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Five-year head start

Vize / Vision

Sníte o tom, aby vaši zákazníci proměnili některé ze 
svých fantazií v realitu nakupováním? Na straně 10 

v rubrice Klíč se dozvíte, jakými novinkami jim 
kvadosácké řešení myCASH® pobyt v maloobchodních 

prodejnách zpříjemní a naláká je zpět.

Do you dream of your customers turning some of their fantasies 
into reality by shopping? On page 10 in the Key section, you'll 

find out more about the new features of the KVADOS myCASH® 
solution that make their stay in stores more pleasant and keep 

them coming back.
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KDE SE FANTAZIE
STÁVÁ REALITOU
Where fantasy becomes reality

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

aniž to asi vnímáme, většina toho, co 
v pracovní době děláme, jsou činnosti 
vztahující se k jednotlivým pracovním 
úkolům. Tyto úkoly si definujeme sami, 
zadávají je nadřízení z organizační struktury 
nebo projektů, o něco nás požádají 
kolegové či klienti. Náš každodenní život 
je plněním úkolů. Jak je všechny 
evidovat, nezapomenout na ně, řešit je 
ve správném pořadí, ale také informovat 
o jejich splnění? To je určitě velkou výzvou 
pro řadu z nás, ať jsme od povahy 
spolehliví a přesní, nebo se k tomu 
musíme nutit a vést.

 ěřím, že se vám stal užitečným nástrojem e-mail. I ten ale má své limity. Jak jsem se sama přesvědčila, pro 
 efektivní práci je nutné mít v úkolech pořádek a jejich plnění si co nejvíce zjednodušit. Kapacita paměti není 
 neomezená a den trvá pouze 24 hodin. Ne vše přitom musíme dělat ručně, ledaco se dá automatizovat. 
 My v KVADOSu jsme nutnost „pomocníka“ s úkoly a procesy pochopili před více než pěti lety. Byl to jeden
 z klíčových motivů pro vznik produktu myTEAM®, který jsme po úspěšném využívání u nás nabídli také na trhu.
Cesta vývoje a obchodního úspěchu myTEAM® nebyla jednoduchá. Sice jsme věděli, že procesní řízení je nepostra-
datelné, a hodně jsme čerpali z našich dosavadních zkušeností, ale chtěli jsme se inspirovat také nápady jiných 
a samotnými trendy v řízení procesů a úkolů. A tady nastal problém. Obdobná řešení pro procesní řízení rutinních 
oblastí života organizací v nabídce nebyla. Pokud jsme už na nějaké narazili, působilo moc technicky a složitě, nebo 
zase příliš jednoduše. Přišlo nám, že hledáme yettiho.
Jak obtížné a komplikované bylo náš produkt vymyslet a vyrobit, stejným oříškem se stal i prodej. Protože bylo řešení 
novátorské, byl samozřejmě složitý i jeho obchodní cyklus. Nabízet novinky vyžaduje alespoň malé novátorské 
nadšení i u zákazníků, neboť trh ICT je paradoxně v mnoha ohledech poměrně konzervativní. Nasazování aplikací 
dopadajících na významnou skupinu uživatelů je velmi opatrné. U řady dnešních uživatelů myTEAM® probíhala 
četná obchodní jednání a prezentace, při kterých mnohdy od počátku nadšený top management čelil skeptickému 
a konzervativnímu postoji ostatních.
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Hana Prauzková
Business Development Director

Vize / Vision

Here at KVADOS, we understood the need for an “assistant” to help with 
tasks and processes more than �ve years ago. �is was one of the key 
motives behind the creation of the myTEAM® product, which we success-
fully used in-house and then o�ered on the market. 
However, the road to the development and commercial success of myTEAM® 
was not easy. Although we knew process management was indispensable 
and drew heavily on our own experience, we also wanted to draw inspiration 
from the ideas of others and current trends in managing processes and tasks. 
And that's where we encountered a problem. �ere simply wasn't any other 
similar solution for managing routine processes in the life of an organisation. 
�e ones we did happen to �nd were extremely technical and complicated, or 
they were too simple. To us, it seemed like we were searching for Bigfoot.
As di�cult and complicated as it was to design and produce our product, it was 
equally challenging to sell it. Since our solution was innovative, its business 
cycle was naturally also complicated. �e introduction of new products requires 
at least a little innovative enthusiasm from customers, since in many respects 
the ICT market is paradoxically relatively conservative. Businesses are very 
careful when deploying applications that impact a signi�cant group of users. 
Many companies now using myTEAM® initially held numerous business 
meetings and presentations where the enthusiasm of top management was 
often met with the scepticism and conservative stance of others.
Fortunately, times have changed and today it's not just software companies 
that recognise the need for e�ective process and task management. At 
KVADOS, we incorporated these principles into our other products back then, 
including basic systems like VENTUS® enterprise resource planning, 
mySTOCK® warehouse management, or myCASH® retail management. And 
we are continually expanding this approach, which has proven to be the right 
decision. Whenever a tender is announced for an economic system, for 
example, the contract speci�cations now require the solution to contain 
process management tools. What was a welcome addition a few years ago has 
now become a basic requirement or necessity.
We are glad to have gained such an enormous head start and experience over 
the time we dedicated to process management and the implementation of 
tools to support it. And we are particularly pleased to have found customers 
with whom we can share this head start and know-how. In recent months, 
thanks in part to the economic situation, we have seen growing demand and 
are constantly adding new projects. 
Of course, we don't want and can't a�ord to rest on our laurels. We continue to 
monitor global trends, listen to our clients and their individual users, and 
engage potential clients. We are innovating, expanding, and also simplifying 
what we have already developed. Certainly worth mention, for example, is the 
tool for e�ectively managing meetings and conferences or work with 
documents and information retrieval with the advanced Document 
Management System (DMS). Processes like approving invoices that are in 
such demand now by clients are really about the processes of planning 
budgets, approving requisitions and purchase orders. Approving holidays, 
travel orders, guidelines and even contracts or o�ers – these are all processes 
and tasks that can again be facilitated by automated assistants.
Today we know that �ve years ago we headed down the right road. And we 
�rmly believe that the new versions of our products for 2017 will set the trend 
again and move user-friendliness to a new level.

Naštěstí se doba posunula a dnes si již každá �rma, nikoliv 
výhradně softwarová, uvědomuje nezbytnost procesního ří-
zení a efektivního úkolování. V KVADOSu jsme tedy jeho 
principy začlenili i do našich dalších produktů včetně 
základních systémů jako ERP – VENTUS®, řízení skladů – 
mySTOCK® či řízení maloobchodů – myCASH®. A tento 
přístup neustále rozšiřujeme. Ukázalo se to jako správné roz-
hodnutí, neboť když se dnes objeví výběrové řízení třeba na 
ekonomický systém, už zadání počítá s tím, že řešení obsahuje 
nástroje pro řízení procesů. Co bylo ještě před pár lety vítaným 
doplněním, je dnes základním požadavkem nebo nutností.
Jsme rádi, že za období, po které se procesnímu řízení a im-
plementaci nástrojů pro jeho podporou věnujeme, jsme 
získali ohromný náskok a zkušenosti. A nejvíce nás těší, 
že jsme našli zákazníky, s nimiž se můžeme o tento náskok 
a know-how dělit. V posledních měsících vidíme i díky 
hospodářské situaci rostoucí poptávku a přibývají nám 
neustále nové projekty.
Ovšem nechceme a nemůžeme zůstat stát. Dále sledujeme 
světové trendy, nasloucháme klientům i jejich konkrétním 
uživatelům, diskutujeme také s potenciálními klienty. Ino-
vujeme, rozšiřujeme, ale také zjednodušujeme, co jsme již 
vyvinuli. Za zmínku jistě stojí například nástroj pro efektivní 
řízení schůzek a porad či práce s dokumenty a vyhledávání 
informací prostřednictvím vyspělého nástroje DMS 
(Document Management System). Procesy jako schvalování 
faktur, které nyní klienti tolik poptávají, jsou vlastně už spíše 
o procesech plánování rozpočtu, schvalování žádanek a ob-
jednávek. Schvalování dovolených, cestovních příkazů, 
směrnic, ale i smluv nebo nabídek – to vše jsou procesy a úko-
ly, kde si opět lze přizvat automatizované pomocníky.
Dnes víme, že před pěti lety jsme se vydali správnou cestou. 
A věříme, že nové verze našich produktů, které uvedeme 
v roce 2017, budou opět určovat trendy a navíc posouvat uži-
vatelskou přívětivost na novou úroveň.

Dear readers,
while we might not even notice it, most of what we do at work involves 
activities related to speci�c work tasks. We de�ne these tasks ourselves, or 
they are allocated by superiors in the organisational structure or project, 
or our colleagues or clients ask us for something. Our daily life consists of 
the completion of tasks. How can we keep track of them all, not forget 
them, complete them in the correct order and give proper noti�cation 
when they are completed? �is is certainly a major challenge for many of 
us, whether we are reliable and precise by nature or have to force ourselves 
to stay on top of things.
I am sure that e-mail has become a useful tool for you. But even e-mail has 
its limitations. As I myself have learned, to work e�ectively, tasks must be 
well ordered and their completion must be simpli�ed as much as possible. 
Memory capacity is not unlimited and there are only 24 hours in a day. We 
also don't need to do everything manually, some things can be automated. 

„Dnes si již každá �rma,
nikoliv výhradně softwarová,

uvědomuje nezbytnost procesního řízení 
a efektivního úkolování.“

“Today it's not just software companies that 
recognise the need for e�ective process

and task management.“
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to stay on top of things.
I am sure that e-mail has become a useful tool for you. But even e-mail has 
its limitations. As I myself have learned, to work e�ectively, tasks must be 
well ordered and their completion must be simpli�ed as much as possible. 
Memory capacity is not unlimited and there are only 24 hours in a day. We 
also don't need to do everything manually, some things can be automated. 

„Dnes si již každá �rma,
nikoliv výhradně softwarová,

uvědomuje nezbytnost procesního řízení 
a efektivního úkolování.“

“Today it's not just software companies that 
recognise the need for e�ective process

and task management.“
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Bakoma si vybrala další z kvadosáckých produktů, nasadí myAVIS NG
Bakoma chooses another KVADOS product and deploys myAVIS NG

Po více než 10 letech úspěšné spolupráce pokračuje Bakoma, největší polský výrobce mléčných produktů, v rozšiřování využití kvadosáckých 
řešení. K dříve ohlášenému projektu pro obchodní zástupce se přidá i nový nástroj myAVIS® NG pro ředitele regionálních distribučních center. 
Využijí jej k terénnímu řízení týmů přibližně 350 obchodníků, kteří se věnují přímému prodeji „z vozu“ (takzvaný van selling). Sestava modulů 
řešení myAVIS® NG obsáhne řadu užitečných funkcí pro práci s trhem. Umožní mapovat jeho potenciál i získávání nových zákazníků. 
Prostřednictvím mobilních reportů poskytne komplexní a vždy aktuální přehled o trasách, naskladnění a prodejích jednotlivých vozidel. Celkově 
se tak řídící pracovníci dostanou přímo do terénu, tedy blíže k zákazníkům. Bakoma si od tohoto kroku slibuje další posílení pozice na domácím 
trhu a schopnost lépe a rychleji reagovat na požadavky klientů.

After more than 10 years of successful cooperation, Bakoma, the largest Polish producer of dairy products, is continuing to expand its use of KVADOS 
solutions. In addition to the previously announced project for sales representatives, the company will now be adding the new myAVIS® NG tool for directors 
of its regional distribution centres. They will use the software to manage teams of roughly 350 sales reps engaged in van selling in the field. The set of 
myAVIS® NG modules contains numerous useful functions to work with the market. It enables mapping of market potential and the acquisition of new cus-
tomers. Through mobile reports, it provides comprehensive and always up-to-date overviews of the routes, loading and sales of individual vehicles. This puts 
management employees right in the field, closer to customers. With this deployment, Bakoma expects to further strengthen its position on the domestic 
market and become better able to quickly respond to client needs.

bakoma.pli

kbprogres.cz | kvados.czi

Nový modul myTEAM pro správu 
technické dokumentace výrobků 
má široké využití
New myTEAM module for managing 
the technical documentation of products 
has broad applications

Řešení myTEAM® má nyní k dispozici nový modul DMS – 
Technická dokumentace výrobků. V něm mohou být evidovány 
výrobky, jejich typy a kategorie, zároveň se zde hlídá existence 
povinných dokumentů a platnost této dokumentace. Povinné 
dokumenty lze spravovat v rozdílných jazykových mutacích 
a s rozličnými nároky podle cílových trhů. Novinku již využívá 
v ostrém provozu velkoobchod K + B Progres, který se zamě-
řuje na distribuci elektrospotřebičů. Uplatnění je ale širší. Modul 
se hodí kdekoliv, kde je potřeba evidovat u výrobků jakákoliv 
specifika technického charakteru – například složení, původ 
surovin, certifikáty, manuály, protokoly, schémata a podobně.

The myTEAM® solution now features the new DMS module for 
managing the technical documentation of products. The module 
can keep records of specific products, their types and categories, 
while at the same time monitoring the existence of mandatory 
documents and the validity of this documentation. Mandatory 
documents can be managed in various language mutations and with 
different demands according to the target markets. The first client to 
fully deploy this new module is K + B Progres, a wholesaler 
specialising in the distribution of electrical appliances. However, 
there are also broader applications. The module is useful wherever 
there is a need to keep product records of any specific technical 
nature – for example, composition, origin of raw materials, 
certificates, manuals, protocols, schematics, etc.

Dá se za 24 hodin stihnout vytvořit funkční aplikace za použití ote-
vřeného rozhraní pro programování aplikací (API)? S potřebnou dáv-
kou nadšení ano! Protože mladým talentům fandíme, stali jsme se 
partnerem a mentorem akce Hackathon V, která probíhala v říjnu 
2016 na půdě Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava. Týmy i jednotliví nadšenci do IT museli 
v rámci výzvy vymyslet a navrhnout aplikaci za dodržení technologie 
a tématu, které neznali až do startu 24hodinového maratonu. 
K dosažení cíle směli využít veřejně dostupné služby, jež umí 
například rozpoznávat obličeje, určit věk osoby na fotografii nebo 
převádět text do řeči a zpět. 

Is it possible to create a functional application using an open app-
lication programming interface (API) in 24 hours? Given the right 
amount of enthusiasm, yes it is! Since we're big fans of young talent, 
we became a partner and mentor of Hackathon V, which was held in 
October 2016 at the VSB Business Incubator of the Technical Uni-
versity of Ostrava. Teams and individual IT enthusiasts had 24 hours to 
think up and design an application, while keeping to a topic and using 
technology that was not revealed until the beginning of the marathon. 
To achieve their goal, they were permitted to use publicly available 
services, such as technology that can recognize faces, determine the 
age of people in photographs, or convert text into speech and vice versa.

kovork.cz/hackathoninexiaap.czi

Auditorská společnost NEXIA AP využívá myTEAM
Auditing company NEXIA AP now using myTEAM

V KVADOSu si vážíme dlouhodobých, silných a stabilních part-
nerství. Proto nás těší, že jsme opět obhájili nejvyšší možný stupeň 
spolupráce se společností Microsoft. I pro období let 2016–2017 
jsme Microsoft Gold Certified Partner, a to pro prestižní oblast Vývoj 
aplikací (Application Development). Zlatou certifikaci úspěšně 
držíme nepřetržitě už od roku 2006, spolupráce na profesionální 
úrovni trvá ještě o několik let déle. Pracovníkům našeho specializo-
vaného oddělení výzkumu a vývoje umožňuje přístup k nejnovějším 
technologiím Microsoftu mezi prvními, a tak jsou řešení KVADOSu 
neustále vyvíjena s nejmodernějšími technologickými nástroji 
a v souladu s aktuálními trendy. Protože se podmínky certifikace 
každoročně zpřísňují, nejvyšší Gold úroveň kompetence Vývoj 
aplikací jsou schopny udržet pouze přední softwarové společnosti.

