloobchod se v Panta Rhei souběžně 
zaváděl podnikový informační systém VENTUS®. Výhodou 
změny je mimo jiné „neznatelné“ přenášení dat mezi ním 
a myCASH®. A protože �rma nyní odebírá oba systémy od 
nás coby jediného dodavatele, má také výrazně snazší 
komunikaci a řešení rozvoje i podpory klíčových aplikací.

Společnost začínala s malými stánky, poté s jednou kamen-
nou prodejnou a postupně rozšiřovala svou působnost. 
U Panta Rhei ale nenabízejí pouze literaturu. Součástí někte-
rých provozoven je koncept Creative s výtvarnými potřebami, 
zajímavými materiály, technikami a dekoračními předměty. 
V dalších najdete kavárny Café Dias. Právě pro ně jsme 
poprvé uplatnili v myCASH® vertikálu Gastro, kde je – na 
rozdíl od běžných obchodů – nutné vést více otevřených účtů 
souběžně, evidovat je k jednotlivým stolům a vyřizovat rekla-
mace okamžitě. Pro lepší orientaci obsluhy myCASH® 
zobrazuje stoly názorně v gra�cké podobě – „mapě“, obsluze 
také umožňuje řešit v praxi každodenní situace jako přesou-
vání účtů mezi stoly či spojování účtů.
S tím vším i dalšími záludnostmi a speci�ky se popasoval tým 
projektového manažera Aleše Gasiorka a konzultanta Tomá-
še Wrony, kterým pomáhali zkušení programátoři Jiří 
Sovadina a Martin Jaskevič. Ondřej Krčal a David Kotlář 
spolu s Tomášem Wronou při testování široce využili i auto-
matické testy (o nichž píšeme v Autogramu).

Testování bylo důležité, jde totiž o jednu z největších 
implementací myCASH®. Pokrývá všech 38 obchodů a cel-
kem 114 pokladen pro přímý nebo obslužný prodej (na 
Slovensku samozřejmě povinně propojených s �skálními 
moduly, těch jsou v rámci projektu dva různé typy), 38 „back 
o�ce“ kas pro vystavování faktur hrazených převodem a na 
500 uživatelů.

Poznávání všech koutů Slovenska

Know-how
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Život je změna, změna je release
Life is change, change is a release

Jen málo věcí v životě zůstává stejných a na věky věků neměnných. Změny jsou zcela přirozeným jevem 
vývoje a inovací. Pro náš obor a zejména pro KVADOS jsou typické – jsme inovátoři a neustále hledáme nové 
cesty, způsoby, možnosti, vylepšení. Platí to nejen pro naše řešení, ale také pro způsoby a kanály, jakými vás 
o novinkách informujeme. Jedním z nich je produktový newsletter myRELEASE, který klientům rozesíláme 
od roku 2012. Letos prošel výraznou proměnou, a to nejen vzhledovou. S newsletterem se totiž budete 
setkávat častěji a pravidelně. Každé čtvrtletí se stručně a jasně dozvíte, kam se naše řešení právě ubírají.

Vzhled je ale samozřejmě to první, čeho si čtenáři všimnou. 
Nová podoba vychází z vloni představeného vizuálního stylu 
KVADOSu, který je barevnější a zároveň přiřadil našim jed-
notlivým řešením konkrétní barvy. Podle nich se nyní snadno 
zorientujete i v myRELEASE. Obsah je rozdělen do bloků, 
ve kterých má každý produkt svou hlavní zprávu s titulkem 
a pojmenovanou záložkou i příslušným podbarvením.

Proč vlastně myRELEASE? Odpověď dává definice: 
„Release je jedna nebo více změn služby IT, které jsou sesta-
veny, testovány a nasazeny najednou. Jediný release může 
zahrnovat změny hardwaru, softwaru, dokumentace, pro-
cesů a dalších komponent.“* Protože je kvadosáckých pro-
duktů řada a dlouhodobě se je snažíme rozšiřovat a moder-
nizovat, změn provádíme hodně. Nejde tak do newsletteru 
zahrnout všechny, a proto z nich pečlivě vybíráme takové, 
které byste neměli přehlédnout.
Pro vaši snadnou orientaci ve zprávách o nových funkcích, 
agendách, modulech a technologických inovacích má nový 
myRELEASE typizované rozsahy článků. Texty se skládají 
k sobě jako stavebnice, zprávy o produktech jsou u sebe. 
V tuto chvíli byste již měli mít ve své e-mailové schránce 
druhé letošní vydání myRELEASE. Jestliže k vám nedora-
zilo, nebo k jeho odběru chcete přihlásit své interní IT 
specialisty či další kolegy, napište na vaculik@kvados.cz. 
Uvítáme zde rovněž vaši zpětnou vazbu – změna je release, 
proto chceme newsletter myRELEASE připravovat tak, aby 
vás o změnách kvadosáckých produktů co nejlépe a nejuži-
tečněji informoval. Děkujeme!

There are very few things in life that stay the same, forever unchanged. 
Change is an entirely natural phenomenon of development and 
innovation. It is typical in our field and especially at KVADOS – we are 
innovators, constantly looking for new ways, approaches, possibilities and 
improvements. This applies not only to our solutions, but also to the 
manners and ways in which we inform you of what is new. One such means 
of communication is the myRELEASE newsletter, which we have been 
sending to clients since 2012. This year there have been some major 
changes, and not just in appearance. You will now be seeing the 
newsletter regularly and more often. Each quarter you will be briefly and 
clearly informed of the direction in which our solutions are heading.
Naturally, the appearance is the first thing that readers will notice. The 
new format has adopted the new, more colourful visual style KVADOS 
introduced last year, and also uses a separate colour for each of our 
solutions, making orientation in myRELEASE easy as well. Content is 
divided into individual sections in which each product has a main report 
with a title and an appropriately coloured tab.

Why publish myRELEASE? The answer is in the definition: “A Release is 
one or more changes in an IT service which are compiled, tested and 
deployed at once. Only a release can encompass changes in hardware, 
software, documentation, processes and other components.“* Since there 
are numerous KVADOS products and we are constantly expanding and 
modernizing these solutions, we carry out many changes. We can’t put 
them all in the newsletter, which is why we carefully select those changes 
that you shouldn’t overlook.
To make it easier to navigate through reports on new functions, agendas, 
modules and technological innovations from KVADOS, the new 
myRELEASE keeps articles brief. Texts are placed next to one another like 
building blocks, product reports are nicely grouped together.
By now you should have already received this year’s second edition of 
myRELEASE. If it hasn’t arrived or you would like to subscribe your internal 
IT specialists or other co-workers, write to vaculik@kvados.cz. We would 
also welcome any feedback – change is a release, which is why we want 
the myRELEASE newsletter to get you ready for all changes in KVADOS 
products so that you can be as well informed as possible. Thank you!

Přehledně a pravidelně

Milník / Milestone

yourK – your key to success – Jaro & léto / Spring & summer 2016     23

Clearly and regularly

* Dle webu BestPractice.cz | According to the BestPractice.cz website

“Tell me what you read and I'll tell you who you are.” �is memorable quote 
is ascribed to the �rst president of Czechoslovakia, Tomáš Garrigue 
Masaryk. According to the saying, here at KVADOS we should be able to 
accurately size up every Slovak reader because since 2014 we have been 
working for Panta Rhei, the largest network of bookstores in Slovakia, 
which is now using the myCASH® cash register system in every store to 
sell their goods, and they don't just sell books.
�e company started with small stands on the street, then one brick-and-
-mortar store, and then they gradually expanded their operations. Panta 
Rhei doesn't just sell literature. Some stores feature the Creative line, an 
assortment of art supplies, interesting materials, techniques and 
decorative items. In other stores you will �nd Café Dias. �ese were the 
�rst stores to use the Gastro module of myCASH®, where – unlike regular 
shops – it is necessary to keep multiple tabs open at the same time, assign 
them to individual tables, and handle claims immediately. To make things 
easier for personnel, myCASH® provides a graphic depiction of tables, 
a “map”, and it can handle every-day situations like moving tabs from table 
to table, or combining them.

�e team of project manager Aleš Gasiorek and consultant Tomáš Wrona 
worked tirelessly to perfect all of these and other features, assisted by 
experienced programmers Jiří Sovadina and Martin Jaskevič. During test-
ing, Ondřej Krčal, David Kotlář and Tomáš Wrona also made considerable 
use of automated testing (which we write about in Autograph). Testing 
was very important since this was one of the largest implementations of 

myCASH®. �e system covers all 38 stores and a total of 114 registers for 
direct or regular sales (integrated, of course, with the �scal modules 
required for Slovakia, of which there are two di�erent types in the project), 
38 “back o�ce” registers for issuing invoices paid by bank transfers, all for 
a total of 500 users.
It is clear that this large project required thorough preparation and that it 
was not possible for the client to shut down its business to install a new 
system. �e deployment of myCASH® thus took place gradually in the 
summer of 2015. �e KVADOS implementation team of the Šmídový 
brothers and representatives of the client went from shop to shop, often 
setting up registers during the night. Where original hardware was left in 
place, two cash register systems were installed side by side and our 
solution merely waited for the order to be switched on.
�e Panta Rhei project also moved the myCASH® system forward. For 
example, the sales and payment process was optimized to check 
customers out more quickly. �e “cross-sale” function was added, making 
it possible to use a single register to sell goods of all segments, and at the 
same time to change inventory levels at various warehouses accordingly. 
�e sales receipt shows discounts applied to the �nal price from various 
promotions and loyalty programs. �e new Gastro module was added and 
will be further developed. We will examine this tool in depth in the next 
issue of yourK.
In addition to the retail system, at the same time Panta Rhei introduced the 
VENTUS® business information system. A bene�t of the change is the 
“imperceptible” transfer of data between VENTUS® and myCASH®. And 
since the company is now getting both systems from us as a single 
supplier, this signi�cantly facilitates communication for the development 
and support of key applications.
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Getting to know all corners of Slovakia

Know-how

Síť knihkupectví Panta Rhei je se svými téměř čtyřmi 
desítkami poboček lídrem na slovenském knižním trhu. 
Historie společnosti sahá do roku 1993. Od roku 2009 
působí také na internetu s e-shopem pantarhei.sk. 
Součástí vybraných knihkupectví jsou kavárny Cafe 
Dias s nabídkou nejkvalitnějších káv. Některé pobočky 
jsou rozšířeny o sortiment Panta Rhei Creative 
s materiály a technikami pro výrobu dekorativních 
a užitkových předmětů.