At KVADOS, we value long-term, strong and stable partnerships. 
That's why we're pleased to have met the requirements to maintain the 
highest possible level of partnership with Microsoft once again, and 
remain a Microsoft Gold Certified Partner in the prestigious area of 
Application Development for 2016–2017. We have successfully 
maintained our gold certification continuously since 2006 and have 
been working professionally with Microsoft for a few years longer than 
that. This certification enables the staff in our specialised research and 
development department to be among the first to access the newest 
Microsoft technologies so that KVADOS solutions are continuously 
developed with the most modern tools in line with current trends. 
Because certification requirements are stricter each year, only the 
leading software companies are able to attain the highest Gold level of 
competence for application development.

Přes deset let jsme zlatým partnerem Microsoftu
We've been a Microsoft Gold Partner for over ten years

NEXIA AP, renomovaná auditorská a poradenská společnost z celosvětové sítě NEXIA INTERNATIONAL, využívá v ostrém provozu řešení 
myTEAM®. Jeho součástí je také zcela nový modul Vykazování činnosti na zakázky. V něm lze evidovat hodiny odpracované konkrétními 
zaměstnanci na jednotlivých zakázkách. NEXIA AP každoročně realizuje desítky až stovky auditorských a poradenských kontraktů, přičemž 
přesnost, bezpečnost a diskrétnost informací jsou zcela zásadní. Pro plánování prací, vyhodnocování efektivity zakázek a přínosu jednotlivých 
týmů do celkové ekonomiky společnosti je důležité sledovat a vyhodnocovat spotřebu času pracovníků na jednotlivých zakázkách 
a neproduktivních výkonech. myTEAM® zabezpečuje také podporu při fakturaci a přehlednou evidenci jednotlivých zakázek.

NEXIA AP, a renowned auditing and consulting company and part of the global NEXIA INTERNATIONAL network, is now using the myTEAM® solution in 
full operation. �e system includes the entirely new Contract Activity Reporting module, which makes it possible to keep records of hours worked on 
individual contracts by particular employees. NEXIA AP annually performs dozens to hundreds of auditing and consulting contracts where the accuracy, 
security and con�dentiality of information is absolutely essential. To plan work, assess the e�ectiveness of contracts and the contribution of individual teams 
to the overall performance of the company, it is important to monitor and assess the time spent by employees on individual contracts and unproductive tasks. 
myTEAM® also provides support for billing and a clear record of individual contracts.

Podpořili jsme Hackathon V, 
maraton pro IT nadšence
We supported Hackathon V, a marathon 
pro IT enthusiastsmicrosoft.comi
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Bakoma si vybrala další z kvadosáckých produktů, nasadí myAVIS NG
Bakoma chooses another KVADOS product and deploys myAVIS NG

Po více než 10 letech úspěšné spolupráce pokračuje Bakoma, největší polský výrobce mléčných produktů, v rozšiřování využití kvadosáckých 
řešení. K dříve ohlášenému projektu pro obchodní zástupce se přidá i nový nástroj myAVIS® NG pro ředitele regionálních distribučních center. 
Využijí jej k terénnímu řízení týmů přibližně 350 obchodníků, kteří se věnují přímému prodeji „z vozu“ (takzvaný van selling). Sestava modulů 
řešení myAVIS® NG obsáhne řadu užitečných funkcí pro práci s trhem. Umožní mapovat jeho potenciál i získávání nových zákazníků. 
Prostřednictvím mobilních reportů poskytne komplexní a vždy aktuální přehled o trasách, naskladnění a prodejích jednotlivých vozidel. Celkově 
se tak řídící pracovníci dostanou přímo do terénu, tedy blíže k zákazníkům. Bakoma si od tohoto kroku slibuje další posílení pozice na domácím 
trhu a schopnost lépe a rychleji reagovat na požadavky klientů.

After more than 10 years of successful cooperation, Bakoma, the largest Polish producer of dairy products, is continuing to expand its use of KVADOS 
solutions. In addition to the previously announced project for sales representatives, the company will now be adding the new myAVIS® NG tool for directors 
of its regional distribution centres. They will use the software to manage teams of roughly 350 sales reps engaged in van selling in the field. The set of 
myAVIS® NG modules contains numerous useful functions to work with the market. It enables mapping of market potential and the acquisition of new cus-
tomers. Through mobile reports, it provides comprehensive and always up-to-date overviews of the routes, loading and sales of individual vehicles. This puts 
management employees right in the field, closer to customers. With this deployment, Bakoma expects to further strengthen its position on the domestic 
market and become better able to quickly respond to client needs.

bakoma.pli

kbprogres.cz | kvados.czi

Nový modul myTEAM pro správu 
technické dokumentace výrobků 
má široké využití
New myTEAM module for managing 
the technical documentation of products 
has broad applications

Řešení myTEAM® má nyní k dispozici nový modul DMS – 
Technická dokumentace výrobků. V něm mohou být evidovány 
výrobky, jejich typy a kategorie, zároveň se zde hlídá existence 
povinných dokumentů a platnost této dokumentace. Povinné 
dokumenty lze spravovat v rozdílných jazykových mutacích 
a s rozličnými nároky podle cílových trhů. Novinku již využívá 
v ostrém provozu velkoobchod K + B Progres, který se zamě-
řuje na distribuci elektrospotřebičů. Uplatnění je ale širší. Modul 
se hodí kdekoliv, kde je potřeba evidovat u výrobků jakákoliv 
specifika technického charakteru – například složení, původ 
surovin, certifikáty, manuály, protokoly, schémata a podobně.

The myTEAM® solution now features the new DMS module for 
managing the technical documentation of products. The module 
can keep records of specific products, their types and categories, 
while at the same time monitoring the existence of mandatory 
documents and the validity of this documentation. Mandatory 
documents can be managed in various language mutations and with 
different demands according to the target markets. The first client to 
fully deploy this new module is K + B Progres, a wholesaler 
specialising in the distribution of electrical appliances. However, 
there are also broader applications. The module is useful wherever 
there is a need to keep product records of any specific technical 
nature – for example, composition, origin of raw materials, 
certificates, manuals, protocols, schematics, etc.

Dá se za 24 hodin stihnout vytvořit funkční aplikace za použití ote-
vřeného rozhraní pro programování aplikací (API)? S potřebnou dáv-
kou nadšení ano! Protože mladým talentům fandíme, stali jsme se 
partnerem a mentorem akce Hackathon V, která probíhala v říjnu 
2016 na půdě Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava. Týmy i jednotliví nadšenci do IT museli 
v rámci výzvy vymyslet a navrhnout aplikaci za dodržení technologie 
a tématu, které neznali až do startu 24hodinového maratonu. 
K dosažení cíle směli využít veřejně dostupné služby, jež umí 
například rozpoznávat obličeje, určit věk osoby na fotografii nebo 
převádět text do řeči a zpět. 

Is it possible to create a functional application using an open app-
lication programming interface (API) in 24 hours? Given the right 
amount of enthusiasm, yes it is! Since we're big fans of young talent, 
we became a partner and mentor of Hackathon V, which was held in 
October 2016 at the VSB Business Incubator of the Technical Uni-
versity of Ostrava. Teams and individual IT enthusiasts had 24 hours to 
think up and design an application, while keeping to a topic and using 
technology that was not revealed until the beginning of the marathon. 
To achieve their goal, they were permitted to use publicly available 
services, such as technology that can recognize faces, determine the 
age of people in photographs, or convert text into speech and vice versa.

kovork.cz/hackathoninexiaap.czi

Auditorská společnost NEXIA AP využívá myTEAM
Auditing company NEXIA AP now using myTEAM

V KVADOSu si vážíme dlouhodobých, silných a stabilních part-
nerství. Proto nás těší, že jsme opět obhájili nejvyšší možný stupeň 
spolupráce se společností Microsoft. I pro období let 2016–2017 
jsme Microsoft Gold Certified Partner, a to pro prestižní oblast Vývoj 
aplikací (Application Development). Zlatou certifikaci úspěšně 
držíme nepřetržitě už od roku 2006, spolupráce na profesionální 
úrovni trvá ještě o několik let déle. Pracovníkům našeho specializo-
vaného oddělení výzkumu a vývoje umožňuje přístup k nejnovějším 
technologiím Microsoftu mezi prvními, a tak jsou řešení KVADOSu 
neustále vyvíjena s nejmodernějšími technologickými nástroji 
a v souladu s aktuálními trendy. Protože se podmínky certifikace 
každoročně zpřísňují, nejvyšší Gold úroveň kompetence Vývoj 
aplikací jsou schopny udržet pouze přední softwarové společnosti.

At KVADOS, we value long-term, strong and stable partnerships. 
That's why we're pleased to have met the requirements to maintain the 
highest possible level of partnership with Microsoft once again, and 
remain a Microsoft Gold Certified Partner in the prestigious area of 
Application Development for 2016–2017. We have successfully 
maintained our gold certification continuously since 2006 and have 
been working professionally with Microsoft for a few years longer than 
that. This certification enables the staff in our specialised research and 
development department to be among the first to access the newest 
Microsoft technologies so that KVADOS solutions are continuously 
developed with the most modern tools in line with current trends. 
Because certification requirements are stricter each year, only the 
leading software companies are able to attain the highest Gold level of 
competence for application development.

Přes deset let jsme zlatým partnerem Microsoftu
We've been a Microsoft Gold Partner for over ten years

NEXIA AP, renomovaná auditorská a poradenská společnost z celosvětové sítě NEXIA INTERNATIONAL, využívá v ostrém provozu řešení 
myTEAM®. Jeho součástí je také zcela nový modul Vykazování činnosti na zakázky. V něm lze evidovat hodiny odpracované konkrétními 
zaměstnanci na jednotlivých zakázkách. NEXIA AP každoročně realizuje desítky až stovky auditorských a poradenských kontraktů, přičemž 
přesnost, bezpečnost a diskrétnost informací jsou zcela zásadní. Pro plánování prací, vyhodnocování efektivity zakázek a přínosu jednotlivých 
týmů do celkové ekonomiky společnosti je důležité sledovat a vyhodnocovat spotřebu času pracovníků na jednotlivých zakázkách 
a neproduktivních výkonech. myTEAM® zabezpečuje také podporu při fakturaci a přehlednou evidenci jednotlivých zakázek.

NEXIA AP, a renowned auditing and consulting company and part of the global NEXIA INTERNATIONAL network, is now using the myTEAM® solution in 
full operation. �e system includes the entirely new Contract Activity Reporting module, which makes it possible to keep records of hours worked on 
individual contracts by particular employees. NEXIA AP annually performs dozens to hundreds of auditing and consulting contracts where the accuracy, 
security and con�dentiality of information is absolutely essential. To plan work, assess the e�ectiveness of contracts and the contribution of individual teams 
to the overall performance of the company, it is important to monitor and assess the time spent by employees on individual contracts and unproductive tasks. 
myTEAM® also provides support for billing and a clear record of individual contracts.

Podpořili jsme Hackathon V, 
maraton pro IT nadšence
We supported Hackathon V, a marathon 
pro IT enthusiastsmicrosoft.comi
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Peníze už
necinkajíWhich way to go

Kudy vede cesta

®Náš produkt myAVIS  NG je určen pro práci v terénu, 
mimo pohodlí a zázemí kanceláře. Denní program 
obchodníků bývá nabitý, a tak přijde vhod jakákoliv 
časová úspora. Proto naše řešení pro řízení vztahů 
se zákazníky a obchodních procesů opět 
podporuje mapové podklady. Ty slouží 
například k zobrazování a plánování 
ideálních tras obchodníků,
zobrazování zákazníků
v mapách i upřesňování 
pozice klientů přímo v mapě.

ROK | YEAR

1914

Nové, kvalitní podklady
New, high-quality maps

V červenci 2016 jsme však museli čelit nečekané komplikaci. 
Původní poskytovatel online mapových podkladů totiž 
ukončil možnost jejich bezplatného využívání. To nás 
přimělo opětovně prozkoumat a analyzovat, co naši klienti 
potřebují a jaká je na trhu aktuální nabídka map. Výsledkem 
bylo rozhodnutí, že pro dlouhodobé komerční nasazení je 
nutné zvolit garantované, a tudíž i zpoplatněné řešení. 
Z mnoha alternativ jsme vybrali nového poskytovatele, 
německou �rmu Geofabrik, kde se cena odvíjí od množství 
odebíraných dat (takzvaných mapových čtverců).
Protože se jedná o službu placenou, přináší vyšší kvalitu dat, 
spolehlivost a také dlouhodobější garanci podpory a aktua-
lizace. Zákazníci, kteří chtějí mít v aplikaci myAVIS® NG 
mapy obsaženy, se mohou obrátit na naše obchodní 
oddělení. Individuálně s nimi probereme nejvýhodnější 
variantu a zajistíme zprovoznění map v jejich verzi. Vaši 
obchodníci tak mohou být brzy opět efektivnější i díky 
mapám a funkcím, které s mapami pracují.

Our myAVIS® NG product is designed for work in the �eld, away from the 
comfort and resources of the o�ce. A regular day on the job for sales 
representatives tends to be crammed, so any way to save time is welcome. 
�at's why our solution for managing customer relationships and business 
processes now supports maps again. �is makes it possible to display and 
plan ideal routes for sales reps, show customer locations and the exact 
position of clients right on a map.
In July 2016, we encountered some unexpected complications. �e 
original provider of our online maps no longer made them available for 
free. �is led us to re-examine and analyse exactly what our clients need 
and what kind of maps are currently available on the market. We ultimately 
decided that we needed to go with a guaranteed, fee-based solution for 
long-term, commercial deployment. From the many alternatives, we 
selected a new provider, the German company Geofabrik, where the price 
depends on the amount of data supplied (map squares).
Since this is a paid service, it provides higher quality data, reliability and 
longer term guaranteed support and updates. Customers who want to use 
these maps in their myAVIS® NG application can contact our business 
department. We will discuss the most suitable option with them 
individually and deploy these maps in their version. Your sales reps can 
thus soon be even more e�ective thanks to the maps and functions that 
work with them.

No more clinking coins

Plastová platidla
Plastic money
Staré české přísloví „bez peněz do 
hospody nelez“ dávno neplatí. Od doby, 
kdy je možné hradit útratu plastovým ob-
délníčkem, si mnozí zákazníci odvykli mít 
v peněžence vyšší hotovost cinkajících 
mincí. A všechno začalo snahou americké 
telegrafní společnosti Western Union 
přitáhnout zákazníky. V roce 1914 vy-
dala historicky první úvěrovou platební 
kartu. Její majitelé mohli celý měsíc volat 

 či posílat telegramy a konečný účet 
 zaplatili až po obdržení faktury. 
 Platební karty se ve 20. letech 
 minulého století začaly rozvíjet 
 v různých formách – papírových, 
 kovových či plastových kartičkách 
 nebo žetonech. Každá společnost 
 měla vlastní věrnostní karty, peně-
 ženky tak bývaly mnohdy nadité 
 namísto penězi kartami.
 Za vydáním první kreditní karty se 
 pak skrývá zapomnětlivost Ameri-
 čana Franka McNamary. Portmonku 
 totiž v roce 1949 nechal v jiném 
 saku a neměl v restauraci čím zapla-
 tit za sebe a klienty. Nápad, jak se 
 podobným lapáliím v budoucnu vy-
 hnout, byl na světě. Frank založil 
 klub, jehož úkolem se stalo vydávat 
 svým členům úvěrové karty pro 
 bezhotovostní placení u smluvních 
 partnerů. První večeři uhrazenou
 kartou s názvem Diners Club Card
 zaplatil Frank v únoru 1950, a to ve 
 stejné restauraci.
První bankovní platební karta spatřila 
světlo světa o rok později, kdy důvěry-
hodní klienti získali od �e Franklin 
National Bank z New Yorku karty zdarma. 
A plastové karty Bank of America umož-
nily od roku 1958 placení pomocí 
mechanických snímačů – imprinterů. 
První českou platební kartu vydala 
k tuzexovému účtu Živnostenská banka 
v roce 1988. V současné době je v České 
republice v oběhu zhruba 11,5 milionu 
platebních karet, které za rok 2015 
uskutečnily přes 580 milionů plateb 
v celkové hodnotě 447 miliard korun.

�e old Czech proverb “bez peněz do hospody 
nelez“ (literally: never go to a pub without 
money) has long ceased to apply. Ever since 
the appearance of that little piece of plastic, the 
sound of clinking coins has become a distant 
memory for many people. It all started with 
a ploy by the American Western Union 
telegraph company to attract customers. In 
1914, it issued the �rst credit payment card. 
Cardholders could call and send telegrams for 
an entire month and pay up once they received 
a �nal monthly bill.
In the 1920s payment cards began to evolve in 
various forms – there were paper, metal and 
plastic cards and even tokens. Every company 
had its own loyalty cards, and wallets were 
often stu�ed full of cards instead of money.
�e �rst credit card was born out of the 
forgetfulness of American Frank McNamara. 
One evening in 1949, he realized he had left 
his wallet in another suit and had nothing to 
pay the bill at a restaurant for himself and his 
clients. �is gave him an idea for avoiding such 
mishaps in the future. Frank founded a club 
that issued its members with credit cards 
enabling cashless payment at participating 
partners. �e �rst dinner paid for using a Diners 
Club Card was purchased by Frank in February 
1950 at the same restaurant.
Bank cards saw the light of day a year later, 
when trusted clients of the Franklin National 
Bank of New York received a free card. And 
in 1958, plastic Bank of America credit cards 
made payments possible using a mechanical 
imprinter. 
�e �rst Czech payment card was issued for 
Tuzex accounts in 1988 by Živnostenská banka. 
Today, there are roughly 11.5 million payment 
cards in circulation in the Czech Republic, which 
were used to make over 580 million payments 
totalling 447 billion crowns in 2015.



Flashback
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Autogram / Autograph

Peníze už
necinkajíWhich way to go
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ROK | YEAR

1914
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to je fantazie. Každý člověk má přání a touhy, ke kterým se tu a tam ponoří ve své mysli. 
Nejjednodušší cesta, jak si sny splnit, je v představivosti. A pak je tu druhá možnost – ledacos 
z tužeb se dá koupit v obchodě. Obchod je místem, kde fantazie často začíná a mnohdy 
nakonec nachází i zhmotnění. Právě aby cesta mezi přáním a jeho naplněním nezůstávala 
jen u fantazie, ale došlo i na realitu, připravili jsme v KVADOSu maloobchodní řešení 

®myCASH . Jeho úkolem je nakupujícím pobyt v prodejnách zpříjemnit a také je motivovat 
k návratu, aby si plnili nové a nové sny.

Sny, představivost, obrazotvornost, přání –

KDE SE
  FANTAZIE

          STÁVÁ REALITOU Podpora práce se zákazníkem je jednou z hlavních předností myCASH®. Zapracovali jsme 
do něj již více než desítku různých věrnostních nástrojů a programů. Čím je splnění snu 
nákupem jednodušší a výhodnější, tím větší je výsledná radost. A radost je klíčová pro 
motivaci k opakované návštěvě obchodu a loajalitě kupujícího.

Dreams, imagination, vision, desires –

this is fantasy. Everybody has their aspirations and desires to which their mind retreats from time to time. The simplest way 
to fulfil your dreams is in your imagination. And then there's another way – many things you desire can actually be 
purchased at a store. A store can be a place where fantasy both begins and is often satisfied. We prepared the myCASH® 
retail solution at KVADOS precisely to ensure that the path from desire to fulfilment does not remain in the realm of 
fantasy, but becomes a reality. Its tasks are to make the time spent by customers in stores more pleasant and motivate 
them to return, to repeatedly fulfil their latest dreams.

Supporting work with the customer is one of the main advantages of myCASH®. We have already incorporated over 
a dozen different loyalty tools and programmes into it. The easier and more affordable it is to fulfil dreams through 
purchases, the greater the subsequent pleasure. And pleasure is of key importance in terms of motivation to return 
to a store and to ensure a customer's loyalty.
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Where fantasy becomes reality
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Klíč / Key

I maličkost může přinést 
mnoho dobrého, užitečného

Even a small detail can produce 
something good and useful

Klíč / Key

Loyalty pays – for both sides
One of the basic tenets for merchants, marketers and economists is that 
the cost of acquiring a new customer is higher than the cost of keeping an 
existing one. Customer loyalty is therefore mutually beneficial – while the 
merchant has lower costs for advertising to attract new shoppers to their 
store, clients get more for their money or save in exchange. Yet precisely 
because the mind is so complicated, each customer responds to 
something different and their loyalty may be motivated by something else 
in addition to the quality of goods.

Loyalty programmes are most often associated with customer cards that 
enable the collection of points – usually there is a ratio of awarded points 
to the amount spent. In exchange for these points, clients get various 
discounts on other purchases, or can use the points to cover part of their 
purchase. Another popular tool is the exchange of points for vouchers – 
time-limited discount vouchers.

Věrnost se vyplácí – oboustranně
Jedna ze základních pouček pro obchodníky, marketéry a eko-
nomy praví, že náklady na získání nového zákazníka jsou vyšší než 
na udržení stávajícího. Věrnost zákazníků je tedy oboustranně 
výhodná – zatímco obchodník má nižší výdaje na reklamu, aby do 
své prodejny nalákal nové nakupující, klienti za své utracené 
peníze dostanou více, nebo ušetří i oni. Jenže právě kvůli kompli-
kované mysli každý zákazník slyší na něco jiného a k věrnosti jej 
bude – kromě kvalitního zboží – motivovat cosi odlišného.
Věrnostní programy se nejčastěji spojují se zákaznickými 
kartami, které umožňují sběr bodů – obvykle je nastaven poměr 
přidělených bodů ve vztahu k utracené částce. Za body klienti 
získávají různé slevy na další nákupy, nebo pomocí bodů 
částečně platí. Dalším oblíbeným nástrojem je směna bodů za 
vouchery – časově omezené slevové poukázky.

VĚRNOSTNÍ MARKETING
LOYALTY MARKETING

Zákaznické věrnostní programy jsou součástí rozsáhlé oblasti 
věrnostního marketingu. V prostředí maloobchodního prodeje – retailu 

mají poměrně bohatou historii, která sahá ke konci 18. století. Američtí obchodníci dávali zákazníkům měděné 
žetony, které mohly být proměněny za zboží z krámu. Záhy se přidaly i poukázky – barevné litografie, které kromě 
toho, že zaručovaly nárok na slevu, byly i sběratelskými artikly. V roce 1872 začala společnost Grand Union Tea 

Company rozdávat kupony. Ty zákazníci směňovali v síti jejich prodejen za odměny z podnikového katalogu.

Customer loyalty programmes form part of the extensive field of loyalty marketing. They have a relatively rich history in the retail 
environment, one that reaches back to the late 18th century. American merchants at the time gave customers copper tokens 

that could be exchanged for goods in the store. Soon vouchers were also added – colour lithographs that, in addition 
to entitlement to a discount, were also collectors' items. In 1872, the Grand Union Tea Company began 

to hand out coupons. Customers exchanged these in the company's retail network 
for rewards from the company's catalogue.

AKTIVNÍ IMAGINACE
ACTIVE IMAGINATION

Jungova technika aktivní imaginace poskytuje možnost vyjádřit 
se těm stránkám osobnosti, které se obvykle nedostávají ke 
slovu. Představivost vyvolává v hluboce relaxovaném stavu 
obrazy z „nevědomí“ a vědomí je pak může zpracovávat. 
Tato komunikace vědomí s nevědomím je kontinuální. 
Osoby a předměty vystupující v představách tedy nezanikají 
po skončení fantazijní činnosti, ale psychika se k nim může 
kdykoliv vrátit. Celý proces je vedený snahou co nejvíce získané 
látky ponechat v oblasti sebeuvědomění.

Jung's active imagination technique provides the opportunity to 
explore those sides of the personality that don't usually come into play. 
In a deeply relaxed state, imagination brings forward images from the 
“unconscious” so that the conscious can then process them. This 
communication between the conscious and unconscious is continuous. 
People and objects present in the imagination are not therefore 
extinguished at the end of the fantasy activity – rather, the psyche can 
return to them at any time. The whole process is driven by the desire 
to keep as much material as possible in the field of self-awareness.

Lekce z psychologie
Psychologové se zkoumáním představivosti intenzivně zabývají 
posledních 70 let. Pokládají fantazie za únikové reakce, které 
odbourávají napětí a uplatňují se v tvořivé činnosti – nejen 
v literatuře, ale i ve všech ostatních formách umění a samozřejmě 
také ve vědě. Fantazie totiž přináší i touhu poznávat nové, 
postupovat dál a pokládá tím základní kámen vědeckým 
objevům. Ovšem názor, že představivost rozvíjí další poznání, 
zastával už Aristoteles. Tezi rozvinul Carl Gustav Jung takzvanou 
léčivou funkcí fantazie pomocí techniky aktivní imaginace.
Je zjevné, že lidská mysl je nesmírně komplikovaná a spletitá, než 
aby se dala snadno rozluštit a „ovládnout“. Její pochopení 
alespoň z malé části je přesto ohromným úspěchem. Třeba to, že 
představivost je psychický děj, který vede ke vzniku pamětních 
představ. Ty mají tendenci se spolu propojovat a při vybavování 
často naskočí nejen aktuální představa, ale i další, které jsou 
s tou původní propojeny. I maličkost tak může díky podvědomí 
přinést mnoho dobrého, užitečného. S tímto přístupem na řešení 
myCASH® pracujeme a naší filozofií je využívat tyto poznatky ku 
prospěchu obsluhujících uživatelů, obchodníků, ale především 
zákazníků – počínaje jednoduchým, intuitivním rozhraním po již 
zmíněné promyšlené věrnostní programy pro nakupující.

A lesson in psychology
Psychologists have been intensely studying the imagination for the last 
70 years. They consider fantasy to be an escape mechanism that 
eliminates tension and results in creative activity – not only in literature, 
but in all other forms of art and, of course, science. This is because fantasy 
is also connected with the desire to experience the new – to go further – 
and thus lays the foundation for scientific discovery. Indeed, the opinion 
that imagination develops further knowledge was already put forward by 
Aristoteles. The idea was developed by Carl Gustav Jung through the so-
called therapeutic function of fantasy using active imagination techniques.

It is clear that the human mind is extremely complex and convoluted, and 
cannot be easily deciphered and “controlled”. Any understanding of even 
a tiny part of it is therefore a huge success. For example, the fact that 
imagination is a mental process that leads to the origin of long-term ideas. 
These tend to combine and, when recalled, not only the current idea but 
others that relate to the original often appear. This means that even a small 
detail can – thanks to the unconscious – bring about something 
fundamentally good, something useful. We are using this approach for the 
myCASH® solution, and our philosophy is to use these findings for the 
benefit of operators, merchants, but primarily customers – from the 
simple, intuitive interface to the previously mentioned sophisticated loyalty 
programmes for shoppers.
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VĚRNOSTNÍ MARKETING
LOYALTY MARKETING
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mají poměrně bohatou historii, která sahá ke konci 18. století. Američtí obchodníci dávali zákazníkům měděné 
žetony, které mohly být proměněny za zboží z krámu. Záhy se přidaly i poukázky – barevné litografie, které kromě 
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Company rozdávat kupony. Ty zákazníci směňovali v síti jejich prodejen za odměny z podnikového katalogu.

Customer loyalty programmes form part of the extensive field of loyalty marketing. They have a relatively rich history in the retail 
environment, one that reaches back to the late 18th century. American merchants at the time gave customers copper tokens 

that could be exchanged for goods in the store. Soon vouchers were also added – colour lithographs that, in addition 
to entitlement to a discount, were also collectors' items. In 1872, the Grand Union Tea Company began 

to hand out coupons. Customers exchanged these in the company's retail network 
for rewards from the company's catalogue.

AKTIVNÍ IMAGINACE
ACTIVE IMAGINATION
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It is clear that the human mind is extremely complex and convoluted, and 
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Vezměte to komplet
Stále rostoucí oblibě se těší i takzvané slevové komplety – tedy 
balíčky souvisejícího zboží, které jsou při společném nákupu se 
zákaznickou věrnostní kartou výhodnější. Opět existuje paleta 
variant, jak s komplety pracovat – lze je zlevnit o pevnou částku, 
procentuálně, poskytnout některý výrobek zdarma nebo přihodit 
ke kompletu ještě dárek. Populární je třeba „3 za 2“, tedy při 
nákupu tří položek tu nejlevnější dát zákazníkovi bezplatně.
A přiznejme si, na slevy zákazníci slyší. Proto myCASH® podpo-
ruje rozmanité slevové akce a akční ceníky. Opět přitom 
pamatuje na loajální zákazníky, kterým umí – má-li na tom 
provozovatel prodejny zájem – poskytnout ještě akčnější ceny.

Z druhé strany
Vedle „zákaznické vrstvy“ myCASH® dokáže ale mnohem více. 
Začlenili jsme do něj řadu moderních technologií i nástrojů 
a zdaleka nejde jen o pokladní systém. myCASH® je skutečně 
komplexním řešením pro maloobchodní sítě. Postará se o efek-
tivní zásobování prodejen, inventury, vedení skladů jednotlivých 
provozoven a propojení mezi nimi (obsluha pokladního termi-
nálu tak umí informovat zákazníky o reálné dostupnosti 
sortimentu v jiných pobočkách), ale i o rutinní potřeby jako 
evidenci docházky personálu. Nad tím vším samozřejmě funguje 
manažerské řízení a reporty.
Tato druhá strana, „obchodnická vrstva“, je pro spotřebitele 
sice neviditelná, ale právě ona umožňuje lepší fungování 
prodejen i jejich sítí a je zásadní pro to, aby se zákazníci cítili 
v obchodech dobře, nakupovali spokojeně a skutečně si mohli 
v prodejnách vytvářet fantazie nebo je zhmotňovat. I když i to je 
trochu relativní – myCASH® zvládá také prodej nehmotného 
sortimentu jako elektronických knih či softwaru. Dokonce je tato 
funkce natolik univerzální, že dovoluje prodávat jakýkoliv 

Inovujeme funkce, technologie 
a uplatnění produktu

We are innovating features, technology
and product applications

produkt, který k aktivaci vyžaduje unikátní kód. Tento „PIN“ si 
myCASH® pro každý jednotlivý produkt stáhne z webových 
stránek dodavatele a vytiskne jej na prodejní doklad. Kód pak 
zákazník využije při stažení zboží z portálu daného dodavatele.

Take the set
So-called discount sets are becoming ever more popular – these are 
packages of related goods that are cheaper when purchased together 
using a customer loyalty card. Once again, there is a variety of options for 
working with these sets – they can be discounted by a fixed amount or 
a percentage, a certain product may be provided free of charge, or a gift 
can be added to the set. The “3 for 2” idea, for example, is popular – here 
the customer gets the cheapest of three items free of charge, if all three are 
purchased together.
And let's admit that customers really respond to discounts. Hence 
myCASH® supports a variety of discount offers and special prices. Once 
again, it is mindful of loyal customers, and knows how to provide them with 
even better prices if a merchant wishes.