With nearly forty bookstores, Panta Rhei is the market leader 
on the Slovak book market. �e company's history dates back 
to 1993. Since 2009 it has also had an internet presence with 
the pantarhei.sk e-shop. Certain select bookstores also include 
Cafe Dias cafes o�ering premium co�ees while others feature 
the Panta Rhei Creative line o�ering materials and techniques 
to make decorative and useful items.

Panta Rhei



Život je změna, změna je release
Life is change, change is a release

Jen málo věcí v životě zůstává stejných a na věky věků neměnných. Změny jsou zcela přirozeným jevem 
vývoje a inovací. Pro náš obor a zejména pro KVADOS jsou typické – jsme inovátoři a neustále hledáme nové 
cesty, způsoby, možnosti, vylepšení. Platí to nejen pro naše řešení, ale také pro způsoby a kanály, jakými vás 
o novinkách informujeme. Jedním z nich je produktový newsletter myRELEASE, který klientům rozesíláme 
od roku 2012. Letos prošel výraznou proměnou, a to nejen vzhledovou. S newsletterem se totiž budete 
setkávat častěji a pravidelně. Každé čtvrtletí se stručně a jasně dozvíte, kam se naše řešení právě ubírají.

Vzhled je ale samozřejmě to první, čeho si čtenáři všimnou. 
Nová podoba vychází z vloni představeného vizuálního stylu 
KVADOSu, který je barevnější a zároveň přiřadil našim jed-
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nizovat, změn provádíme hodně. Nejde tak do newsletteru 
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There are very few things in life that stay the same, forever unchanged. 
Change is an entirely natural phenomenon of development and 
innovation. It is typical in our field and especially at KVADOS – we are 
innovators, constantly looking for new ways, approaches, possibilities and 
improvements. This applies not only to our solutions, but also to the 
manners and ways in which we inform you of what is new. One such means 
of communication is the myRELEASE newsletter, which we have been 
sending to clients since 2012. This year there have been some major 
changes, and not just in appearance. You will now be seeing the 
newsletter regularly and more often. Each quarter you will be briefly and 
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divided into individual sections in which each product has a main report 
with a title and an appropriately coloured tab.

Why publish myRELEASE? The answer is in the definition: “A Release is 
one or more changes in an IT service which are compiled, tested and 
deployed at once. Only a release can encompass changes in hardware, 
software, documentation, processes and other components.“* Since there 
are numerous KVADOS products and we are constantly expanding and 
modernizing these solutions, we carry out many changes. We can’t put 
them all in the newsletter, which is why we carefully select those changes 
that you shouldn’t overlook.
To make it easier to navigate through reports on new functions, agendas, 
modules and technological innovations from KVADOS, the new 
myRELEASE keeps articles brief. Texts are placed next to one another like 
building blocks, product reports are nicely grouped together.
By now you should have already received this year’s second edition of 
myRELEASE. If it hasn’t arrived or you would like to subscribe your internal 
IT specialists or other co-workers, write to vaculik@kvados.cz. We would 
also welcome any feedback – change is a release, which is why we want 
the myRELEASE newsletter to get you ready for all changes in KVADOS 
products so that you can be as well informed as possible. Thank you!

Přehledně a pravidelně

Milník / Milestone
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Doslova na růžích mají ustláno v nížině, kterou lemuje majestátní pohoří 
Stara planina a vrchovina Sredna gora. Růže pokrývají údolí dlouhé třicet 

kilometrů a jejich květy se sklízejí těsně před úsvitem

Life is literally a bed of roses for people in the lowlands, hemmed in by the majestic 
Balkan Mountains and the Sredna Gora Highlands. Roses blanket the thirty-kilometre 

valley and their blooms are harvested right before daybreak

Na kilogram jednoho z nejvzácnějších a nejdražších olejů na světě je zapotřebí 3,5 tuny okvětních 
lístků, které se trhají od konce května do poloviny června. Růžové moře proto zde uvidíte až po 
sklizni. Ať už se však v Bulharsku ocitnete kdekoli, zjistíte, že je to země dynamicky se rozvíjející, 
s perspektivním trhem, zajímavými příležitostmi i stabilním prostředím.

 One kilogram of one of the most rare and expensive oils in the world require 3.5 tons of flower petals,  
     which are picked from the end of May to mid-June. That is why you won't see the sea of roses until the 
        harvest is over. But no matter where you are in Bulgaria, you will find that it is a dynamically growing 
                    country with a promising market, interesting opportunities and a stable environment.
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Leporelo / Pop-up

Bulharsko je pro mnohé zemí důvěrně známou, zároveň však stále neznámou. 

Láká úžasnými písečnými mořskými plážemi na černomořském pobřeží a lyžařskými 

středisky v téměř třítisícových výškách. Fascinuje historickými památkami i unikátní 

přírodou. Češi tu jsou vítáni – nejen jako turisté, ale také jako obchodní partneři. 

Mezi ně patří rovněž KVADOS. Od roku 2008 v Bulharsku funguje 

®

naše řešení myAVIS  Field Service.

Bulgaria is a country that is both well-known and yet still full of mystery. Visitors are drawn by its stunning sand 

beaches on the shores of the Black Sea and its ski resorts at an altitude of nearly three thousand meters. It boasts 

historic landmarks and unique natural beauty. Czechs are welcome, not only as tourists but also as business partners, 

®

to which KVADOS can attest. Our myAVIS  Field Service solution has been in operation in Bulgaria since 2008.
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Tradiční kuchyně se neobejde 
bez zeleniny, salátů, jogurtů, sýrů typu 

feta, chleba a studené polévky často 
servírované v glazurované keramice se 

vzorem zvaným trojanská kapka
�e traditional cuisine is full of vegetables, 

salads, yogurts, feta cheese, bread and cold 
soups often served in glazed ceramic 
dishes featuring the “Troyan droplet” 

ornamental pattern

K chloubám patří největší a nejznámější bulharský klášter Rilský manastyr. Čtyřpatrové stavby s verandami obklopují nádvoří 
s věží ze 14. století a pohádkovým kostelem. Rozkládá se v údolí na úpatí hustě zalesněných Rilských hor, 
kde ho chrání silné 20 metrů vysoké hradby
Another source of pride is Rila Monastery, the largest and most well-known Bulgarian monastery. �e four-storey building has verandas 
encircling a courtyard with 14th century towers and a fairy tale church. It is nestled in a valley at the foot of the densely forested Rila 
Mountains, protected by 20-meter high walls
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Leporelo / Pop-up

Pokud umíte smlouvat, dostanete se všude levnými taxíky. 
Ovšem s takto naleštěným veteránem se setkáte 

pouze na jejich srazu v Plovdivu
If you know how to haggle, you can get everywhere cheaply by taxi. 

Of course, you'll only find beautifully polished old-timers 
like these at the rally in Plovdiv

Do vyhlášeného letoviska Varna jezdí turisté kvůli 
teplu, moři a také restauracím. Zakázku 

pro ENERGO-PRO si tak vyslanci KVADOSu 
doslova vychutnali

Tourists come to the famous summer resort of Varna for the 
warm weather, sea and �ne restaurants. When working on 

the ENERGO-PRO project, KVADOS specialists literally 
savoured every moment

…v ČEZ Bulgaria od roku 2008 bere denně do ruky 
myAVIS® Field Service více než 1 500 techniků?

…v ENERGO-PRO od roku 2013 bere denně 
do ruky myAVIS® Field Service přes 300 techniků?

…myAVIS® Field Service tak obsluhuje zákazníky 
na dvou třetinách územní rozlohy Bulharska? Každý 
den s ním pracuje přes 2 000 uživatelů. Kromě 
terénních techniků jsou to dispečeři a administrátoři 
v kancelářích.

…at ČEZ Bulgaria, myAVIS® Field Service has been used 
daily by over 1,500 technicians since 2008?
…at ENERGO-PRO, myAVIS® Field Service has been used 
daily by over 300 technicians since 2013?
…myAVIS® Field Service thus serves customers in two 
thirds of the territory of Bulgaria? Over 2,000 users work 
with the system every day. In addition to �eld technicians 
this includes dispatchers and administrators in o�ces.