From the other side
In addition to its “customer layer”, myCASH® can do much, much more. 
We have incorporated a series of modern technologies and tools, and it is 
far from being a mere POS system. myCASH® is a genuinely 
comprehensive solution for retail networks. It can handle efficient store 
stocking, stocktaking, warehouse management for individual stores and 
their interconnection (meaning that the operator of a payment terminal 
can inform customers about the availability of products at other branches), 
but also routine needs, such as employee time cards. Naturally, 
management functions and reports remain at the pinnacle.
Although this other side – the “merchant layer” – is invisible to 
consumers, it is precisely this that enables the better operation of stores 
and their networks, and is essential to ensure that customers feel good in 
stores, can shop happily, and are able to genuinely create or satisfy their 
fantasies at stores. Even if it is a little relative, myCASH® can also handle 
sales of intangible products such as electronic books or software. This 
function is actually so universal that it allows sales of any product that 
needs a unique activation code. myCASH® downloads the “PIN” for each 
individual product from the supplier's website, and prints it out on the 
sales receipt. The customer can then use the code to download the 
product from the supplier's portal.

Co je nového
Protože se myCASH® na stránkách magazínu yourK nevěnujeme 
poprvé, stojí za vyzdvihnutí především novinky za poslední 
období. Z pohledu nakupujících je to vedle nových variant a na-
bídek věrnostních programů a akcí třeba možnost hradit účet 
kartou vedenou v cizí měně – myCASH® nyní podporuje službu 
Multicurrency, která platbu nepřepočítává na lokální měnu, ale 
ponechává ji v měně karty. Zákazníkovi tak odpadá komplikace 
s přepočtem hodnoty nákupu kurzem.
Na straně obchodníků je zajímavé například rozšíření online 
technologií pro příjem, inventury a převody zboží v reálném čase. 
Tyto procesy mohou pracovníci snadno a rychle provádět s vyu-
žitím mobilních terminálů PDA. Nový je modul Čerpací stanice 
a podpora komunikace se softwarem Unicode, který používají 
tankovací stojany. Po skončení čerpání se informace o natan-
kovaných pohonných hmotách přenášejí do myCASH® coby 

položky pokladního dokladu – pokud si zákazník ještě koupí něco 
z doplňkového prodeje, vše má spolu s tankováním na jednom 
účtu. Vítaným usnadněním je evidence docházky personálu 
prodejen – stačí sejmout otisk prstu a uživatel se může přihlásit, 
odhlásit nebo zahájit či ukončit konkrétní pracovní činnost.

What's new
As we are not discussing myCASH® in the yourK magazine for the first 
time, some recent innovations may be worth mentioning. From the 
perspective of shoppers, this means – in addition to new options for loyalty 
programme and special offers – the option, for example, to make payments 
using a card denominated in a foreign currency – myCASH® now supports 
the Multicurrency service, which does not convert the payment into local 
currency, but leaves it in the card currency. This eliminates complications 
for the customer arising from the conversion of the value of the purchase at 
the exchange rate.

For merchants, the expansion of online technologies for the receipt, stock 
take and transfer of goods in real time is interesting, for instance. 
Employees can easily and quickly carry out these processes using PDA 
mobile terminals. There is a new Filling Station module, and new support 
for communication with Unicode software, used by fuel pumps. When 
a vehicle is refuelled, information about the pumped fuel is transferred to 
myCASH® as an item on the sales receipt – if the customer purchases 
anything more, they have everything together on a single receipt, including 
their fuel. Another welcome simplification is store employee time cards – 
just take a fingerprint and the user can log in, log out or start and end 
a specific work activity.
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Dobrou chuť!
S myCASH® jsme se vydali i novým směrem – do segmentu 
služeb, konkrétně těch gastronomických. Modul Gastro je určen 
pro kavárny a restaurace, což si vyžádalo řadu menších i poměrně 
velkých úprav. Gastronomická zařízení ze své podstaty totiž 
fungují odlišně – co do obsluhy zákazníků, placení nebo třeba 
způsobu řešení reklamací. Modul lze provozovat buď jako 
samostatnou oborovou verzi, nebo jako rozšíření jiné oborové 
verze, například pro knihkupectví.
myCASH® Gastro zabezpečuje jak vlastní prodej či evidenci 
zásob, tak i manažerské funkce. Hlavním rysem prodejní části je 
rychlost práce a s tím spojené snadné, intuitivní ovládání 
aplikace. V systému je definován grafický náhled na restauraci, 
kde jsou zobrazeny jednotlivé stoly (rozmístění lze samozřejmě 
libovolně upravovat). Pro ně se určí obsluhující osoba a ta už 
pracuje s funkcemi jako objednávky, placení, práce s účty 
(přesouvání, slučování a rozdělování) a řadou dalších. Samotný 
prodej probíhá výběrem z obrázkové galerie.
Pokud v Česku zavítáte do kaváren v knihkupectvích 
KNIHCENTRUM.cz nebo na Slovensku Café Dias v síti Panta 
Rhei, budete obslouženi právě přes myCASH®.

Nebojte se EET
Gastronomické provozy jsou prvními, kterých se od prosince 
2016 dotýká v Česku nová povinnost elektronické evidence 
tržeb (EET). Na Slovensku obdobná povinnost používání 
fiskálních tiskáren platí několik let, v tuzemsku se nejvíce rozšíří 
během roku 2017. Jako řada velkých změn i tato s sebou přináší 
řadu obav a mýtů. Někteří se děsí povinnosti vydávat zákazníkům 
účtenky rovnou dvě – jednu s údaji EET a druhou s údaji 
o nákupu. Pokud však doklad obsahuje vše potřebné, stačí 
samozřejmě jediný. Takto je upraven i myCASH® a jedinou 
viditelnou změnou je tedy „nějaký“ údaj na paragonu navíc 
(povinný fiskální identifikační kód neboli FIK) a nemožnost oprav 
v již uzavřených dokladech. Na straně softwarových úprav jsme 
s tím samozřejmě měli práce mnohem více, ale snažili jsme se 
co nejméně zatížit obsluhu i obchodníky.

Sem s nápady
Každé řešení KVADOSu má přiděleno svého produktového 
manažera. Pro myCASH® je jím nově Josef Richter, který do-
sud působil v projektech pro maloobchodní prodej jako zku-
šený konzultant a analytik. Naši klienti tedy nyní mohou na 
Josefa směřovat i odvážnější přání, jež vývoj myCASH® ovlivní 
dlouhodobě.

Enjoy your meal!
With myCASH®, we have also embarked in another new direction – into 
the services segment, specifically catering. The Gastro module is 
designed for cafés and restaurants, something that required a series of 
both small and relatively major modifications. Catering facilities operate 
fundamentally differently – in terms of customer service, payment or, for 
example, how complaints are resolved. The module can be operated either 
as a standalone segment version, or as an extension of a different segment 
version, for example for bookstores.
myCASH® Gastro provides records of sales and inventory, as well as 
management functions. The main features of the sales module are the 
speed of work and the easy, intuitive use of the application. A graphic view 
of the restaurant is defined in the system, showing the individual tables 
(their layout can be freely adjusted, of course). Each table is assigned 
a member of serving staff, and this person then simply works with 
functions such as orders, payment, receipts (transferring, merging and 

splitting) and many others. Actual sales are made by making selections 
from a picture gallery.
If you visit a café at KNIHCENTRUM.cz bookstores in the Czech Republic, 
or Café Dias in the Panta Rhei network in Slovakia, you will be served 
using myCASH®.

Don't worry about EET
Catering facilities will be the first in the Czech Republic to participate in 
the new electronic records of sales (EET) system from December 2016. 
A similar obligation to use fiscal printers has already been in operation in 
Slovakia for several years, while in this country the system will see its 
greatest expansion in 2017. As usual with large changes, there are many 
concerns and myths connected with this system. Some are concerned 
about the obligation to issue two receipts to customers– one with EET 
data and a second with information about their purchase. If, however, 
a single receipt can contain all the required information, that is of course 
sufficient. myCASH® is already prepared for this, and the only visible 
change is therefore “some” extra information on the receipt (the 
mandatory fiscal identification code, the “FIC”) and an inability to modify 
already closed documents. In terms of software modification, we of course 
had much more work, yet we have tried to minimise any burden on either 
serving staff or merchants.

Vydali jsme se do segmentu
gastronomických služeb
We have entered the catering services segment

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 
V ČESKÉ REPUBLICE
ELECTRONIC RECORDS OF SALES 
IN THE CZECH REPUBLIC

Elektronická evidence tržeb se týká podnikatelů, kteří mají tržby 
v hotovosti. Hotovostí se z pohledu příslušné legislativy myslí 
i šeky, ceniny, platební karty a hotovostní úhrada faktur. Naopak 
na úhradu bezhotovostním příkazem na účet se povinnost EET 
nevztahuje. Kromě myCASH® se u kvadosáckých produktů týká 
EET i vybraných uživatelů myAVIS® a VENTUS®. Samozřejmě 
také pro ně máme připraveno řešení.

Electronic records of sales applies to entrepreneurs who have cash 
revenues. Cash, from the perspective of applicable legislation, means 
cheques, stamps, payment cards and cash payments. On the other 
hand, the EET obligation does not apply to direct debit payments to 
an account. As regards KVADOS products, in addition to myCASH®, 
EET is also relevant for some users of myAVIS® and VENTUS®. Of 
course, we have a solution prepared for them too.

®Oborové vertikály myCASH
®myCASH  segment verticals

Knihy  |  Books

Potraviny  |  Food

Drogerie  |  Drugstore

Gastronomie  |  Gastronomy

Elektro  |  Consumer electronics

A protože i my máme své sny a fantazie, které se proměňují 
v naše softwarová řešení, budeme si nadále představovat cesty 
příjemnějšího nakupování. Výhledově tak i myCASH® dostane 
svou zcela novou generaci a věříme, že do reality přinese 
zhmotnění mnoha snů každého, kdo se do maloobchodních 
prodejen vydá, nebo v této oblasti podniká.

Bring on those ideas
Every KVADOS solution is assigned its own product manager. For 
myCASH® this is newly Josef Richter, who previously worked on projects 
for retail sales as an experienced consultant and analyst. Our clients can 
now contact Josef with more audacious wishes, which will influence the 
development of myCASH® over the long term.

And since we too, have our dreams and fantasies, which are reflected in 
our software solutions, we will continue to present ways to make shopping 
more pleasurable. There will thus be a new generation of myCASH® in the 
near future, and we believe it will satisfy many of the dreams of those who 
shop at retail stores, or who do business in this segment.
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Společnost Démos trade patří k odběratelům kvadosáckých služeb a řešení od konce 90. let 
20. století. Za téměř dvě dekády spolupráce se pořádně rozrostla, což přináší neustálé výzvy 
pro naše produkty i projektový tým. Démos trade byl navíc úplně prvním zákazníkem systému 

®pro inteligentní skladování (WMS) mySTOCK . Nyní výrazně posílil jeho uplatnění ve stávajících 
i zcela nových skladovacích prostorách.

a navigovány díky RFID čipům. Skladníci dostávají pokyny 
přes mobilní terminály PDA. Kromě toho se samozřejmě 
veškerá skladová evidence vede elektronicky.
Předního postavení na trhu dosáhla společnost Démos trade 
fúzí s největšími konkurenty – �rmami Tanas na Slovensku 
a NÁBYTEK SERVIS v Česku během roku 2011. Zvýšil se 
tak obrat, počet provozoven, položek sortimentu, zaměst-
nanců i klientů. Kvadosáci se museli postarat, aby žádná část 
společnosti nezůstala „mimo provoz“, tedy bez dat a schop-
nosti fungovat. Velkým oříškem byla jak právní a účetní, tak 
především datová fúze společností. Podařilo se.
Projekt je stále živý a dynamický. Trvale se rozvíjí spolu 
s celou společností a jejím podnikáním. V roce 2015 bylo 
WMS doplněno o napojení na automatizované výtahové 
systémy Kardex Shuttle XP pro nízkoobrátkové zboží. Rok 
2016 se nesl ve znamení rozšíření skladovacích kapacit, a to 
včetně dokončení nové haly. Počet pracovišť na lince je nyní 
30, linka měří přes kilometr (původně měla 450 metrů) a je 
v ní skladováno více než 8 500 položek. A novinky přijdou 
i v roce 2017.

Démos trade has been a steadfast user of KVADOS services and solutions 
since the late 1990s. Over nearly two decades, our cooperation has 
increased tremendously, presenting a constant challenge for our products 
and design team. Démos trade was also the very �rst customer to deploy 
the mySTOCK® intelligent warehouse management system (WMS). 
It has now signi�cantly increased its use in current and new warehouse 
facilities.

Démos trade je obchodní společnost, kterou znají především 
truhláři, stolaři a domácí kutilové. I když to možná netušíte, 
jejími sklady nejspíše prošla v „surovém stavu“ vaše kuchyň-
ská linka či její část, skříňka nebo jiný nábytek ve vašem bytě 
či kanceláři. Firma je totiž největším českým dodavatelem 
nábytkového materiálu a kování. Aktivně řadu let působí 
také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku a připravuje se na 
další regionální rozšíření.
Od KVADOSu odebírá Démos trade pestrou paletu 
produktů, řešení a služeb včetně myTEAM®, myAVIS® 
a  myDATACENTER®, podílíme se i na webovém portálu, 
ale prim v rozvoji dnes hrají právě WMS mySTOCK® s ERP 
systémem VENTUS®. Ten se zde nasazoval už v roce 2000 
pod dohledem projektového manažera Petra Baiera, který 
o zákazníka pečuje dodnes. Důležitými členy jeho týmu jsou 
konzultanti Vít Satke a Petr Feichtinger a hlavní analytik 
Lukáš Mydlář. Modernizaci a rozšíření WMS a jeho napojení 
na automatický dopravník měl na povel Radim Sýkora. 
Všichni se samozřejmě opírají o programátory a o další kole-
gy z oddělení Service Desk, Business Intelligence a obchodu.

mySTOCK® má Démos trade od roku 2008. Projekt je 
skutečně komplexní a od počátku využívá maximum 
možností našeho WMS produktu. Například kompletně 
ovládá automatizovanou linku s válečkovým dopravníkem, 
složenou z řady větví ze skladu, kontrolního stanoviště, 
kompletace, balicího místa a třídicích větví pro dopravce. 
Bedny, do nichž se sortiment vkládá, jsou po lince sledovány 

Živý projekt, který se neustále rozvíjí
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Démos trade is a trading company well-known to carpenters, joiners and 
do-it-yourself enthusiasts. Although you may not know it, part or all of your 
kitchen countertops, cabinets or other furniture in your home or o�ce has 
probably passed through their warehouse in “un�nished form”. �at's 
because the company is the largest Czech supplier of furniture materials 
and �ttings. It has also been operating for a number of years in Poland, 
Hungary and Slovakia and is preparing further regional expansion.
KVADOS provides Démos trade with a wide range of products, solutions 
and services including myTEAM®, myAVIS®, and myDATACENTER® 
services. We also help with their website, but the most important role in 
the company's development today is played by the mySTOCK® WMS and 
VENTUS® ERP systems. VENTUS® was deployed in 2000 under the 
supervision of project manager Petr Baier, who continues customer care to 
this day. Important members of his team include consultants Vít Satke and 
Petr Feichtinger and head analyst Lukáš Mydlář. Modernisation and 
expansion of the WMS and its integration with the automatic conveyor 
took place under the guidance of Radim Sýkora. Of course, all these 
employees rely on programmers and other colleagues from the Service 
Desk, Business Intelligence and Sales.