Víte, že...
Did you know that…
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ty jsou v nabídce dvě, a sice Standard 
a Premium. Hlavním rozdílem je 
velikost integrované paměti (4 nebo 
8 GB), kterou lze dále rozšířit kartami 
microSD (SDXC). Operace v systému 
Android 4.4.3 s nástavbou Mobility 
Extensions zpracovává dvoujádrový 
procesor Qualcomm o taktu 1,7 GHz. 
Ke sběru dat slouží 1D nebo 2D čtečka 
(volitelně 1 ze 2 typů v závislosti na vyu-
žití), 8megapixelový fotoaparát a více-
protokolové NFC. Konektivitu obsta-
rávají wi� s vysokou úrovní zabezpečení 
a Bluetooth 4.0.
Doslova ohromná je baterie. Díky 
kapacitě 6 700 mAh zvládne provoz tří 
směn a je možné ji vyměnit bez vypnutí 
přístroje. Pomocí nástroje PowerPreci-
sion+ s rozsáhlou metrikou se navíc 
snadno odhalí baterie, která už neudrží 
dostatečnou kapacitu pro pracovní 
nasazení.
Hledáte-li do skladu opravdu odolný 
a promyšlený mobilní terminál, který 
vašim skladníkům ulehčí život, je Zebra 
TC8000 správnou volbou.

Imagine that you are a warehouser. You 
already have electronic assistants in a mod-
ern, intelligently-managed warehouse, so 
instead of a pencil, paper and your own 
memory you can rely on precise information 
in your mobile terminal. But compared to 
paper this device is pretty heavy, and you 
constantly have to work with it. But what if it 
was lighter than usual and up to 55% of the 
wrist movements were eliminated? Well that 
is exactly how the Zebra Company is helping 
out warehouse employees and the result is 
the new TC8000 mobile computer.
The philosophy of the Zebra TC8000 is 
built on superior ergonomics. Every aspect of 
the device is thought out to the very last 
detail to make it easier to use. This means 
one-third the weight, half as much wrist 
strain and an overall reduction in fatigue by 
15%. The manufacturer of the full touch 
screen keyboard guarantees 40% faster 
writing, while entry errors are reduced by 
60%. The combination of all of these 
advantages translates into a 14% increase 
in work productivity!

The unique, lightweight design, however, 
does not mean that the device is any less 
rugged. At room temperature the TC8000 
can withstand repeated falls from a height of 
2.4 meters, or from 1.8 meters over a full 
range of temperatures (-20 to +50 °C). 
Testing was conducted according to the 
MIL-STD 810G military standard. In 
laboratory conditions, 2000 simulated 
impacts from a height of 1 m were carried 
out in a test drum. Of course, we're not 
encouraging anyone to experiment, but if 
the device slips out of your hand, it won't be 
damaged. Dust and water resistance meet 
the requirements of IP65 certification, and 
upon request the “eight thousand” can be 
designed to resist condensation (otherwise 
it tolerates humidity of 5–95% in a non-
-condensing environment).
So the Zebra has been tested for rugged 
handling, but what about the features? It 
covers everything you need with some minor 
differences depending on the model – two 

of which are offered, Standard and Premium. 
The main difference is the integrated 
memory size (4 or 8 GB), which can be 
further expanded with a microSD (SDXC) 
card. The Android 4.4.3 operating system 
with the Mobility Extensions uses a Qual-
comm 1.7 GHz dual-core processor. Data is 
collected by a 1D or 2D reader (you choose 
1 of 2 types depending on use), an 8 mega-
pixel camera and multiprotocol NFC. The 
device connects using highly-secure WiFi 
and Bluetooth 4.0.
The battery is literally enormous. Thanks to 
its 6700 mAh capacity it is able to last three 
shifts and can be replaced without shutting 
down the device. The device is also 
equipped with the PowerPrecision+ tool that 
easily detects a battery that can no longer 
hold a sufficient working charge. 
If you are looking for a truly rugged and 
sophisticated mobile terminal to make life 
easier for your warehousers, then the Zebra 
TC8000 is the right choice.
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Rozměry | Dimensions  233 × 76 × 64 mm
Displej | Display   4" LCD (800 × 480 px)
Hmotnost | Weight  490/500 g
Baterie | Battery   6 700 mAh
CPU    Dual Core (1,7 GHz)
Paměť | Memory   1 GB RAM, 4/8 GB Flash
OS    Google Android 4.4.3 (KitKat)

Promyšlená konstrukce odbourává většinu pohybů 
zápěstím a snižuje celkovou svalovou námahu
Ergonomic design eliminates a majority of wrist movements 
and reduces overall muscle fatigue

Zebra TC8000

New help for the warehouse

Nová posila do skladu

In
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Zebra TC8000

Ve znamení ergonomie
All about ergonomics

Filozo�e Zebry TC8000 je postavena na 
špičkové ergonomii. Každý parametr 
přístroje je do posledního detailu pro-
myšlen, aby usnadňoval obsluhu. Zna-
mená to o třetinu nižší hmotnost, již 
zmíněné poloviční namáhání zápěstí 
a celkové snížení svalové námahy o 15 %. 
Výrobce pro klávesnici, ač je plně doty-
ková, garantuje o 40 % rychlejší psaní, 
a to při snížení chybovosti zadávání 
o celých 60 %. Kombinací všech těchto 
výhod musí produktivita pracovníka 
vzrůst o 14 %!

Unikátní lehká konstrukce ovšem není 
navržena na úkor odolnosti. TC8000 
vydrží při pokojové teplotě opakovaný 
pád z výšky 2,4 metru, při plném  
rozsahu teplot (tedy od -20 do +50 °C)
 z 1,8 metru. Ověřování probíhalo podle 
vojenského standardu MIL-STD 810G. 
V laboratorních podmínkách se zase 
provádí 2 000 simulovaných nárazů 
z výšky 1 m v testovacím bubnu. Tím 
samozřejmě nikoho nenabádáme 
k experimentům, ale pokud už někomu 
terminál z rukou vyklouzne, nepoškodí 

se. Míra rezistence vůči prachu a vodě 
odpovídá certi�kaci IP65, na přání 
může být „osmitisícovka“ odolná i proti 
kondenzaci (jinak snáší vlhkost 5–95 % 
v nekondenzujícím prostředí).
Zebra tedy prošla zkouškou drsného 
zacházení, ale co výbava? Pokrývá vše 
potřebné a drobně se liší podle verze – 

Představte si, že jste skladníkem. 
V moderním, chytře řízeném skladu 
už máte elektronické pomocníky, 
a tak se místo na papír, tužku 
a vlastní paměť můžete spoléhat 
na přesné informace v mobilním 
terminálu. Ten ale oproti papíru 
o dost více váží, přesto s ním musíte 
neustále manipulovat. Co kdyby ta 
hmotnost byla nižší než obvykle 
a co kdybyste nemuseli udělat až 55 % 
pohybů zápěstím? Ve společnosti 
Zebra se přesně takto snažili 
skladníkům ulevit a výsledkem je 
nové zařízení TC8000.
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hold a sufficient working charge. 
If you are looking for a truly rugged and 
sophisticated mobile terminal to make life 
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Miloslav Sehnal:

Sales representatives' work
has fundamentally changed

Práce obchodních
zástupců se zásadně
změnila

Pro kosmetický trh platí rčení, že se na něm úspěšně 
prodávají hlavně krásné pocity a emoce. Miloslava Sehnala, 
Field Managera divize Beauty Care české pobočky firmy 
Henkel, opravdu baví být aktivním účastníkem tohoto 
procesu. Po třech letech jsme se proto za ním znovu vydali 
udělat rozhovor, jak mu v práci pomáhají řešení KVADOSu, 

®zejména nový myAVIS  NG.
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„Spokojenost vzrostla. 
 A spokojený zaměstnanec  
 je větším přínosem pro  
 firmu, protože nechodí 
 do práce jen vydělávat  
 peníze.“

 rozradíte, jaké jsou současné trendy na trhu 
 s krásou?
 Pořád stejné – zákaznice chtějí krásné vlasy, pokožku, 
 příjemně vonět. Dbají ale stále více o své zdraví – 
 není jim jedno, z čeho jsou produkty složené. To nám 
nahrává, protože složení našich výrobků nešidíme, odpovídá 
nárokům dnešní doby. Současně cítíme, že o sebe čím dál více 
pečují muži. Vidím to se svým týmem v prodejnách – zejména 
mladí kluci dlouho diskutují nad regály se stylingem. Už pře-
konali stud do drogerie vůbec vejít, a to je moc dobře.

Co vám nejvíce pomáhá v tom, abyste znali přání 
i potřeby zákazníků?
Využíváme know-how velké mezinárodní �rmy se zkušeností 
z velkého množství trhů a schopností potřeby zákazníků lépe 
zmapovat. Děláme také nejrůznější průzkumy trhu, důležité je 
mít úzké kontakty s nákupčími a obchodníky. Nákupčí dávám na 
první místo záměrně, protože od tradičního trhu se hlavní část 
byznysu přesunula k obchodním řetězcům. Trh sice v součas-
nosti mírně roste, ale pro nás je důležité, že na tomto rostoucím 
trhu roste i podíl Henkelu a upevňuje se pozice našich značek, 
zejména naše postavení lídra v oblasti vlasové kosmetiky.