Démos trade has used mySTOCK® since 2008. �e system is truly 
comprehensive and from the beginning has utilised the maximum 
capabilities of our WMS product. For example, it completely controls the 
automated roller conveyor line comprising a number of warehouse 
branches, a control station, assembly, packing room and sorting branches 

for shippers. �e crates into which products are placed are monitored 
along the line and directed using RFID chips. Warehouse employees 
receive instructions through mobile PDA terminals. In addition to this, all 
warehouse records are naturally kept electronically.
Démos trade achieved its leading position on the market through mergers 
in 2011 with its largest competitors, Tanas in Slovakia and NÁBYTEK 
SERVIS in the Czech Republic. �is increased turnover, the number of 
business locations, its product range, employees and clients. KVADOS 
employees had to make sure that no part of the company was left without 
data or the ability to function. �is consolidation presented an enormous 
challenge in terms of the legal and accounting departments, and above all 
merging the company's data. We succeeded.
�is is still a dynamic and evolving system. It continues to develop along 
with the company and its business. In 2015, the WMS was connected 
to an automated Kardex Shuttle XP vertical lift system for low turnover 
goods. 2016 saw an expansion of storage capacity, including the 
completion of a new hall. �e number of workstations on the line is now 
30, the line measures over one kilometre (it was originally 450 metres) 
and now stores over 8,500 items. And new things are on the horizon 
in 2017.
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A continually evolving dynamic system

Know-how

Démos trade se specializuje na dodávky plošných 
materiálů, nábytkového kování a nábytkových hran 
a komplexní dodávky materiálu pro výrobce nábytku 
a bytových zařízení, truhlářské �rmy, architekty a realizátory 
interiérů. Společnost se za dobu svého působení od roku 
1993 rozrostla a má své pobočky nejen na území České 
republiky, ale také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. 
Významným milníkem byl rok 2011, během kterého �rma 
Démos trade fúzovala se společnostmi NÁBYTEK SERVIS 
v České republice a Tanas na Slovensku, čímž se 
zdvojnásobil její obrat a výrazně navýšil počet 
zaměstnanců i provozoven.

Démos trade specialises in the supply of board materials, 
furniture �ttings and edging, the comprehensive supply 
of materials for the production of furniture and home furnishing, 
and materials for carpentry �rms, architects and interior designers. 
Since its inception in 1993 the company has grown and now has 
branches throughout the Czech Republic, as well as Poland, 
Hungary and Slovakia. 2011 marked a major milestone for Démos 
trade, when it merged with NÁBYTEK SERVIS in the Czech 
Republic and Tanas in Slovakia, doubling the company's turnover 
and signi�cantly increasing the number of its employees and 
business locations.

Démos trade

demos-trade.czi

Tajemství úspěchu
The secret of success

V KVADOSu se držíme přísloví, že „cesta za úspěchem nikdy nekončí“. Každý vytyčený cíl znamená, že se na 
obzoru okamžitě vyhoupne další. A pochopitelně podnikání není projížďkou po nově vybudované dálnici, ale 
dráhou plnou překážek. Někdy je to stezka plná překvapení. Vždy se však vydáváme do nových míst a oblastí. 
V roce 2015 jsme připravili novou podobu našeho webu. Je přizpůsobena pro prohlížení na různých typech 
zařízení včetně mobilních, pro která je přívětivá i podle nezávislého hodnocení Googlem. V roce 2016 jsme 
se rozhodli podmanit si ve světě internetu sociální sítě a být vám na nich blíže jak informačně, tak lidsky. Den 
co den se potvrzuje, že jejich informační hodnota a síla jsou nesmírné. Vždyť i čerstvý vítěz amerických 
prezidentských voleb Donald Trump uznává, že stojí za jeho úspěchem.

My jsme po dlouhodobém využívání sítě LinkedIn rozšířili 
původně personální zaměření našeho profilu o příspěvky 
a odkazy mapující klíčové trendy v oblasti IT, stejně jako naše 
řešení a služby. LinkedIn se soustředí na profesionály, a tak 
věříme, že se zde s vámi potkáme. Navíc výhradně přes 
LinkedIn budeme v roce 2017 přijímat odpovědi do soutěže 
s magazínem yourK.

Podle výzkumné organizace Pew Research Centre se o ak-
tuálním dění dozvídá z Facebooku 44 procent Američanů. 
A pro jiné oblasti či státy to nebude příliš odlišné. Lajkovat 
kvadosácké aktuality a zákulisí z našeho firemního prostředí 
můžete na facebook.com/kvadossolution od března 2016.
A když jsme už úvodem zmínili onu nekonečnou cestu a stále 
nové cíle, jeden máme i pro rok 2017. Vracíme se k webu 
a chceme jej zviditelnit. Máme již podrobnou analýzu 
klíčových slov. Ale co když to nejsou ta správná? Přidáváme 
náš profil na různé portály. Navštěvujete je? Možná je úspěch 
stále opředen tajemstvím. A jelikož nejlepší způsob, jak něco 
udělat dobře a mít jistotu, je nechat si poradit od povo-
lanějších, máme otázku pro vás. Když si vybíráte nový 
informační systém a jeho dodavatele, kde a jak hledáte 
potenciální partnery a produkty? Pište nám své tipy na 
obchod@kvados.cz.
Nechceme tu radu jen tak – ze všech tipů došlých do 31. břez-
na 2017 vylosujeme výherce, který od nás obdrží dárek zpří-
jemňující cestování. Další soutěžní anketu najdete v někte-
rém z následujících čísel yourK a samozřejmě i na LinkedIn.

At KVADOS, we stick to the adage that “the road to success never ends”. 
Every goal we set means that more immediately appear on the horizon. 
And understandably, business is not a smooth ride down a newly built 
highway; it's more like an obstacle course. Sometimes it's a road full of 
surprises, but we always set our sights on new places and areas. In 2015, 
we designed our new website. It's adapted for browsing on different types 
of devices, including mobile devices, and received a mobile-friendly rating 
according to an independent assessment by Google. In 2016, we decided 
to conquer the world of internet social networking to keep you better 
informed in a more personal way. Day after day we see the immense power 
and informational value of social networks. Even the recent winner of the 
American presidential elections Donald Trump admits that social 
networking has a great deal to do with his success.
After using LinkedIn for a number of years, we expanded the originally HR 
focus of our profile to include posts and links mapping key trends in IT, 
along with our solutions and services. LinkedIn focuses on professionals, 
so we're sure we will see you there. In addition, LinkedIn will be the only 
way to submit your answers for yourK magazine contests in 2017.

According to the Pew Research Centre, 44 percent of Americans learn 
of current events through Facebook. And the figures won't be much dif-
ferent in other areas or countries. As of March 2016, you can like 
KVADOS news and behind the scenes stories about our business at 
facebook.com/kvadossolution.
And since we've already mentioned that endless road to success and new 
goals, we've got one for 2017. We're going back to our website to make it 
more visible. We already have a detailed analysis of key words. But what 
if they aren't the right ones? We're going to add our profile to various 
portals. Do you visit them? Perhaps success is still shrouded in mystery. 
But since the best way to do something well and be sure about it is to take 
advice from someone more qualified, we have a question for you. When 
you choose a new information system and its supplier, where and how 
do you look for potential partners and products? Send us your tips at 
obchod@kvados.cz.
We don't want your advice for nothing – from all the tips received by 
31 March 2017, we will draw a winner who will receive a gift to make 
travel more pleasant. You'll find the next survey contest in one of the 
upcoming issues of yourK and, of course, on LinkedIn.

Poraďte nám a vyhrajte

Milník / Milestone
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Advise us and win
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Démos trade is a trading company well-known to carpenters, joiners and 
do-it-yourself enthusiasts. Although you may not know it, part or all of your 
kitchen countertops, cabinets or other furniture in your home or o�ce has 
probably passed through their warehouse in “un�nished form”. �at's 
because the company is the largest Czech supplier of furniture materials 
and �ttings. It has also been operating for a number of years in Poland, 
Hungary and Slovakia and is preparing further regional expansion.
KVADOS provides Démos trade with a wide range of products, solutions 
and services including myTEAM®, myAVIS®, and myDATACENTER® 
services. We also help with their website, but the most important role in 
the company's development today is played by the mySTOCK® WMS and 
VENTUS® ERP systems. VENTUS® was deployed in 2000 under the 
supervision of project manager Petr Baier, who continues customer care to 
this day. Important members of his team include consultants Vít Satke and 
Petr Feichtinger and head analyst Lukáš Mydlář. Modernisation and 
expansion of the WMS and its integration with the automatic conveyor 
took place under the guidance of Radim Sýkora. Of course, all these 
employees rely on programmers and other colleagues from the Service 
Desk, Business Intelligence and Sales.

Démos trade has used mySTOCK® since 2008. �e system is truly 
comprehensive and from the beginning has utilised the maximum 
capabilities of our WMS product. For example, it completely controls the 
automated roller conveyor line comprising a number of warehouse 
branches, a control station, assembly, packing room and sorting branches 

for shippers. �e crates into which products are placed are monitored 
along the line and directed using RFID chips. Warehouse employees 
receive instructions through mobile PDA terminals. In addition to this, all 
warehouse records are naturally kept electronically.
Démos trade achieved its leading position on the market through mergers 
in 2011 with its largest competitors, Tanas in Slovakia and NÁBYTEK 
SERVIS in the Czech Republic. �is increased turnover, the number of 
business locations, its product range, employees and clients. KVADOS 
employees had to make sure that no part of the company was left without 
data or the ability to function. �is consolidation presented an enormous 
challenge in terms of the legal and accounting departments, and above all 
merging the company's data. We succeeded.
�is is still a dynamic and evolving system. It continues to develop along 
with the company and its business. In 2015, the WMS was connected 
to an automated Kardex Shuttle XP vertical lift system for low turnover 
goods. 2016 saw an expansion of storage capacity, including the 
completion of a new hall. �e number of workstations on the line is now 
30, the line measures over one kilometre (it was originally 450 metres) 
and now stores over 8,500 items. And new things are on the horizon 
in 2017.
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Since its inception in 1993 the company has grown and now has 
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Hungary and Slovakia. 2011 marked a major milestone for Démos 
trade, when it merged with NÁBYTEK SERVIS in the Czech 
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and signi�cantly increasing the number of its employees and 
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American presidential elections Donald Trump admits that social 
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According to the Pew Research Centre, 44 percent of Americans learn 
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ferent in other areas or countries. As of March 2016, you can like 
KVADOS news and behind the scenes stories about our business at 
facebook.com/kvadossolution.
And since we've already mentioned that endless road to success and new 
goals, we've got one for 2017. We're going back to our website to make it 
more visible. We already have a detailed analysis of key words. But what 
if they aren't the right ones? We're going to add our profile to various 
portals. Do you visit them? Perhaps success is still shrouded in mystery. 
But since the best way to do something well and be sure about it is to take 
advice from someone more qualified, we have a question for you. When 
you choose a new information system and its supplier, where and how 
do you look for potential partners and products? Send us your tips at 
obchod@kvados.cz.
We don't want your advice for nothing – from all the tips received by 
31 March 2017, we will draw a winner who will receive a gift to make 
travel more pleasant. You'll find the next survey contest in one of the 
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Leporelo / Pop-up

Tatarstán se rozkládá ve Východoevropské nížině, kde se nejdelší evropská řeka 
Volha stéká s Kamou. Ve světě tuto republiku proslavily třeba civilní letadla Tu-214, 

vrtulníky Mi-17 či nadzvukové bombardéry Tu-22 Backfire, ale nejvíce nákladní 
automobily KAMAZ. Znají je především fanoušci Rallye Dakar. A právě v tomto 

výrobním závodu si vyzkoušeli změřit a zlepšit efektivitu pracovníků pomocí 
®kvadosáckého produktu myWORK . Do našeho ostravského datového centra 

přicházely k vyhodnocení údaje od 2 300 kilometrů vzdálených uživatelů. Projekt 
skončil po fázi pilotního provozu, protože i na KAMAZ dolehla hospodářská krize. 

Věříme však, že se po zotavení ruské ekonomiky znovu rozběhne.

Tatarstan spreads over the East European Plain, where the longest European river, the Volga meets the Kama. The 
Republic is known worldwide for the Tu-214 civilian airplane, the Mi-17 helicopter, the supersonic Tu-22 Backfire 

bomber, and perhaps mostly for KAMAZ trucks, especially by fans of the Dakar Rally. It is in this very production plant 
®that the KVADOS myWORK  solution was deployed to measure and improve employee productivity. Data from users 

2,300 km away was sent to our data centre in Ostrava for assessment. The project ended after the pilot phase 
because even KAMAZ is susceptible to economic downturns, but we firmly believe the project 

will start up again after the Russian economy recovers.

22     yourK – your key to KVADOS – Podzim & zima / Autumn & winter 2016

Foto: Petr G
regor, International Sales D

irector; iStock

Photo: Petr G
regor, International Sales D

irector; iStock

The legacy of Tatar fame
Odkaz věhlasu Tatarů

2Tatarstán má rozlohu 67 836 km  a žijí zde bezmála 4 miliony lidí 
více než 70 národností. Nejpočetnější z nich jsou Tataři. Na oficiální pozvání 

zde zástupci KVADOSu poprvé pobývali s vládní delegací 
ministra průmyslu České republiky

2Tatarstan covers an area of 67,836 km  and has nearly 4 million inhabitants 
representing over 70 nationalities. The most numerous of these are the Tatars. 

Following an official invitation, KVADOS representatives first stayed with a government 
delegation of the Czech Ministry of Industry and Trade

Název hlavního města Kazaň v tatarštině znamená kotel. Je to výstižné jméno 
vzhledem k bouřlivé historii celého území. Od pradávných dob spojovalo Západ 
a Východ. Po pádu říše Zlatá horda v první třetině 15. století vzniklo několik 
tatarských států. Nejvíce rostl význam Kazaňského chanátu, který v roce 1552 
dobylo vojsko Ivana Hrozného. Od té doby je tatarská historie spjata s ruskou.

 The name of the capital city, Kazan, means cauldron in Tatar. This is an apt name with   
    respect to the tumultuous history of the entire region. Since ancient times it has been 
     a bridge between East and West. After the fall of the Golden Horde in the early 

th      15  century, several Tatar states arose. The most significant of these was Kazan 
 khanate, which was conquered by the army of Ivan the Terrible in 1552. Since that 
  time, Tatar history has been linked to Russia.
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Leporelo / Pop-up

KAMAZ byl vybudován ve druhém největším 
městě Tatarstánu – Naběrežnych Čelnach 
před čtyřiceti lety na zelené louce, 
lépe řečeno na bažině
KAMAZ was founded over forty years ago in 
Naberezhnye Chelny, the second largest city 
in Tatarstan, on a green �eld that was more 
like a swamp

…KAMAZ je ve světě 16. největším výrobcem 
těžkých nákladních vozidel?

…jeho výrobní linky opustilo od roku 1976 přes 
2 180 tisíc automobilů?

…v posledních letech se nabídka rozšířila o nové 
modely – od městských dodávkových automobilů 
po vozy s vysokou nosností pro provoz v soupravě 
o hmotnosti do 120 tun?

……KAMAZ is the 16th largest manufacturer 
of heavy trucks in the world?

…its production line has turned out over 
2,180,000 vehicles since 1976?

…in recent years the product line has been expanded 
to include new models – from urban delivery vans to high 
capacity vehicles that can carry up to 120 tons?

Víte, že...
Did you know that…

Mamutí továrna vznikla mezi roky 1969 a 1975 na břehu 
řeky Kamy. Právě od ní získala firma jméno – Kamský 
automobilový závod, zkráceně KAMAZ
A mammoth plant was built from 1969 to 1975 on the banks 
of the Kama River. It is from this river that the company takes its name, 
the Kama automobile plant, or KAMAZ for short

yourK – your key to success – Podzim & zima / Autumn & winter 2016     25

Tatarská kuchyně je různorodá a zajímavá, ovlivněna je 
kulinárními tradicemi ugro�nských etnik i kuchyní 

středoasijskou, čínskou a v neposlední řadě ruskou
Tatar cuisine is diverse and interesting, in�uenced by the culinary 

traditions of Finno-Ugric ethnic groups and the cuisines 
of Central Asia, China and of course Russia

Šest minaretů elegantní Kul-Šarifovy mešity připomíná hrdiny obrany Kazaně před ruskými vojsky. 
Pýchou hlavního města je rovněž šikmá sedmipatrová věž Sujumbika. Nese jméno poslední kazaňské císařovny. 
Podle legendy z této věže skočila poté, kdy vojska Ivana Hrozného město dobyla
�e six minarets of the elegant Qolşärif Mosque honour the heroic defenders of Kazan against the Russian army. 
Another jewel of the capital is the leaning seven-storey Suyumbike tower. It bears the name of the last Kazan empress. 
According to legend, she jumped from this tower when the army of Ivan the Terrible conquered the city
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Samsung Galaxy
Tab S2 8.0

Prémiový tablet
A first-class tablet

Kvalitní displej, dobře čitelný i na pří-
mém slunečním světle, solidní a pevné 
zpracování s kovovým rámečkem, mi-
nimální tloušťka, energie na celý den 
práce. Čelní stranu chrání tvrzené sklo, 
záda jsou poplastovaná, aby tablet ne-
klouzal v rukou a na povrchu nadměrně 
neulpívaly otisky prstů. Samsung si dal 
hodně záležet, a tak Galaxy Tab S2 do-
stal nálepku „prémiového“ produktu.
Zajímavostí je na poměry tabletu 
atypický formát osmipalcového displeje 
s poměrem stran 4 : 3 namísto 16 : 9, což 

přináší více plochy pro zobrazované 
informace, ale neubírá to z komfortu při 
držení zařízení a manipulaci. Rozlišení 
činí 2 048 na 1 536 pixelů, rastr je tedy 
velmi jemný. Pod displejem se nachází 
dotyková čtečka otisků prstů, integro-
vaná do oválného tlačítka mezi dvěma 
senzorickými klávesami.
Srdcem přístroje je osmijádrový pro-
cesor Exynos 5433 z vlastní dílny 
Samsungu. Hlavní čtyři jádra jsou 
taktována na 1,9 GHz, další čtveřice 
běží na frekvenci 1,3 GHz. Spolu s 3 GB 

operační paměti je tu dostatek výkonu 
i pro náročné úlohy. Úložiště má prostor 
32 GB a hodnotu lze navýšit až o 128 GB 
pomocí paměťové karty typu microSD. 
Integrovaný gra�cký adaptér Mali-T760 
o taktu 160 MHz si bez problému po-
radí i s herními tituly, takže se po práci 
můžete zabavit a odreagovat.
Obchodníky potěší slušný fotoaparát 
s rozlišením 8 megapixelů, autofoku-
sem a světelností F1.9, což je znát na 
lepších výsledcích fotek pořízených za 
zhoršených světelných podmínek. Pro 

Spotřební elektronika 
může být fajn pomocníkem 
na ukrácení dlouhé chvíle, 
ale také vhodným 
pracovním nástrojem. 
Pokud zvládne zastat obě 
role, o to lépe. Naše mobilní 

®řešení myAVIS  NG jsme 
vymysleli a vyrobili tak, aby 
se obchodníci v terénu 
nemuseli vláčet s těžkými 
notebooky a vystačili si 
s lehkým tabletem, aniž by 
byli omezeni v práci nebo 
pohodlí. Takovým 
kamarádem obchodníka 
může být třeba Samsung 
Galaxy Tab S2 8.0.

prezentaci u zákazníků se mohou hodit 
stereofonní reproduktory. Předinsta-
lovaný software obsahuje balík kan-
celářských aplikací od Microsoftu, 
jmenovitě Word, Excel, PowerPoint 
a OneNote.
I přes velmi štíhlé tělo se do tabletu vešla 
baterie s kapacitou 4 000 mAh, která 
postačí na nejméně 6 hodin souvislé 
práce. O konektivitu se starají wi�, 
Bluetooth 4.1 a volitelně také LTE. 
myAVIS® NG však umíme nasadit i na 
tablety bez samostatného mobilního 
připojení k internetu a synchronizaci 
dat řešit přes přístup sdílený z telefonu. 
Tablet rovněž podporuje přímý tisk 
a snadné zrcadlení obrazu na televizory 
od Samsungu. A nechybí samozřejmě 
ani GPS.
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 je prostě 
kompaktní, šikovný a kvalitní přístroj 
s univerzálním využitím.

Consumer electronics can be great for 
passing the time, but they can also be a use-
ful work tool. Of course, if they can do both, 
all the better. We designed and constructed 
our myAVIS® NG mobile solution so that 
sales reps in the field don't have to lug 
around heavy laptops. All they need to 
manage their work comfortably is a light 
tablet like the Samsung Galaxy Tab S2 8.0, 
a sales rep's best friend.
The tablet features a quality display that's 
easy to read, even in direct sunlight, a rug-
ged, slim design with metal frame, and 
battery life for a full day's work. The screen is 
protected by hardened glass, while the 
plastic-coated back keeps the device from 
slipping in your hand or picking up finger-
prints. Samsung put a great deal of care into 
this device, and the Galaxy Tab S2 is one 
of its premium products.
An interesting thing about this tablet is the 
atypical format of its eight-inch display with 
a 4:3 aspect ratio instead of 16:9, which 
provides more room to display information, 
but doesn't detract from user comfort when 
holding and using the device. The resolution 
is 2,048 by 1,536 pixels, so the raster 

graphics are very fine. Below the display, 
there is a touch fingerprint reader integ-
rated into an oval button between two 
sensory keys.
The heart of the device is the eight-core 
Exynos 5433 processor from Samsung's 
own workshop. The main quad-core is 
clocked at 1.9 GHz, the other quad runs at 
1.3 GHz. Together with the 3 GB operating 
memory, there is plenty of power even for 
demanding tasks. The 32 GB memory can 
be increased with the 128 GB microSD 
memory card. The Mali-T760 integrated 
graphic adapter clocked at 160 MHz can 
also easily handle games, so you can relax 
and have some fun after work. 
Sales reps will appreciate the respectable 
8 megapixel camera with autofocus and 
F1.9 aperture, which makes a noticeable 
difference when taking pictures in poor light. 

The stereo speakers come in handy when 
giving presentations to clients and the pre-
installed software includes the Microsoft 
Office package with Word, Excel, Power-
Point and OneNote.
Despite its very slim build, the tablet sports 
a battery with 4,000 mAh capacity, enough 
for at least 6 hours of continuous work. The 
device connects via WiFi, Bluetooth 4.1 or 
optional LTE. However, we can also deploy 
myAVIS® NG on tablets without indepen-
dent mobile internet connection, in which 
case data is synchronised through shared 
access over the phone. The tablet also 
supports direct printing and easy mirror 
imaging on Samsung televisions. And of 
course, it also has GPS.
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 is simply 
a compact, versatile, high-quality device 
with universal applications.
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Rozměry | Dimensions  199 × 135 × 5,6 mm
Displej | Display   8" AMOLED (2 048 × 1 536 px)
Hmotnost | Weight  265 g
Baterie | Battery   4 000 mAh
CPU    Samsung Exynos 5433 (4× 1,9 GHz + 4× 1,3 GHz)
Paměť | Memory   3 GB RAM, 32 GB Flash
OS    Google Android 5.0.2 (Lollipop)

Samsung Galaxy Tab S2 8.0

Úložiště má prostor 
32 GB a hodnotu lze navýšit 

až o 128 GB pomocí 
paměťové karty typu microSD

�e 32 GB memory can be increased 
with the 128 GB microSD memory card
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Kamarád obchodníka
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8 megapixel camera with autofocus and 
F1.9 aperture, which makes a noticeable 
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for at least 6 hours of continuous work. The 
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optional LTE. However, we can also deploy 
myAVIS® NG on tablets without indepen-
dent mobile internet connection, in which 
case data is synchronised through shared 
access over the phone. The tablet also 
supports direct printing and easy mirror 
imaging on Samsung televisions. And of 
course, it also has GPS.
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Tomáš Kondělka:

We want to teach people
how to work together
and communicate again

Chceme znovu
naučit lidi spolu
komunikovat
a spolupracovat

MULTICRAFT GROUP je skupina strojírenských 
a výrobních společností z oblasti energetického, chemického 
a petrochemického průmyslu. Jednotlivé firmy se uplatňují 
na trhu samostatně, ale zároveň díky synergickému efektu 
dovedou spolehlivě zajistit i velké projekty. O zkušenostech, 

®včetně využití našeho řešení myTEAM , hovoříme 
s Tomášem Kondělkou, místopředsedou představenstva 
skupiny MULTICRAFT.
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 eden tým – jedna skupina – jedna vize – to je 
 motto vaší průmyslové skupiny. Můžete čtenářům 
 představit její vizi?
 S partnery jsme došli k závěru, že trh v současné době 
 globalizace a centralizace potřebuje spolupracovat se 
zastřešujícím celkem. Vyžaduje totiž ne jednotlivé výrobce, ale 
jejich spolupráci. Sdružujeme podniky se širokým rozsahem 
činností. Skupina je proto konkurenceschopnější a zároveň pro 
zákazníka atraktivnější nabídkou širších a kvalitnějších služeb.

Podnikatelské klima se neustále rozvíjí a reagovat na 
měnící se podmínky není jednoduché. V čem spočívají 
výhody skupiny před konkurencí?
Našimi konkurenty jsou klasické holdingové struktury, které 
rovněž mají k dispozici poměrně rozsáhlé výrobní portfolio 
různých jednotek. Tady je potřeba říci, že naše skupina v žádném 
případě holdingem není, a ani jím být nechce. MULTICRAFT 
žádnou �rmu přímo nevlastní, byť jsou �rmy mezi sebou různě 
propojeny. Skupina vznikla na principu partnerství, důvěry, 
sdílení znalostí, technického umu a dovedností, ne na principu 
integrace moci, ovládání pracovníků a spojení majetku do 
jednoho molochu. Chceme lidi mezi sebou znovu naučit 
komunikovat a co nejvíce spolupracovat.

Funguje tato důvěra v prostředí všeobecné nedůvěry?
Důvěra se buduje řadu let, ale máme výhodu, že mezi některými 
�rmami už historicky existuje. My v dobrých vztazích chceme 
pokračovat tím, že nebudeme �rmám nic přikazovat. Jdeme 
cestou domlouvání se, naslouchání lidem a jejich námětům 
a názorům. Je to běh na dlouhou trať. Důvěra je ale příležitostí, 
která umožňuje růst byznysu i lidí. MULTICRAFT má natolik 
pestrý záběr činností, že si můžeme například zaměstnance 
podle kvali�kace v jejich �rmách vyměňovat nebo půjčovat 
a některým nabízet podle schopností a zájmů i přechod do jiné 
pozice. Vzniká zde šance nevěnovat se jen problematice jediné 
�rmy, ale MULTICRAFTu jako celku, vymýšlení nových směrů, 
aktivit, a tím se neustále jako skupina rozvíjet.

Máte zájem o další �rmy? S jakým zaměřením?
Určitě chceme vyhledávat produkty a odvětví, která vhodně 
zapadnou do našeho stávajícího portfolia a vhodně ho doplní. 

Zájem máme například o oblast speciálního elektra, MaR 
(měření a regulace) a montáží. Do některých našich �rem je 
možné integrovat menší, lokální, aby se posílila jejich činnost 
a synergický efekt skupiny, který je pro nás důležitý. Nemusí to 
nutně být �rmy se stejnou činností, ale i rozdílnou, například 
úzce specializovanou, pokud spojení přispěje k jejich posílení 
a zmíněné synergii. U výroby je totiž největší komplikací naplnění 
kapacit. Aby byla výroba skutečně efektivní, nestačí mít kapacitu 
využitou na 100 procent, ale je potřeba vytvořit přetlak alespoň 
na 105 procent. Jenže to bývá u menších podniků problém. Účel 
a výhoda MULTICRAFTu je možnost sdílet kapacity, získávat 
a předávat si zakázky. Náš systém umožňuje pracovat efektivněji, 
ale přitom garantujeme vysokou kvalitu a odbornost. Firmy, které 
se stanou členy MULTICRAFTu, se dostanou k zakázkám, na něž 
by většinou samy nedosáhly nebo nestačily. Zachovají si však 
svou identitu. Jsou svobodné a nezávislé včetně obchodních 
aktivit a řízení vnitřních procesů. Svoboda končí až u větších 
zakázek, kde se musejí při jejich plnění dodržovat konkrétní 
pravidla. Každý člen MULTICRAFTu ale teď u svých zákazníků 
prezentuje celou skupinu a ne pouze �rmu, kterou řídí nebo kde 
je obchodníkem. Tím se obchodní příležitosti násobí a obchodní 
potenciál nabývá úplně jiného rozměru.

Co musí udělat �rma, aby se stala členem MULTICRAFTu?
Pokud má podobný obor činnosti a zajímavý produkt, můžeme 
navázat obchodní spolupráci a po čase se může integrovat. Jsme 
otevřeni akvizičním příležitostem. V rámci našeho odvětví 
chceme pokrývat co nejúplnější spektrum služeb. Ale rozhodně 
to nefunguje tak, že si �rma zaplatí nějaký členský poplatek 
a dostane se za něj do našeho katalogu.

O kterou společnost se skupina v současnosti, 
obrazně řečeno, opírá?
Velikost a role jednotlivých společností samozřejmě není 
shodná, ovšem každý z členů MULTICRAFTu je pro skupinu 
důležitý. Jednou z našich páteřních �rem je STAMPA Ostrava – 
inženýrinková společnost s vlastními výrobními dceřinými 
společnostmi. Dvacet let se zabývá dodávkami ocelových 
konstrukcí a strojních dílů. Je zaměřená hlavně na export 
a kumuluje se zde velké množství zakázek. Ty rozděluje �rmám ve 
skupině i dále. Naopak nově vzniklou společností je ostravská 
Envir & Power, zaměřená na odsiřování energetických zdrojů 
a ekologizaci spalin. Uchází se o velké projekty v České republice 
i v zahraničí a věříme, že v budoucnu přinese nové příležitosti 
a zakázky.

Společnost STAMPA využívá kvadosácké řešení myTEAM. 
V čem vidíte jeho přínosy?
Zatím jsme sáhli po nástroji pro úkolování. Osobně ho užívám 
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„Aby byla výroba efektivní, 
musí mít firma kapacitu 
vytíženou ne na 100 procent, 
ale je potřeba vytvořit přetlak 
alespoň na 105 procent.“



 eden tým – jedna skupina – jedna vize – to je 
 motto vaší průmyslové skupiny. Můžete čtenářům 
 představit její vizi?
 S partnery jsme došli k závěru, že trh v současné době 
 globalizace a centralizace potřebuje spolupracovat se 
zastřešujícím celkem. Vyžaduje totiž ne jednotlivé výrobce, ale 
jejich spolupráci. Sdružujeme podniky se širokým rozsahem 
činností. Skupina je proto konkurenceschopnější a zároveň pro 
zákazníka atraktivnější nabídkou širších a kvalitnějších služeb.