Je recept na to být o krok vpřed před ostatními?
Recept není jednoduchý. Za úspěchem �rmy Henkel jsou pře-
devším inovace, fungují u nás úplně stejně jako u automobilek – 
kdo neinovuje, stagnuje. Inovace jsou jednou z mála záruk, že 
budete úspěšní. Klíčovou roli má také cena – na trhu jsou 
oblíbené produkty a zákazník si z nich vybírá podle ceny. My ale 
nechceme být stůj co stůj nejlevnější, chceme zákazníka oslovit 
značkou a jejími vlastnostmi a bene�ty. Věříme, že loajální 
zákazník se vrátí a kupuje produkty pravidelně. Důležité je také 
být viděn, a to nejen v televizi, ale dnes i na sociálních sítích. 
Musí se o vás mluvit, pokud možno v dobrém smyslu. Pokud se 
například bloger nebo youtuber zmíní o produktu, který 
vyzkoušel a líbil se mu, záhy má takový článek nebo video 
i desítky tisíc zhlédnutí. A protože příznivci tyto osobnosti 
následují, ovlivňuje to obchod.

Proměnila se v této souvislosti práce obchodních 
zástupců?
Velmi zásadně. A souvisí to zejména s rozvojem obchodních sítí.  
Nedávno byl obchodní zástupce prodejcem – realizoval převodní 
objednávky a obchodoval v pravém slova smyslu. Dnes musí být 
multifunkční – umět komunikovat se zástupci národních i mezi-
národních řetězců, komplexně zajistit, co se domluvilo, fungovat 
jako manažer merchandiserů. Současně se od něj žádá 
schopnost pracovat manuálně – vyrovnat zboží v regálech, 
postavit a složit POS displej a podobně. Máme tým velmi 
loajálních zástupců, řada z nich pracuje pro �rmu více než deset 
let, někteří téměř dvacet. Za tu dobu se museli naučit mnoha 
novým věcem. A pomohl také kvadosácký myAVIS – umožňuje 
totiž uspořádat ohromné množství informací do uživatelsky pří-
jemného prostředí a neztratit se v nich. Z mého pohledu je práce 
obchodního zástupce o získávání, třídění a využívání informací. 
V tom myAVIS opravdu hodně pomáhá, v tomto vidím jeho roli.

Co konkrétně myAVIS přinesl?
Když jsme ho v březnu 2007 zaváděli, byl to standardní nástroj 
pro řízení lidí a dělání objednávek. To byl jeho úkol a plnil ho 
dobře. Zbavil nás úmorné práce s vypisováním papírů, faxováním 
a podobně. Navíc jsme získali lepší představu o práci obchodních 
zástupců a jejich výkonech, mohli jsme zefektivnit strukturu. Jak 
se ale měnil charakter práce zástupců, přestávalo to stačit. A tak 
jsme velmi přivítali myAVIS NG, protože přesně takový nástroj 
jsme potřebovali. Je to komplexní komunikační a informační 
technologie pro obchodníky, kteří potřebují pracovat s daleko 
větším množstvím informací.

Jak ho hodnotí uživatelé?
Už první dojem z „engéčka“ byl úžasný – krásná gra�ka a uživa-
telsky příjemné ovládání. Jednoznačně mohu potvrdit lepší 
nástroje pro objednávání i manažerské nástroje. To by nám ale 
jako důvod pro přechod na NG nestačilo. myAVIS NG navíc 
dokáže spouštět z jednoho očekávaného místa powerpointové 
prezentace, ukázku televizní kampaně, mít v podobě příloh 
informace o všech typech kampaní a aktivit, které běží nebo 
běžet budou. Obchodní zástupce může tyto aktivity zkontrolovat 
nebo zodpovědné pracovníky informovat a připravit. V tom je 
kouzlo myAVIS NG – vezmu třeba zpracovaný soubor ve Wordu 
a nemusím ho nikam posílat ani tisknout. Vložím ho do průvodce 
návštěvou a tam je ve správný okamžik dostupný. Mohu ob-
chodního zástupce na daném místě nechat vyplnit povinný 
dotazník, který si dynamicky vytvořím – a mám jistotu, že ho 
nepřeskočí. Velmi důležitý je nový způsob provádění monitoringu 
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z velkého množství trhů a schopností potřeby zákazníků lépe 
zmapovat. Děláme také nejrůznější průzkumy trhu, důležité je 
mít úzké kontakty s nákupčími a obchodníky. Nákupčí dávám na 
první místo záměrně, protože od tradičního trhu se hlavní část 
byznysu přesunula k obchodním řetězcům. Trh sice v součas-
nosti mírně roste, ale pro nás je důležité, že na tomto rostoucím 
trhu roste i podíl Henkelu a upevňuje se pozice našich značek, 
zejména naše postavení lídra v oblasti vlasové kosmetiky.

Je recept na to být o krok vpřed před ostatními?
Recept není jednoduchý. Za úspěchem �rmy Henkel jsou pře-
devším inovace, fungují u nás úplně stejně jako u automobilek – 
kdo neinovuje, stagnuje. Inovace jsou jednou z mála záruk, že 
budete úspěšní. Klíčovou roli má také cena – na trhu jsou 
oblíbené produkty a zákazník si z nich vybírá podle ceny. My ale 
nechceme být stůj co stůj nejlevnější, chceme zákazníka oslovit 
značkou a jejími vlastnostmi a bene�ty. Věříme, že loajální 
zákazník se vrátí a kupuje produkty pravidelně. Důležité je také 
být viděn, a to nejen v televizi, ale dnes i na sociálních sítích. 
Musí se o vás mluvit, pokud možno v dobrém smyslu. Pokud se 
například bloger nebo youtuber zmíní o produktu, který 
vyzkoušel a líbil se mu, záhy má takový článek nebo video 
i desítky tisíc zhlédnutí. A protože příznivci tyto osobnosti 
následují, ovlivňuje to obchod.

Proměnila se v této souvislosti práce obchodních 
zástupců?
Velmi zásadně. A souvisí to zejména s rozvojem obchodních sítí.  
Nedávno byl obchodní zástupce prodejcem – realizoval převodní 
objednávky a obchodoval v pravém slova smyslu. Dnes musí být 
multifunkční – umět komunikovat se zástupci národních i mezi-
národních řetězců, komplexně zajistit, co se domluvilo, fungovat 
jako manažer merchandiserů. Současně se od něj žádá 
schopnost pracovat manuálně – vyrovnat zboží v regálech, 
postavit a složit POS displej a podobně. Máme tým velmi 
loajálních zástupců, řada z nich pracuje pro �rmu více než deset 
let, někteří téměř dvacet. Za tu dobu se museli naučit mnoha 
novým věcem. A pomohl také kvadosácký myAVIS – umožňuje 
totiž uspořádat ohromné množství informací do uživatelsky pří-
jemného prostředí a neztratit se v nich. Z mého pohledu je práce 
obchodního zástupce o získávání, třídění a využívání informací. 
V tom myAVIS opravdu hodně pomáhá, v tomto vidím jeho roli.

Co konkrétně myAVIS přinesl?
Když jsme ho v březnu 2007 zaváděli, byl to standardní nástroj 
pro řízení lidí a dělání objednávek. To byl jeho úkol a plnil ho 
dobře. Zbavil nás úmorné práce s vypisováním papírů, faxováním 
a podobně. Navíc jsme získali lepší představu o práci obchodních 
zástupců a jejich výkonech, mohli jsme zefektivnit strukturu. Jak 
se ale měnil charakter práce zástupců, přestávalo to stačit. A tak 
jsme velmi přivítali myAVIS NG, protože přesně takový nástroj 
jsme potřebovali. Je to komplexní komunikační a informační 
technologie pro obchodníky, kteří potřebují pracovat s daleko 
větším množstvím informací.

Jak ho hodnotí uživatelé?
Už první dojem z „engéčka“ byl úžasný – krásná gra�ka a uživa-
telsky příjemné ovládání. Jednoznačně mohu potvrdit lepší 
nástroje pro objednávání i manažerské nástroje. To by nám ale 
jako důvod pro přechod na NG nestačilo. myAVIS NG navíc 
dokáže spouštět z jednoho očekávaného místa powerpointové 
prezentace, ukázku televizní kampaně, mít v podobě příloh 
informace o všech typech kampaní a aktivit, které běží nebo 
běžet budou. Obchodní zástupce může tyto aktivity zkontrolovat 
nebo zodpovědné pracovníky informovat a připravit. V tom je 
kouzlo myAVIS NG – vezmu třeba zpracovaný soubor ve Wordu 
a nemusím ho nikam posílat ani tisknout. Vložím ho do průvodce 
návštěvou a tam je ve správný okamžik dostupný. Mohu ob-
chodního zástupce na daném místě nechat vyplnit povinný 
dotazník, který si dynamicky vytvořím – a mám jistotu, že ho 
nepřeskočí. Velmi důležitý je nový způsob provádění monitoringu 
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„Inovace jsou jednou z mála  
 záruk, že budete úspěšní.“



Henkel je celosvětová společnost, jejíž 
značky a technologie působí ve třech 
oblastech: Laundry & Home Care 
(prací a čisticí prostředky), Beauty Care 
(kosmetika) a Adhesive Technologies 
(lepidla a technologie). Od založení v roce 
1876 zaujímá vedoucí postavení na trhu, 
a to zejména se značkami jako Persil, 
Schwarzkopf a Loctite. V České republice 
působí od roku 1992 HENKEL ČR, a to 
ve všech třech strategických oblastech. 
Na českém trhu prodává produkty více 
než 50 značek.

Henkel is a global company with brands and 
technologies in three areas: Laundry & Home 
Care, Beauty Care, and Adhesive Technologies. 
Since its founding in 1876, it has been a market 
leader, especially with brands such as Persil, 
Schwarzkopf and Loctite. �e company 
established a presence in the Czech Republic in 
all three strategic areas with the founding of 
HENKEL ČR in 1992. It sells products from over 
50 brands on the Czech market.

HENKEL ČR
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performed well. It eliminated tedious paperwork, faxing, etc. We also 
gained a better idea of how sales representatives were performing, and we 
could organize more e�ciently. However, as the nature of a sales 
representative's work changed, this was no longer enough. So we were 
very glad to switch to myAVIS NG, because it was just the kind of tool 
we needed. It is comprehensive communication and information 
technology for sales representatives who need to work with a far greater 
amount of information.

How do users rate it?
From the very outset NG was amazing – beautiful graphics and user-
-friendly control. I can unequivocally con�rm that it has better tools 
for ordering and management. But that alone would not be reason enough 
to switch to NG. myAVIS NG also provides a single platform able to show 
PowerPoint presentations, television campaigns, and information on all 
types of campaigns and activities currently underway or planned. Sales 
representatives can check these activities or notify and prepare the 
responsible employees. �at is the beauty of myAVIS NG – I can take 

a Word document and I don't have to send it anywhere or print it. I just save 
it in the visit guide, where it is available at the right moment. I can have 
a sales representative at the given place �ll out a mandatory questionnaire 
I dynamically create – and I can be sure that he won't skip it. �e new 
method for out-of-stock monitoring is also very important, because today 
orders are often automated, but machines can make mistakes and 
someone must check them. For sales representatives this has all meant 
that agendas are more clearly presented and information is better 
organized, which ultimately saves time. �e sta� adopted the new system 
and very quickly grasped the bene�ts it provides. Satisfaction increased. 
And a satis�ed employee is more bene�cial to the company because he 
doesn't come to work just to make money.

Still, would you change anything?
Not at the present time. KVADOS has again convinced me of the high 
quality of its products, as well as the ability to quickly and professionally 
implement them according to the needs of its customers. I believe that will 
continue to be the case in the future.

out-of-stock, protože dnes často objednávky fungují na auto-
matickém principu, ale automaty se mohou splést a někdo je 
musí zkontrolovat. To vše znamenalo pro obchodní zástupce 
významné zpřehlednění agendy, lepší uspořádání informací 
a v konečném důsledku i úsporu času. Nový systém přijali a velmi 
rychle pochopili, co jim přináší. Jejich spokojenost vzrostla. 
A spokojený zaměstnanec je větším přínosem pro �rmu, protože 
nechodí do práce jen vydělávat peníze.

Přesto, změnil byste něco?
V současné době ne. KVADOS mě opět přesvědčil o vysoké 
kvalitě svých produktů, ale i o schopnosti je profesionálně 
a rychle implementovat podle potřeb svých zákazníků. Věřím, 
že tomu tak bude i nadále.

On the cosmetics market there is a saying that what you are mostly selling 
are beautiful feelings and emotions. Miloslav Sehnal, Field Manager of the 
Beauty Care Division of the Czech branch of Henkel, truly enjoys being an 
active part of this process. �ree years after our �rst interview, we stopped 
by once again to see how KVADOS solutions are helping with his work, 
especially the new myAVIS® NG.

Can you tell us about the latest trends on the beauty market?
Still the same – customers want beautiful hair and skin, and they want to 
smell good. �ey are increasingly taking better care of their health – and 
they do care what their products are made of. �at plays into our hand, 
because we don't cut corners with our products' ingredients – they meet 
today's demands. At the same time, we feel that men are taking better care 
of themselves. I can see it with my team in stores – young men in particular 
are having long conversations in front of the shelves with styling products. 
�ey've overcome their embarrassment of coming into a drugstore at all, 
and that's great. 

What helps you most when �guring out what customers 
need and want?
We use the know-how and experience of a large international company 
with numerous markets, and its ability to better map customer needs. We 
also perform various types of market research. It's important to keep in 
close contact with buyers and merchants. We purposely cater to buyers, 

because the major portion of the business has shifted away from the 
traditional market to retail chains. �e market is growing slightly at the 
moment, but it is important in this growing market to increase Henkel's 
market share and solidify our brands' positions, especially our position as 
a leader in hair care products.

Is there a recipe for staying a step ahead of the competition?
�ere's no simple recipe. Henkel's success is based primarily on 
innovation. �e reality is the same for us as for car manufacturers – 
whoever does not innovate stagnates. Innovation is one of the few ways to 
guarantee success. Price also plays a key role – there are popular products 
on the market and the customer chooses among them according to price. 
But we don't want to be the cheapest at all costs – we want the customer 
to notice the brand and all its attributes and bene�ts. We believe that loyal 
customers come back and buy products regularly. It's also important to be 
seen, not just on television, but today also on social networks. People need 
to be talking about you, preferably in a positive sense. If a blogger or 
YouTuber mentions a product he has tried and liked, then the post or video 
soon has tens of thousands of views. And since there are subscribers that 
follow these accounts, this a�ects sales.

Has this changed sales representatives' work?
Fundamentally. Especially with respect to the development of retail 
networks. Not long ago a sales representative was a seller – he processed 
orders for transactions and conducted trade in the classic sense. Today, he 
must be multifunctional – he must know how to communicate with 
representatives of national and international chains, ensure that all the 
arrangements are carried out, and then act as a merchandise manager. At 
the same time, there are demands for manual work – straightening goods 
on shelves, setting up and taking down POS displays, etc. We have a team 
of very loyal sales representatives – many of them have worked for the 
company for more than a decade, some of them for nearly twenty years. 
Over this time, they have had to learn many new things, and KVADOS 
myAVIS has helped – it makes it possible to organize an enormous 
amount of information in a pleasant user environment without getting lost 
in it all. From my perspective, the work of a sales representative is about 
obtaining, sorting and utilizing information. myAVIS truly helps a great 
deal in this regard – that is where I see its role.

What has myAVIS contributed speci�cally?
When we introduced it in March 2007, it was a standard tool for 
managing people and processing orders. �at was its task, which it 
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“Innovation is one of the few ways
 to guarantee success.”

“Satisfaction increased. And a satisfied
employee is more beneficial to the
company because he doesn't
come to work just to make money.”
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oblastech: Laundry & Home Care 
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leader, especially with brands such as Persil, 
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performed well. It eliminated tedious paperwork, faxing, etc. We also 
gained a better idea of how sales representatives were performing, and we 
could organize more e�ciently. However, as the nature of a sales 
representative's work changed, this was no longer enough. So we were 
very glad to switch to myAVIS NG, because it was just the kind of tool 
we needed. It is comprehensive communication and information 
technology for sales representatives who need to work with a far greater 
amount of information.

How do users rate it?
From the very outset NG was amazing – beautiful graphics and user-
-friendly control. I can unequivocally con�rm that it has better tools 
for ordering and management. But that alone would not be reason enough 
to switch to NG. myAVIS NG also provides a single platform able to show 
PowerPoint presentations, television campaigns, and information on all 
types of campaigns and activities currently underway or planned. Sales 
representatives can check these activities or notify and prepare the 
responsible employees. �at is the beauty of myAVIS NG – I can take 

a Word document and I don't have to send it anywhere or print it. I just save 
it in the visit guide, where it is available at the right moment. I can have 
a sales representative at the given place �ll out a mandatory questionnaire 
I dynamically create – and I can be sure that he won't skip it. �e new 
method for out-of-stock monitoring is also very important, because today 
orders are often automated, but machines can make mistakes and 
someone must check them. For sales representatives this has all meant 
that agendas are more clearly presented and information is better 
organized, which ultimately saves time. �e sta� adopted the new system 
and very quickly grasped the bene�ts it provides. Satisfaction increased. 
And a satis�ed employee is more bene�cial to the company because he 
doesn't come to work just to make money.

Still, would you change anything?
Not at the present time. KVADOS has again convinced me of the high 
quality of its products, as well as the ability to quickly and professionally 
implement them according to the needs of its customers. I believe that will 
continue to be the case in the future.

out-of-stock, protože dnes často objednávky fungují na auto-
matickém principu, ale automaty se mohou splést a někdo je 
musí zkontrolovat. To vše znamenalo pro obchodní zástupce 
významné zpřehlednění agendy, lepší uspořádání informací 
a v konečném důsledku i úsporu času. Nový systém přijali a velmi 
rychle pochopili, co jim přináší. Jejich spokojenost vzrostla. 
A spokojený zaměstnanec je větším přínosem pro �rmu, protože 
nechodí do práce jen vydělávat peníze.

Přesto, změnil byste něco?
V současné době ne. KVADOS mě opět přesvědčil o vysoké 
kvalitě svých produktů, ale i o schopnosti je profesionálně 
a rychle implementovat podle potřeb svých zákazníků. Věřím, 
že tomu tak bude i nadále.

On the cosmetics market there is a saying that what you are mostly selling 
are beautiful feelings and emotions. Miloslav Sehnal, Field Manager of the 
Beauty Care Division of the Czech branch of Henkel, truly enjoys being an 
active part of this process. �ree years after our �rst interview, we stopped 
by once again to see how KVADOS solutions are helping with his work, 
especially the new myAVIS® NG.