Podnikatelské klima se neustále rozvíjí a reagovat na 
měnící se podmínky není jednoduché. V čem spočívají 
výhody skupiny před konkurencí?
Našimi konkurenty jsou klasické holdingové struktury, které 
rovněž mají k dispozici poměrně rozsáhlé výrobní portfolio 
různých jednotek. Tady je potřeba říci, že naše skupina v žádném 
případě holdingem není, a ani jím být nechce. MULTICRAFT 
žádnou �rmu přímo nevlastní, byť jsou �rmy mezi sebou různě 
propojeny. Skupina vznikla na principu partnerství, důvěry, 
sdílení znalostí, technického umu a dovedností, ne na principu 
integrace moci, ovládání pracovníků a spojení majetku do 
jednoho molochu. Chceme lidi mezi sebou znovu naučit 
komunikovat a co nejvíce spolupracovat.

Funguje tato důvěra v prostředí všeobecné nedůvěry?
Důvěra se buduje řadu let, ale máme výhodu, že mezi některými 
�rmami už historicky existuje. My v dobrých vztazích chceme 
pokračovat tím, že nebudeme �rmám nic přikazovat. Jdeme 
cestou domlouvání se, naslouchání lidem a jejich námětům 
a názorům. Je to běh na dlouhou trať. Důvěra je ale příležitostí, 
která umožňuje růst byznysu i lidí. MULTICRAFT má natolik 
pestrý záběr činností, že si můžeme například zaměstnance 
podle kvali�kace v jejich �rmách vyměňovat nebo půjčovat 
a některým nabízet podle schopností a zájmů i přechod do jiné 
pozice. Vzniká zde šance nevěnovat se jen problematice jediné 
�rmy, ale MULTICRAFTu jako celku, vymýšlení nových směrů, 
aktivit, a tím se neustále jako skupina rozvíjet.

Máte zájem o další �rmy? S jakým zaměřením?
Určitě chceme vyhledávat produkty a odvětví, která vhodně 
zapadnou do našeho stávajícího portfolia a vhodně ho doplní. 

Zájem máme například o oblast speciálního elektra, MaR 
(měření a regulace) a montáží. Do některých našich �rem je 
možné integrovat menší, lokální, aby se posílila jejich činnost 
a synergický efekt skupiny, který je pro nás důležitý. Nemusí to 
nutně být �rmy se stejnou činností, ale i rozdílnou, například 
úzce specializovanou, pokud spojení přispěje k jejich posílení 
a zmíněné synergii. U výroby je totiž největší komplikací naplnění 
kapacit. Aby byla výroba skutečně efektivní, nestačí mít kapacitu 
využitou na 100 procent, ale je potřeba vytvořit přetlak alespoň 
na 105 procent. Jenže to bývá u menších podniků problém. Účel 
a výhoda MULTICRAFTu je možnost sdílet kapacity, získávat 
a předávat si zakázky. Náš systém umožňuje pracovat efektivněji, 
ale přitom garantujeme vysokou kvalitu a odbornost. Firmy, které 
se stanou členy MULTICRAFTu, se dostanou k zakázkám, na něž 
by většinou samy nedosáhly nebo nestačily. Zachovají si však 
svou identitu. Jsou svobodné a nezávislé včetně obchodních 
aktivit a řízení vnitřních procesů. Svoboda končí až u větších 
zakázek, kde se musejí při jejich plnění dodržovat konkrétní 
pravidla. Každý člen MULTICRAFTu ale teď u svých zákazníků 
prezentuje celou skupinu a ne pouze �rmu, kterou řídí nebo kde 
je obchodníkem. Tím se obchodní příležitosti násobí a obchodní 
potenciál nabývá úplně jiného rozměru.

Co musí udělat �rma, aby se stala členem MULTICRAFTu?
Pokud má podobný obor činnosti a zajímavý produkt, můžeme 
navázat obchodní spolupráci a po čase se může integrovat. Jsme 
otevřeni akvizičním příležitostem. V rámci našeho odvětví 
chceme pokrývat co nejúplnější spektrum služeb. Ale rozhodně 
to nefunguje tak, že si �rma zaplatí nějaký členský poplatek 
a dostane se za něj do našeho katalogu.

O kterou společnost se skupina v současnosti, 
obrazně řečeno, opírá?
Velikost a role jednotlivých společností samozřejmě není 
shodná, ovšem každý z členů MULTICRAFTu je pro skupinu 
důležitý. Jednou z našich páteřních �rem je STAMPA Ostrava – 
inženýrinková společnost s vlastními výrobními dceřinými 
společnostmi. Dvacet let se zabývá dodávkami ocelových 
konstrukcí a strojních dílů. Je zaměřená hlavně na export 
a kumuluje se zde velké množství zakázek. Ty rozděluje �rmám ve 
skupině i dále. Naopak nově vzniklou společností je ostravská 
Envir & Power, zaměřená na odsiřování energetických zdrojů 
a ekologizaci spalin. Uchází se o velké projekty v České republice 
i v zahraničí a věříme, že v budoucnu přinese nové příležitosti 
a zakázky.

Společnost STAMPA využívá kvadosácké řešení myTEAM. 
V čem vidíte jeho přínosy?
Zatím jsme sáhli po nástroji pro úkolování. Osobně ho užívám 
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s kolegy z managementu hodně aktivně. Další pracovníci pak tak, 
že dostanou úkol a odpoví na něj. Osvědčil se v přehledné 
organizaci úkolů v celé skupině STAMPA, při jednotné evidenci 
a zadávání úkolů více lidem najednou i sledování jejich plnění. 
Máme tak o úkolech výborný přehled. Proto hodláme myTEAM 
používat napříč MULTICRAFTem jako jednotnou platformu 
komunikace. Jak jsem už řekl, chceme znovu naučit lidi spolu 
komunikovat a spolupracovat. A myTEAM je moderní komu-
nikační nástroj pro spolupráci, s dohledatelnou evidencí všeho. 
To je přesně to, co potřebujeme.

S nápadem nasadit myTEAM jste přišel vy. Bylo těžké 
kolegy přesvědčit, že právě myTEAM je tím správným 
pomocníkem?

Různí lidé různého věku vstřebávají novinky rozdílně. Pro někoho 
tedy bývá složitější přijmout změnu a dělat věci jinak. Určité 
vstupní úsilí opravdu bylo nutné, ale s tím jsem počítal. 
Užitečnost řešení myTEAM je nesporná, proto si mě kolegové 
vyslechli – a jak je zřejmé, nejenže začali tento nástroj používat, 
ale rozhodli jsme se ho rozšířit.

�e MULTICRAFT GROUP is a group of engineering and manufacturing 
companies from the power, chemical and petrochemical industries. �e 
individual companies operate independently on the market, but achieve 
a synergy that enables them to reliably carry out even large projects. Today, 
we are speaking with Vice-Chairman of the Board of the MULTICRAFT 
GROUP, Tomáš Kondělka, about his experiences, including the use of our 
myTEAM® solution.

One team – one group – one vision – that's the motto of your 
industrial group. Can you explain that vision to our readers?
We and our partners have come to the conclusion that in the era of 
globalisation and centralisation, the market needs to work together with 
a multi-unit organisation, as it does not require individual manufacturers, 
but rather their cooperation. We bring together companies with a broad 
scope of activity. �is makes the group more competitive, while at the same 
time o�ering the customer a wider range of higher quality services.

�e entrepreneurial climate is always evolving and responding to 
changing conditions is not always easy. What kind of advantages 
does the group have over its competitors?
Our competitors are classic holding companies that also have a relatively 
extensive manufacturing portfolio of various units. But here I must stress 
that our group is not a holding company and does not aspire to be one. 
MULTICRAFT does not directly own any company, although companies 
are interconnected in various ways. �e group was founded on the 

principles of partnership, trust, sharing experience, technical skill and 
expertise, not on the principles of integrated power, controlling employees 
and consolidating assets into a single conglomerate. We want to teach 
people how to communicate and work together as much as possible again.

Does trust work in an environment of general distrust?
Trust is built over a number of years, but we have the advantage of 
historical trust already existing between certain companies. We want to 
continue these good relations by never dictating anything to our partners. 
We negotiate and listen to people, their ideas and opinions. It's a long-
-term approach. But trust is an opportunity enabling the growth of busi-
ness and people. MULTICRAFT is engaged in such a broad range of 
activities that employees can be exchanged or loaned between companies 
according to their quali�cations, or o�ered another position based on their 
skills and interests. Rather than thinking about the problems of a single 
company, we have the opportunity to focus on MULTICRAFT as a whole, 
come up with new directions, activities, and thus keep the group con-
tinually moving forward.

Are you interested in more companies? In what areas 
of specialisation?
We are certainly interested in seeking out products and sectors that �t 
with our current portfolio and have something to add. We are interested, 
for example, in specialised electrical work, measurement and regulation 
(MaR) and assembly. Smaller, local companies can be integrated with 
some of our companies to bolster their activity and the synergic e�ect of 
the group, which is important for us. It doesn't have to be a company in the 
same line of work; it could be one with a di�erent specialisation, as long as 
cooperation is mutually bene�cial and achieves synergy. In manufacturing, 
the greatest challenge is keeping capacity �lled. For production to be truly 
e�ective it's not enough to use 100 percent of your capacity, you need to 
push for at least 105 percent. However, this tends to be a problem in 
smaller companies. �e purpose and advantage of MULTICRAFT is the 
ability to share capacity, acquire and pass on orders. Our system makes it 
possible to work more e�ciently, while ensuring guaranteed quality and 
expertise. Companies that become MULTICRAFT members gain access 
to orders they would not normally obtain or which they would be unable to 
�ll alone. Yet they retain their identity. �ey are free and independent in 
terms of their business activities and management of internal processes. 
�is independence ends, however, with larger orders requiring compliance 
with speci�c rules. Each member of MULTICRAFT represents the entire 

“For production to be truly effective
 it's not enough to use 100 percent
 of your capacity, you need to push
 for at least 105 percent.”

MULTICRAFT GROUP je skupina téměř 
20 samostatných podniků, které se 
sdružily v roce 2016. Hlavními oblastmi 
podnikání jsou komplexní dodávky 
technologií, speciálních materiálů 
a komponentů pro energetiku, strojírenství 
a petrochemii. Spektrum činností chce 
skupina rozšiřovat zapojením dalších �rem, 
například z oborů montáží, obrábění, 
speciálního elektra a MaR (měření 
a regulace).

MULTICRAFT GROUP is a group of almost 
20 independent companies that joined together 
in 2016. Its main area of business 
is the comprehensive supply of technologies, 
special materials and components for the power, 
engineering and petrochemical industries. 
�e group wants to expand its range of its 
activities by adding additional companies, 
possibly in the �elds of assembly, machining, 
specialised electrical work, measurement 
and regulation.

MULTICRAFT GROUP
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group to its customers, not just the company they manage or where they 
trade. �is multiplies business opportunities and commercial potential 
acquires a completely di�erent dimension.

What does a company have to do to become a MULTICRAFT member?
If it's in a similar �eld of activity and has an interesting product, we can 
work together and perhaps integrate over time. We are open to acquisition 
opportunities. We want to cover the widest possible spectrum of services 
in our industry. But it certainly isn't as if a company just pays membership 
to get into our catalogue.

Which companies in the group are you �guratively relying on?
The size and role of individual companies is naturally not the same and 
every MULTICRAFT member is important for the group. Certainly one of 
our major companies is STAMPA Ostrava – an engineering company with 
its own manufacturing subsidiaries that has been a supplier of steel 
structures and machine parts for over twenty years. It is largely export-
-oriented and accumulates a great many contracts, which it then divides 
among companies in the group and beyond. On the other hand, there's the 
newly founded Ostrava company, Envir & Power, which specialises in the 
desulphurisation of power sources, and combustion solutions for a greener 
planet. It bids on large projects in the Czech Republic and abroad, and we 
are sure it will bring new opportunities and contracts in the future.

STAMPA uses the KVADOS myTEAM solution. 
What bene�ts does it bring?
So far we've used the tasking tool. I personally use it quite actively with my 
management colleagues. Other employees use it to get a task and respond 
to it. It's been useful in organising tasks throughout the entire STAMPA 
group, in keeping uniform records and assigning tasks to multiple people 
at once, and then monitoring their performance. �at gives us an excellent 
overview of tasks. �at's why we plan on using myTEAM throughout 
MULTICRAFT as a uniform communication platform. As I already said, we 
want to teach people how to communicate and work together again. And 
myTEAM is a modern communication tool for cooperation, with search-
able records of everything. �at's exactly what we need.

It was you who came up with the idea to deploy myTEAM. Was it 
di�cult to convince your colleagues that myTEAM was 
the right choice?
Di�erent people of di�erent ages absorb new things di�erently. It's more 
di�cult for some to accept change and do things di�erently. 
A certain degree of initial e�ort was certainly necessary, but I counted on 
that. �e usefulness of the myTEAM solution is indisputable, which is why 
they listened to me – and not only did they start using this tool, but we 
decided to expand it.

multicraftgroup.czi
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s kolegy z managementu hodně aktivně. Další pracovníci pak tak, 
že dostanou úkol a odpoví na něj. Osvědčil se v přehledné 
organizaci úkolů v celé skupině STAMPA, při jednotné evidenci 
a zadávání úkolů více lidem najednou i sledování jejich plnění. 
Máme tak o úkolech výborný přehled. Proto hodláme myTEAM 
používat napříč MULTICRAFTem jako jednotnou platformu 
komunikace. Jak jsem už řekl, chceme znovu naučit lidi spolu 
komunikovat a spolupracovat. A myTEAM je moderní komu-
nikační nástroj pro spolupráci, s dohledatelnou evidencí všeho. 
To je přesně to, co potřebujeme.

S nápadem nasadit myTEAM jste přišel vy. Bylo těžké 
kolegy přesvědčit, že právě myTEAM je tím správným 
pomocníkem?

Různí lidé různého věku vstřebávají novinky rozdílně. Pro někoho 
tedy bývá složitější přijmout změnu a dělat věci jinak. Určité 
vstupní úsilí opravdu bylo nutné, ale s tím jsem počítal. 
Užitečnost řešení myTEAM je nesporná, proto si mě kolegové 
vyslechli – a jak je zřejmé, nejenže začali tento nástroj používat, 
ale rozhodli jsme se ho rozšířit.

�e MULTICRAFT GROUP is a group of engineering and manufacturing 
companies from the power, chemical and petrochemical industries. �e 
individual companies operate independently on the market, but achieve 
a synergy that enables them to reliably carry out even large projects. Today, 
we are speaking with Vice-Chairman of the Board of the MULTICRAFT 
GROUP, Tomáš Kondělka, about his experiences, including the use of our 
myTEAM® solution.

One team – one group – one vision – that's the motto of your 
industrial group. Can you explain that vision to our readers?
We and our partners have come to the conclusion that in the era of 
globalisation and centralisation, the market needs to work together with 
a multi-unit organisation, as it does not require individual manufacturers, 
but rather their cooperation. We bring together companies with a broad 
scope of activity. �is makes the group more competitive, while at the same 
time o�ering the customer a wider range of higher quality services.

�e entrepreneurial climate is always evolving and responding to 
changing conditions is not always easy. What kind of advantages 
does the group have over its competitors?
Our competitors are classic holding companies that also have a relatively 
extensive manufacturing portfolio of various units. But here I must stress 
that our group is not a holding company and does not aspire to be one. 
MULTICRAFT does not directly own any company, although companies 
are interconnected in various ways. �e group was founded on the 

principles of partnership, trust, sharing experience, technical skill and 
expertise, not on the principles of integrated power, controlling employees 
and consolidating assets into a single conglomerate. We want to teach 
people how to communicate and work together as much as possible again.