Can you tell us about the latest trends on the beauty market?
Still the same – customers want beautiful hair and skin, and they want to 
smell good. �ey are increasingly taking better care of their health – and 
they do care what their products are made of. �at plays into our hand, 
because we don't cut corners with our products' ingredients – they meet 
today's demands. At the same time, we feel that men are taking better care 
of themselves. I can see it with my team in stores – young men in particular 
are having long conversations in front of the shelves with styling products. 
�ey've overcome their embarrassment of coming into a drugstore at all, 
and that's great. 

What helps you most when �guring out what customers 
need and want?
We use the know-how and experience of a large international company 
with numerous markets, and its ability to better map customer needs. We 
also perform various types of market research. It's important to keep in 
close contact with buyers and merchants. We purposely cater to buyers, 

because the major portion of the business has shifted away from the 
traditional market to retail chains. �e market is growing slightly at the 
moment, but it is important in this growing market to increase Henkel's 
market share and solidify our brands' positions, especially our position as 
a leader in hair care products.

Is there a recipe for staying a step ahead of the competition?
�ere's no simple recipe. Henkel's success is based primarily on 
innovation. �e reality is the same for us as for car manufacturers – 
whoever does not innovate stagnates. Innovation is one of the few ways to 
guarantee success. Price also plays a key role – there are popular products 
on the market and the customer chooses among them according to price. 
But we don't want to be the cheapest at all costs – we want the customer 
to notice the brand and all its attributes and bene�ts. We believe that loyal 
customers come back and buy products regularly. It's also important to be 
seen, not just on television, but today also on social networks. People need 
to be talking about you, preferably in a positive sense. If a blogger or 
YouTuber mentions a product he has tried and liked, then the post or video 
soon has tens of thousands of views. And since there are subscribers that 
follow these accounts, this a�ects sales.

Has this changed sales representatives' work?
Fundamentally. Especially with respect to the development of retail 
networks. Not long ago a sales representative was a seller – he processed 
orders for transactions and conducted trade in the classic sense. Today, he 
must be multifunctional – he must know how to communicate with 
representatives of national and international chains, ensure that all the 
arrangements are carried out, and then act as a merchandise manager. At 
the same time, there are demands for manual work – straightening goods 
on shelves, setting up and taking down POS displays, etc. We have a team 
of very loyal sales representatives – many of them have worked for the 
company for more than a decade, some of them for nearly twenty years. 
Over this time, they have had to learn many new things, and KVADOS 
myAVIS has helped – it makes it possible to organize an enormous 
amount of information in a pleasant user environment without getting lost 
in it all. From my perspective, the work of a sales representative is about 
obtaining, sorting and utilizing information. myAVIS truly helps a great 
deal in this regard – that is where I see its role.

What has myAVIS contributed speci�cally?
When we introduced it in March 2007, it was a standard tool for 
managing people and processing orders. �at was its task, which it 
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Champagne

Mailly L'Intemporelle Blanc

N

Apetýt / Appetitte

Srdcem šampaňského jsou bublinky. Láhev bez bublinek by byla opravdu smutná věc. Vzhled nápoje je pak 
určován způsobem, jakým se bublinky v elegantním poháru utvářejí, zvedají a seskupují.
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 avíc aktivují receptory oxidu uhličitého na 
 jazyku, které vysílají velmi lehké signály do 
 mozku. Odborníci dávají přednost menším 
 bublinkám, které jsou spojeny s vynikají-
cími ročníky šampaňského. K takovým patří i šam-
paňské Mailly L'Intemporelle Blanc.
Tvoří ho směs nejlepších ročníků Chardonnay (40 %) 
a elegantního Pinot Noir (60 %) z vinohradu nejvyšší 
třídy Grand Cru. Nechybí ruční sběr a lisování 
celých hroznů, kdy alkoholová fermentace probíhá 
při 16 °C. Vzácný mok vyzrává v tradičních kří-
dových sklepích 19 metrů pod zemí a skrývá se v li-
mitované edici průhledných číslovaných lahví,
v elegantním dárkovém boxu. 
L'Intemporelle patří do třídy Deluxe Champagne. 
Degorsáž čili odkalení byla provedena po čtyřech 
letech zrání na kvasničných kalech. Vydařený 
ročník 2008 přináší nápoj jiskrné zlatavé 
barvy s delikátním a jemným perlením. 
Čichové buňky pohladí kombinace ovoc-
ných i květinových tónů s náznakem 
minerality. Výrazně vystupují citrusové 
tóny v kombinaci s čerstvými broskvemi, 
hruškami a bílými květy, jejichž podkres 
dotváří nádech minerální křídy a slad-
kých briošek. V chuti převládá paleta 
krémových tónů, doplněných o vyzrálé 
tóny mirabelek a citrusů s chutným 
a dlouhým závěrem. 

Rozluštěte hádanku Miloslava Sehnala 
z protější strany a vychutnejte si svou 
výhru.

�e heart of champagne is the bubbles. A bottle of bubbly without 
bubbles would truly be a sad sight. �e appearance of the drink is 
determined by the way in which bubbles form in an elegant glass, 
the way they group and e�ervesce.
Carbon dioxide also activates receptors on the tongue which send 
very gentle signals to the brain. Connoisseurs prefer the smaller 
bubbles associated with outstanding vintages. Mailly 
L'Intemporelle Blanc ranks among these.
It is a mixture of the best vintages of Chardonnay (40%) and 
elegant Pinot Noir (60%) from the highest quality Grand Cru 
vineyards. Grapes are gathered by hand and pressed whole, and 
alcohol fermentation takes place at 16 °C. �e precious 
beverage is aged in traditional chalk cellars 19 metres below 
ground, and presented in numbered limited-edition clear 
bottles in elegant gift boxes. 
L'Intemporelle is a Deluxe Champagne. Dégorgement – the 
sediment removal process – is carried out after four years of 
aging on yeast lees. �e outstanding 2008 vintage is 
known for its glittering golden colour and delicate, subtle 
sparkle. �e bouquet is smooth with a combination of 
fruity and �oral tones and a hint of minerality. Its citrus 
tones stand out, featuring a combination of fresh 
peaches, pears and white �owers against background 
hints of mineral chalk and sweet brioche. �e taste is 
dominated by a palette of creamy tones, 
complemented by notes of Mirabella plum and 
citrus with a pleasant and long �nish.
Decipher the riddle from Miloslav Sehnal on the 
opposite page and enjoy your prize.

U Staré studny
Tržiště 371/3
Prague 1 – Malá Strana
+420 257 530 582
info@ustarestudny.cz
u�are�udny.cz | finelabels.cz

Mimořádné šampaňské získáte také

You can also get exceptional champagne any time at

Tip, kam se o prázdninách nebo dovolené vydat 
na výlet, máte. Teď jen s trochou štěstí svůj e-mail na 

yourk@kvados.cz odešlete jako 10. v pořadí do 30. června 
2016. Pod romantickými skalami nebo na nich si pak 

vychutnáte noblesní šampaňské, o němž se více dočtete 
hned na další stránce. Hádanku Davida Fialy ze společnosti 

ATALIAN z minulého Magazínu yourK rozluštil Tomáš Polák, 
Strategic Business Director CEE společnosti OKIN GROUP, 

který správně odpověděl, že jde o muzeum Louvre v Paříži.

Now that you have a tip for a great summertime trip destination, with 
a little luck you will be the 10th person to submit the correct answer 

by e-mail to yourk@kvados.cz by 30 June, 2016. You can then sit 
below the romantic cliffs or on top of them to enjoy the noble 

champagne you can read about right on the next page. The riddle 
from David Fiala of the ATALIAN Company posed in the last yourK 
Magazine was solved by Tomáš Polák, Strategic Business Director 

CEE at OKIN GROUP, who correctly answered that the place in 
question was the Louvre Museum in Paris.

Soutěž | Contest

HÁDANKA Miloslava Sehnala

Vášeň / Passion

?
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Máme před sebou letní sezonu, proto bych chtěl pozvat 
všechny do kouzelného koutu Čech, kde mám to štěstí, že 
mohu bydlet. Na malém prostoru tady naleznete téměř 
vše. Je to unikátní krajina pískovcových skalních měst. 
Protkaná je sítí kaňonů, hlubokých údolí, roklí, mokřadů 
i rašelinišť. Naleznete zde prameny potoků, osamělé 
skalní věže, vyhaslé sopky, hory skrývající drahokamy, 
romantické zříceniny a v neposlední řadě pohádkové 
hrady. Výjimečná oblast byla dokonce zařazena mezi 
geoparky UNESCO.

Malebnost tohoto území láká �lmaře. Poznáte místa 
plné princezen, princů i vousatých loupežníků. U Věžic-
kého rybníka šplhal na skály Vašek z �lmu Jak dostat 
tatínka do polepšovny. Na zámku, který se rozložil na 
skupině skalních věží, se točila česká pohádka Princ 
Bajaja. Skaliska, sahající až do výšky šedesáti metrů, 
najdete nad údolím říčky Libuňky. Kulisu �lmu O prin-
cezně Jasněnce a létajícím ševci vytvořil zase skalní 
hrad Frýdštejn.

Nápověda ani žádné upřesnění tentokrát nebude. Název 
chráněné krajinné oblasti už totiž zcela určitě znáte.

Miloslav Sehnal's riddle
Summer is before us, which is why I would like to invite everyone 
to the magical corner of Bohemia where I have the good fortune 
of residing. In this very small area you can �nd just about every-
thing. It is a unique landscape of sandstone rock formations, 
laced with a network of canyons, deep valleys, ravines, wetlands 
and peat bogs. Here you will �nd springs feeding streams, lonely 
rock towers, extinct volcanoes, mountains full of hidden gems, 
romantic ruins and even fairy-tale castles. �is exceptional area 
is even on the list of UNESCO geoparks.

�e scenic beauty of the area attracts �lmmakers. You will 
encounter a landscape full of princesses, princes and bearded 
bandits. In the �lm How to Get Daddy into Reform School, the 
character Vašek climbs the cli�s by Věžicky rybník. �e Czech fairy 
tale Prince Bayaya was �lmed at a chateau spread across a group 
of towering rock formations. Rock cli�s reaching a height of sixty 
meters can be found in the Libuňka Stream valley, while the cli�s 
of Frýdštejn Castle served as the backdrop for the �lm About 
Princess Jasnenka and the Flying Shoemaker. 
No more hints this time as I am sure you already know the name of 
this Protected Landscape Area.

Paradise in the heart of Europe

Ráj v srdci Evropy



Champagne

Mailly L'Intemporelle Blanc

N

Apetýt / Appetitte

Srdcem šampaňského jsou bublinky. Láhev bez bublinek by byla opravdu smutná věc. Vzhled nápoje je pak 
určován způsobem, jakým se bublinky v elegantním poháru utvářejí, zvedají a seskupují.
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 avíc aktivují receptory oxidu uhličitého na 
 jazyku, které vysílají velmi lehké signály do 
 mozku. Odborníci dávají přednost menším 
 bublinkám, které jsou spojeny s vynikají-
cími ročníky šampaňského. K takovým patří i šam-
paňské Mailly L'Intemporelle Blanc.
Tvoří ho směs nejlepších ročníků Chardonnay (40 %) 
a elegantního Pinot Noir (60 %) z vinohradu nejvyšší 
třídy Grand Cru. Nechybí ruční sběr a lisování 
celých hroznů, kdy alkoholová fermentace probíhá 
při 16 °C. Vzácný mok vyzrává v tradičních kří-
dových sklepích 19 metrů pod zemí a skrývá se v li-
mitované edici průhledných číslovaných lahví,
v elegantním dárkovém boxu. 
L'Intemporelle patří do třídy Deluxe Champagne. 
Degorsáž čili odkalení byla provedena po čtyřech 
letech zrání na kvasničných kalech. Vydařený 
ročník 2008 přináší nápoj jiskrné zlatavé 
barvy s delikátním a jemným perlením. 
Čichové buňky pohladí kombinace ovoc-
ných i květinových tónů s náznakem 
minerality. Výrazně vystupují citrusové 
tóny v kombinaci s čerstvými broskvemi, 
hruškami a bílými květy, jejichž podkres 
dotváří nádech minerální křídy a slad-
kých briošek. V chuti převládá paleta 
krémových tónů, doplněných o vyzrálé 
tóny mirabelek a citrusů s chutným 
a dlouhým závěrem. 

Rozluštěte hádanku Miloslava Sehnala 
z protější strany a vychutnejte si svou 
výhru.

�e heart of champagne is the bubbles. A bottle of bubbly without 
bubbles would truly be a sad sight. �e appearance of the drink is 
determined by the way in which bubbles form in an elegant glass, 
the way they group and e�ervesce.
Carbon dioxide also activates receptors on the tongue which send 
very gentle signals to the brain. Connoisseurs prefer the smaller 
bubbles associated with outstanding vintages. Mailly 
L'Intemporelle Blanc ranks among these.
It is a mixture of the best vintages of Chardonnay (40%) and 
elegant Pinot Noir (60%) from the highest quality Grand Cru 
vineyards. Grapes are gathered by hand and pressed whole, and 
alcohol fermentation takes place at 16 °C. �e precious 
beverage is aged in traditional chalk cellars 19 metres below 
ground, and presented in numbered limited-edition clear 
bottles in elegant gift boxes. 
L'Intemporelle is a Deluxe Champagne. Dégorgement – the 
sediment removal process – is carried out after four years of 
aging on yeast lees. �e outstanding 2008 vintage is 
known for its glittering golden colour and delicate, subtle 
sparkle. �e bouquet is smooth with a combination of 
fruity and �oral tones and a hint of minerality. Its citrus 
tones stand out, featuring a combination of fresh 
peaches, pears and white �owers against background 
hints of mineral chalk and sweet brioche. �e taste is 
dominated by a palette of creamy tones, 
complemented by notes of Mirabella plum and 
citrus with a pleasant and long �nish.
Decipher the riddle from Miloslav Sehnal on the 
opposite page and enjoy your prize.
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Ráj v srdci Evropy



Řemeslná kvalita 
je vidět na první 
pohled

Quality craftsmanship 
is visible at first 
glance
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Milovaná značka
Přestože v románových předlohách jezdil 
britský tajný agent s povolením zabíjet 
v ledasčem, �lmová zpracování tradičně 
sázejí na vozy automobilky z Gaydonu ve 
střední Anglii. Poprvé se astonem James 
Bond proháněl na stříbrném plátně už 
v roce 1964 v trháku Gold�nger. Hned na 
počátku nového tisíciletí se pak usadil za 
volant tehdejšího Astonu Martin Vanquish 
a v roce 2006 do zbrusu nového DBS – 
přímého předchůdce vozu, o kterém píšeme 
dnes. Domácí publikum si spojení zami-
lovalo natolik, že dle žebříčku Superbrands 
2007 byl Aston Martin absolutně nejoblí-
benější značkou (pokořil tak třeba Apple 
i Google).
Současný Aston Martin Vanquish se vyrábí 
od roku 2012 a má být vůbec nejlepším 
astonem všech dob. Do bondovky se sice 
nedostal, neboť na poslední misi měl 007 
zakázkový speciál, ale určitě by hrdinu 
nezklamal. Karoserie elegantních linek 

ukrývá skelet z hliníku a karbonu – ten je 
na našem kousku ostatně hojně viditelný 
i navenek, protože jsou z něj vyrobeny 
i povrchové díly. Část z nich není lakovaná 
a ponechala odhalenou strukturu mate-
riálu, zbytek je namísto obvyklé stříbrné 
oděn do temné černi.

Síla kontrastu
Nechejte se na chvíli okouzlit vnějším 
designem, kde za pozornost stojí například 
integrovaný, ra�novaně nenápadný zadní 
spojler. Pak už otevřete kapotu. Pod ní spa-
tříte nejen plaketu s hrdým podpisem pra-
covníka, který provedl závěrečnou kontrolu 
hotového automobilu, ale také něco dnes už 
velmi vzácného – atmosféricky plněný 
dvanáctiválec o objemu téměř šesti litrů. 
Jeho svaly jsou nádherně odhaleny a bílým 
provedením kontrastují k černému ex-
teriéru. Agregát je pro ideální rozložení 
hmotnosti umístěn co nejvíce do středu vozu 
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Černá duše špióna
Black soul of a spy

Esence / Essence

Občas vznikne auto, které má dar být obdivováno. Je navrženo 
a zkonstruováno jako umělecké dílo, nikoliv jako prostředek přepravy 
mezi dvěma místy. A z těchto výjimečných strojů se jen část zalíbí filmařům 
natolik, že z nich udělají ikony. Značce Aston Martin se povedlo ještě 
něco většího – vytvořila kult.

Sometimes a car is created with the gift of being admired. It is designed and constructed as a work of art, not just 
a means of transportation between two places. And of these exceptional machines, there are but a few that become 
�lm icons. �e Aston Martin brand, however, has pulled o� something bigger – it has created a cult.

Vanquish je 
designovou evolucí 
svého předchůdce 
DBS a představuje 

vrchol nabídky 
automobilky

Vanquish is the design 
evolution of its predecessor 

DBS and represents the 
pinnacle of the Aston line
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hide a frame made of aluminium and carbon – and there are also several 
exterior components made of carbon �bre. Some of these are not painted, 
revealing the structure of the material, while others are cloaked in dark 
black instead of the regular silver.

Power of contrast
Let us be charmed for a moment by the exterior design, featuring an 
integrated and re�ned rear spoiler. �en you open the hood. Within you 
will �nd not only the plaque with the proud signature of the worker who 
performed the �nal inspection of the �nished car, but something else that 
is very rare today – a twelve-valve engine holding nearly six litres. �e 
muscles are beautifully revealed with the white contrasting the black 
exterior. For ideal weight distribution the engine is placed as close as 
possible to the middle of the vehicle and provides 573 horsepower. �is 
power is delivered through a six-gear Touchtronic 2 automatic 

transmission on the rear axle. �e car stays in contact with the road 
through enormous 20-inch wheels with wide low-pro�le Pirelli P-Zero 
tires. �e rims are, you guessed it, painted black.
Black pervades the interior, dominated by soft leather and alcantara. �e 
uniform colour scheme is o�set only by the contrasting stitching of the 
upholstery and the silver accents of certain components. �e central 
console is interesting with its touch buttons. �ere is a hole in the middle 
for the “key”, above which there is a display for the on-board computer, 
navigation and parking camera. �e multimedia system is in the Czech 
language. If, on a long trip, you'd like to hear more than a twelve-valve 
symphony, there is a high-end Bang & Olufsen audio system.
Vanquish is the top model of the Aston Martin line and is in the Grand 
Tourer class of large and powerful coupes designed for speed and long 
trips. You can choose the interior layout, opting for a two-seater or the 2+2 
layout of our test vehicle. �e relatively large trunk space is surprising with 
a 368 litre capacity. You won't �t a refrigerator in there but it will certainly 
su�ce for a wonderful trip to a few European cities. We wish you a lovely 
summer and thanks to the all-black look, you can be sure that James Bond 
won't be mistaking your car for his!
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Aston Martin Vanquish V12

Motor | Engine
Převodovka | Transmission
Zdvihový objem | Capacity
Válce | Cylinder
Maximální výkon | Max output
Nejvyšší točivý moment | Max torque
Maximální rychlost | Max speed
Zrychlení 0–100 km/h | Acceleration
Poháněná náprava | Drive type

AM11 6.0 V12
6A

35 935 cm
12

421 kW (573 PS)
620 Nm

295 km/h
4,1 s

zadní / RWD

4 720 mm

2 740 mm

a poskytuje výkon 573 koní. Ten se přenáší přes šestistup-
ňovou automatickou převodovku Touchtronic 2 na zadní ná-
pravu. Se silnicí je auto v kontaktu přes obrovská 20palcová 
kola se širokými pneumatikami Pirelli P-Zero o nízkém 
pro�lu. Ráfky mají, jak jinak, černý lak. 
Černá vládne i interiéru, kde dominují jemná kůže a al-
cantara. Jednotnou barvu narušuje jen kontrastní prošívání 
čalounění a stříbrné akcenty některých dílů. Zajímavá je 
středová konzole s dotykovými ovládacími tlačítky. Upro-
střed je zdířka na „klíč“, nahoře se usídlil displej palubního 
počítače a navigace, rovněž se sem přenáší obraz z parkovací 
kamery. Multimediální systém s vámi komunikuje česky. 
Pokud nechcete na dlouhé cestě poslouchat jen symfonii 
dvanáctiválce, bude vás hýčkat špičková audiosoustava od 
Bang & Olufsen.
Vanquish je nejvyšší modelovou řadou Astonu Martin a za-
stupuje třídu Grand Tourer – velkých a silných kupé pro 
rychlé zdolávání dlouhých tras. Uspořádání interiéru lze 
volit, na výběr je dvoumístné, případně 2 + 2 – jako v našem 
případě. Překvapí poměrně velký zavazadelník s objemem 

368 litrů. Ledničku v něm sice nepřevezete, ale na parádní 
výlet ve dvou do některé z evropských metropolí určitě stačí. 
Přejeme vám krásné letní zážitky a nebojte, díky černé barvě 
si James Bond vaše auto se svým nesplete!

Beloved brand 
Although the British agent with a license to kill does not drive a particular 
car in the novels, the �lms traditionally put him behind the wheel of 
vehicles from the Gaydon car maker in Central England. James Bond �rst 
drove an Aston Martin on the silver screen in 1964 in the blockbuster 
Gold�nger. At the turn of the new millennium he sat behind the wheel of 
an Aston Martin Vanquish and in 2006 he was in a new DBS – the direct 
predecessor of the car we're writing about today. �e English public is so 
enamoured with the connection that, according to the 2007 Superbrands 
survey, Aston Martin was the most popular brand period (besting even 
Apple and Google).
�e current Aston Martin Vanquish has been in production since 2012 
and is hailed as the best Aston of all time. It didn't make it into a Bond 
movie as 007 had a custom original on his last mission, but the hero would 
certainly not be disappointed with this car. �e elegant lines of the body 
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Esence / Essence

Všudypřítomnou černou rozbíjí pouze masivní 
červené třmeny ohromných karbon-keramických brzd

The omnipresence of black is only broken by the massive red 
callipers of the enormous carbon-ceramic brakes

Auto spadá do kategorie GT, 
interiér může být dvoumístný, 
nebo v uspořádání 2 + 2 – jako 
v našem případě
The car falls in the GT category, the interior 
can have two seats or a 2 + 2 configuration 
as seen in our test car 

Tohoto krasavce najdete v
You can find this beauty at

AR CARS
Krmelínská 736/7
Ostrava-Hrabová
+420 596 710 183
info@ar-cars.cz 
ar-cars.cz



hide a frame made of aluminium and carbon – and there are also several 
exterior components made of carbon �bre. Some of these are not painted, 
revealing the structure of the material, while others are cloaked in dark 
black instead of the regular silver.

Power of contrast
Let us be charmed for a moment by the exterior design, featuring an 
integrated and re�ned rear spoiler. �en you open the hood. Within you 
will �nd not only the plaque with the proud signature of the worker who 
performed the �nal inspection of the �nished car, but something else that 
is very rare today – a twelve-valve engine holding nearly six litres. �e 
muscles are beautifully revealed with the white contrasting the black 
exterior. For ideal weight distribution the engine is placed as close as 
possible to the middle of the vehicle and provides 573 horsepower. �is 
power is delivered through a six-gear Touchtronic 2 automatic 

transmission on the rear axle. �e car stays in contact with the road 
through enormous 20-inch wheels with wide low-pro�le Pirelli P-Zero 
tires. �e rims are, you guessed it, painted black.
Black pervades the interior, dominated by soft leather and alcantara. �e 
uniform colour scheme is o�set only by the contrasting stitching of the 
upholstery and the silver accents of certain components. �e central 
console is interesting with its touch buttons. �ere is a hole in the middle 
for the “key”, above which there is a display for the on-board computer, 
navigation and parking camera. �e multimedia system is in the Czech 
language. If, on a long trip, you'd like to hear more than a twelve-valve 
symphony, there is a high-end Bang & Olufsen audio system.
Vanquish is the top model of the Aston Martin line and is in the Grand 
Tourer class of large and powerful coupes designed for speed and long 
trips. You can choose the interior layout, opting for a two-seater or the 2+2 
layout of our test vehicle. �e relatively large trunk space is surprising with 
a 368 litre capacity. You won't �t a refrigerator in there but it will certainly 
su�ce for a wonderful trip to a few European cities. We wish you a lovely 
summer and thanks to the all-black look, you can be sure that James Bond 
won't be mistaking your car for his!
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Aston Martin Vanquish V12

Motor | Engine
Převodovka | Transmission
Zdvihový objem | Capacity
Válce | Cylinder
Maximální výkon | Max output
Nejvyšší točivý moment | Max torque
Maximální rychlost | Max speed
Zrychlení 0–100 km/h | Acceleration
Poháněná náprava | Drive type

AM11 6.0 V12
6A

35 935 cm
12

421 kW (573 PS)
620 Nm

295 km/h
4,1 s

zadní / RWD

4 720 mm

2 740 mm
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Zúčastnění dostali do rukou mobilní terminály PDA a vyzkoušeli 
si práci skladníka přímo na místě. Třeba vyložení palet z auta, 
roztřídění a identi�kaci, vychystávání objednávek nebo vratku 

zboží. Zaplněné vysoké regály, mezi nimiž obratně jezdí 
retraky, zanechaly ve všech nesmazatelné dojmy

Participants were given mobile PDA terminals to try their hand at 
warehouse work right on the spot. �ey unloaded pallets from vehicles, 

sorted and identi�ed goods, prepared orders and returned goods. As 
forklifts deftly manoeuvred among the tall shelves full of goods, an 

indelible impression was left on all participants

A jaká inovace vznikne z tohoto 
zamyšlení? O tom zase někdy 
příště…
And what kind of innovation will come 
from all this contemplation? More on 
that to come…

Focus
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Manipulace se zbožím je 
občas gymnastickým 
výkonem, naštěstí se 

o veškeré náročné operace 
stará mySTOCK®

Sometimes handling goods 
is quite a feat of gymnastics. 

Fortunately, mySTOCK® takes 
care of all demanding 

operations

Koho by nelákalo nahlédnout do zákulisí moderního velkoskladu, navíc knižního, 
a seznámit se s kvadosáckým řešením přímo v akci. Pochopit, co naše produkty umějí 
a jak se s nimi pracuje, osahat si je. I to bylo náplní dubnové exkurze do skladu společnosti 
PEMIC BOOKS v Ostravě-Porubě v rámci akce Vášeň pro produkt.

Who would not be tempted to take a look behind the scenes of a large, modern warehouse, one �lled with books, and to watch 
KVADOS solutions in action? Wouldn't you like to understand what our products can do, how to work with them, and get 
hands on experience? Well, all of that and more took place during our April excursion to the warehouse of PEMIC BOOKS in 
Ostrava-Poruba as part of the Passion for the Product event. 

Z ajťáka skladníkem
From IT specialist to warehouser 

O promyšleném moderním 
skladování je nejprve potřeba 
se něco dozvědět. Teorii, 
zkušenosti i zajímavá čísla 
vyprávěl ten nejpovolanější – 
Ivan Richtár, dříve projektový 
manažer KVADOSu a dnes 
operační ředitel společnosti 
PEMIC BOOKS
�e �rst step was getting to know 
something about a sophisticated, 
modern warehouse. We were 
fortunate enough to hear the 
theory, experiences and some 
interesting facts from one of the 
very best in the business – Ivan 
Richtár, a former project manager 
at KVADOS and today the 
Director of Operations 
for PEMIC BOOKS
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