Does trust work in an environment of general distrust?
Trust is built over a number of years, but we have the advantage of 
historical trust already existing between certain companies. We want to 
continue these good relations by never dictating anything to our partners. 
We negotiate and listen to people, their ideas and opinions. It's a long-
-term approach. But trust is an opportunity enabling the growth of busi-
ness and people. MULTICRAFT is engaged in such a broad range of 
activities that employees can be exchanged or loaned between companies 
according to their quali�cations, or o�ered another position based on their 
skills and interests. Rather than thinking about the problems of a single 
company, we have the opportunity to focus on MULTICRAFT as a whole, 
come up with new directions, activities, and thus keep the group con-
tinually moving forward.

Are you interested in more companies? In what areas 
of specialisation?
We are certainly interested in seeking out products and sectors that �t 
with our current portfolio and have something to add. We are interested, 
for example, in specialised electrical work, measurement and regulation 
(MaR) and assembly. Smaller, local companies can be integrated with 
some of our companies to bolster their activity and the synergic e�ect of 
the group, which is important for us. It doesn't have to be a company in the 
same line of work; it could be one with a di�erent specialisation, as long as 
cooperation is mutually bene�cial and achieves synergy. In manufacturing, 
the greatest challenge is keeping capacity �lled. For production to be truly 
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possible to work more e�ciently, while ensuring guaranteed quality and 
expertise. Companies that become MULTICRAFT members gain access 
to orders they would not normally obtain or which they would be unable to 
�ll alone. Yet they retain their identity. �ey are free and independent in 
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yourK – your key to success – Podzim & zima / Autumn & winter 2016     33

group to its customers, not just the company they manage or where they 
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that. �e usefulness of the myTEAM solution is indisputable, which is why 
they listened to me – and not only did they start using this tool, but we 
decided to expand it.

multicraftgroup.czi



Pokud ano, přejeme vám, abyste svou správnou 
odpověď poslali na e-mail yourk@kvados.cz jako 11. v pořadí. 

Soutěžíme o láhev výtečného karibského rumu. Na studium 
lyžařských prospektů máte čas do 31. ledna 2017.

Výhercem soutěže z minulého čísla se stal Vladimír Drápalík, 
IT manager společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech 

Republic. Správně a ve výherním pořadí odhalil, že oblíbeným 
místem a bydlištěm Miloslava Sehnala je oblast Český ráj.

If so, we hope you’re the 11th person to email the correct answer to 
yourk@kvados.cz to win a bottle of excellent Caribbean rum. You have 

until 31 January 2017 to study your ski brochures.

The winner of the contest in our last issue was Vladimír Drápalík, 
IT Manager at Savencia Fromage & Dairy Czech Republic. His entry, 

submitted in the winning order, correctly revealed that 
Miloslav Sehnal's favourite place .

Soutěž | Contest

HÁDANKA Tomáše Kondělky

Vášeň / Passion

?
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Vášní mám celou řadu, těžko z nich vybrat jedinou. V zimě 
je to rozhodně lyžování. Za pořádnou lyžovačkou jezdím 
do Itálie. Moje oblíbené místo se řadí ke klenotům 
lyžování nejen v Itálii, ale se svými 550 kilometry 
sjezdovek patří propojená střediska k lyžařské špičce 
v celé Evropě. Najdete zde 215 lanovek a rychlovleků 
s hodinovou kapacitou 240 tisíc lidí. Sjezdovky se vinou 
i na protilehlých svazích zubatých hřebenů sousedních 
masivů Dolomit.

V bočních údolích se pak rozkládají další nekonečné 
lyžařské prostory. Vydat se můžete taky na některou 
z dvou okružních tras. Obě vyžadují zdolání převýšení 
přes 8 000 metrů, tedy skoro jako pokořit Mt. Everest. 
Skutečná nadmořská výška okruhu se ale pohybuje 
v rozmezí 1 535 až 2 510 metrů. Zdatný lyžař trasu 
zvládne bez zastávek i za čtyři hodiny. Ale stojí za to 
i zvolnit a vychutnat si pohledy do okolní krajiny.

Už víte, ve kterém lyžařském ráji se nejraději prohání 
Tomáš Kondělka?

Tomáš Kondělka's riddle
I have so many passions that it's di�cult to choose just one. In 
winter it's certainly skiing. To hit some real slopes, I travel to Italy. 
My favourite place is among the gems of skiing, not just in Italy, 
but with 550 kilometres of ski runs this resort complex is among 
the best in Europe. Here you will �nd 215 chairlifts and 
gondolas with an hourly capacity of 240,000 people. Trails even 
run down the opposite slopes of the jagged peaks of the 
Dolomites.

More endless ski terrain can be found in the side valleys and you 
can also head out on two long circular routes. Both require you to 
conquer a rise in elevation of over 8,000 metres, that's nearly like 
climbing Mt. Everest. �e actual altitude of the circuits ranges 
between 1,535 and 2,510 metres. A good skier can manage the 
route in four hours without a break, but it's worth taking your time 
to enjoy the incredible views and scenery. 

So do you know the name of Tomáš Kondělka's favourite skiing 
paradise yet?

A skier's paradise

Klenot lyžování

Rum

Dos Maderas Luxus

P

Apetýt / Appetitte

Pokud se vám s pojmem rum vybaví český tuzemák, pak jste ten skutečný mok ještě nikdy neochutnali. 
Traduje se, že kdo jednou okusí lahodnou chuť pravého rumu z Karibiku, už se k české náhražce 
pravděpodobně nevrátí. Vysoce kvalitní karibské rumy jsou totiž srovnatelné s prestiží skotské whisky.
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 ředchůdce nápoje lze vystopovat v osmém století 
 našeho letopočtu na území pravlasti cukrové třtiny – 
 jihovýchodní Asie. S arabskou invazí se cukrová 
 třtina dostala do Španělska a po objevení Ameriky 
také do Karibiku. Pravý karibský rum se vyrábí 
z melasy nebo šťávy z cukrové třtiny a vznikl 
spíše náhodou. Melasu poprvé nechali kvasit 
otroci na třtinových plantážích. Nyní vynalézaví 
výrobci přidávají další dílčí procesy, díky nimž 
nápoj získává speci�ckou chuť. Nejznámějšími 
producenty jsou Kuba, Jamajka, Portoriko nebo 
třeba Barbados. 
Fajnšmekři rozlišují bílou a tmavou variantu, ale 
často převládá mylný názor, že bílá je lehčí a jemnější. 
Rum však svou zlatavou nebo tmavou barvu získá-
vá až zráním v sudech. Bílé a zlaté rumy jsou 
přidávány do míchaných nápojů, 
tmavé prémiové varianty si dopřá-
vají znalci čisté nebo s ledem.
Lahůdkou pro ty, kdo chtějí 
vyzkoušet vytříbenou chuť ka-
ribských rumů, se dozajista 
stane špičkový karibský rum 
Dos Maderas Luxus, který 
snese srovnání s vrcholnými 
řadami koňaků nebo whisky. 
Své vynikající chuti dosahuje 
desetiletým zráním v sudech 
v karibské oblasti. Poté ještě 
zraje u Williams & Humbert 
ve španělském městě Jerez 
de la Frontera minimálně 
dalších pět let v sudech z ame-
rického bílého dubu po dva-
cetileté Sherry Don Guido. 
Výsledkem je sametová, plná 
a hladká chuť s tóny koření, 
ořechů a medu.

If the word rum makes you think of the Czech domestic variety, then you've 
never tasted the real deal. It's said that once you try genuine Caribbean 
rum, you will probably never go back to the Czech imitation. �at's be-
cause good quality Caribbean rums are comparable to prestigious Scotch 
whisky. �e origins of rum can be traced back to the eighth century AD and 

the home of sugarcane, Southeast Asia. Sugar cane made it 
to Spain with the Arab invasion, and then after the 
discovery of America it reached the Caribbean. Genuine 
Caribbean rum is made from molasses (thick sugarcane 
juice) and was probably discovered by accident. Molasses 
was �rst fermented by slaves on sugarcane plantations. 

Today, resourceful manufacturers have added additional 
processes to give the beverage its unique taste. �e most well-
-known producers are Cuba, Jamaica, Puerto Rico and Barbados.
While it is true that connoisseurs di�erentiate between the white 
and dark varieties, there continues to be a widespread 
misconception that white rum is lighter and more delicate. 

However, rum only acquires its golden or dark colour 
once it is aged in barrels. White and golden 

rums are added to mixed drinks, while 
premium dark rums are preferred straight or 
on ice by a�cionados.
�ose wishing to try the re�ned taste of 
Caribbean rum will certainly enjoy Dos 
Maderas Luxus, a premium Caribbean 
rum worthy of comparison to top 
cognacs or whiskies. Its outstanding 
�avour comes from ten years of ageing 
in barrels in the Caribbean. It is then 
aged further at Williams & Humbert 
in the Spanish city of Jerez de la 
Frontera for at least another �ve years 
in casks of American white oak 
previously used to age twenty-year-
-old Don Guido Sherry. �e end result 
is a velvety, full-bodied smooth �avour 
with hints of spices, nuts and honey.

Global Wines shop
Sokolovská 100/94, Praha 8-Karlín

+420 725 013 577  |  info@global-wines.cz  |  global-wines.cz

Koupit tento výjimečný nápoj
lze rovněž u

You can buy this exceptional beverage at
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Vášnivá bojovnice
A passionate crusader

Esence / Essence

Zatímco novináři už návrat Alfy Romeo do střední třídy brali za italské blouznění, 
automobilka se potichu smála a pracovala na superzbrani – vášnivé bojovnici 
jménem Giulia, která chrabře brání práva řidičů na emoce a potěšení z každé jízdy 
ve stále sterilnějším a nudnějším motoristickém světě.

While journalists took the return of Alfa Romeo to the mid-size class as a sign of Italian madness, the automaker quietly 
laughed and kept working on its superweapon – a passionate crusader named Giulia that valiantly defends the right of 
drivers to emotion and joy from every ride in an increasingly sterile and mundane motoring world.

Šestiválec do V 
produkuje 
fenomenální 
výkon 510 koní

The V6 engine 
produces 
a phenomenal 
510 horsepower
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Mezi příplatkovými prvky nechybí 
závodní karbon-keramické brzdy

Extra features include 
carbon-ceramic racing brakes

Proti všem
Fosilní paliva, mezi něž benzin (a nafta) 
patří, nejsou na Zemi k dispozici v neo-
mezeném množství. Snaha prodloužit jejich 
dostupnost na co nejdelší čas jde pocho-
pitelně ruku v ruce s předpisy a zákony, 
které omezují plýtvání těmito zdroji. 
Zatímco k řešení pohonné soustavy vozidel 
a zdroji „potravy“ pro ni lze přistupovat 
různě, vůně benzinu je nenahraditelná. 
Auto motoristického nadšence prostě 
benzin spalovat musí a mělo by být 
i adekvátně slyšet. Jenže takových vozů je 
v nabídce čím dál tím méně. Alfa Romeo 
Giulia jde ve vrcholné verzi Quadrifoglio tak 
trochu proti všem – jak současným regulím, 
tak škarohlídům.
Už při prvním setkání je zřejmé, že nejde 
o na�ntěnou slečinku, ale holku, co se umí 
rvát. Nejnápadnější je zadní difuzor, o něco 
decentnější jsou další aerodynamické prvky 
na prazích, víku kufru a předním nárazníku. 
Výrobce u nich přiznává výrobní materiál – 
karbon, který není přelakován a kontrastuje 
s barvou bílé perleti karoserie. Tato kom-
binace naživo působí impozantně, trochu 
jako kráska a zvíře „dva v jednom“.

Uragán emocí
Karbonová je i kapota, pod kterou se skvěje 
dvakrát přeplňovaný motor, jehož šest válců 
svírá po dvou trojicích pravý úhel. Na vývoji 
agregátu se podílelo Ferrari a pro Alfu 
Romeo Giulia byla připravena ještě 
výkonnější speci�kace, než jakou má pří-
buzné Maserati Ghibli. Až 510 koní se 
přenáší výhradně na zadní nápravu. S opti-
málním rozdělením točivého momentu, 
mimochodem až 600 Nm, mezi jednotlivá 
kola pomáhá elektronicky řízený zadní 
diferenciál. O řazení se stará manuální 
6stupňová nebo automatická 8stupňová 
převodovka. 
Celkový projev, chování a kultivovanost, 
respektive agresivitu jízdního projevu lze 
nastavit otočným ovladačem DNA. Oproti 
běžným, „civilním“ provedením má i mód 
Race, kterým lze mimo jiné deaktivovat 
stabilizační systém ESP. A to se teprve přiřítí 
uragán emocí. Záď se ochotně rozvlní, 
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Vášnivá bojovnice
A passionate crusader

Esence / Essence

Zatímco novináři už návrat Alfy Romeo do střední třídy brali za italské blouznění, 
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While journalists took the return of Alfa Romeo to the mid-size class as a sign of Italian madness, the automaker quietly 
laughed and kept working on its superweapon – a passionate crusader named Giulia that valiantly defends the right of 
drivers to emotion and joy from every ride in an increasingly sterile and mundane motoring world.

Šestiválec do V 
produkuje 
fenomenální 
výkon 510 koní

The V6 engine 
produces 
a phenomenal 
510 horsepower
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Mezi příplatkovými prvky nechybí 
závodní karbon-keramické brzdy

Extra features include 
carbon-ceramic racing brakes
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výfuky naplno otevřou a hrany na pneumatikách mizí 
závratným tempem. Tedy pokud chcete. Alfa totiž jinak drží 
jako přibitá a ochotně sleduje směr diktovaný strmým 
řízením. Nepostřehnete to, přesto bude známé úseky cest 
překonávat výrazně vyšším tempem – a ještě s úsměvem od 
ucha k uchu.  
Magické kolečko ovšem stačí otočit do režimu Normal 
a rázem sedíte v autě, které pohodlně, tiše a poslušně cválá po 
dálnici či městě třeba na obchodní schůzku. Sportovní 
karbonová skořepinová sedadla nejen perfektně podrží tělo 
v zatáčkách, ale jsou i velmi pohodlná. Funkčnost tudíž není 
na úkor komfortu. Ostatně s vozem se skutečně dá nejen 
vyřádit, ale stejně dobře zastane roli každodenního 
přibližovadla. Jedním z ústupků ekologickým normám je 
totiž systém vypínání válců, jehož aktivací se sníží nejen 
výkon, ale i spotřeba. Ta je v kombinovaném cyklu udávána 
na hodnotě 8,5 litru benzinu na 100 kilometrů.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio je nekonvenčním strojem, 
který potěší nejen oko, ale hlavně srdce a duši motoris-
tického fanouška. Milánská značka je zpět a tahle bojovnice 
je hlasitým předvojem jejích lepších zítřků ve světě, kde stále 
existují auta pro nadšené řidiče. Ale pokud přece jen nemáte 
odvahu na Quadrifoglio neboli „čtyřlístek“, i běžná pro-
vedení rozhodně stojí za svezení.

Against the grain
Fossil fuels, including petrol (and diesel), are not available on Earth in 
unlimited supply. �e e�ort to extend their availability as long as possible 
understandably goes hand in hand with regulations and laws restricting 
the waste of these resources. While there are various approaches to 
vehicle drive systems and the means of powering them, there's nothing like 
the smell of petrol. Motoring enthusiasts have a love a�air with petrol 
combustion engines and they need to hear them too. However, such cars 
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I vrcholná verze Quadrofoglio, 
což znamená „čtyřlístek“, může mít 

manuální 6stupňovou převodovku
Even the top of the line Quadrifoglio model, 

which means “four-leaf clover”, can be 
fitted with a 6-speed manual transmission

V interiéru je řada 
sportovních doplňků, 
třeba závodní 
skořepinová sedadla 
značky Sparco
The interior boasts numerous 
sports accessories, such as 
Sparco racing bucket seats 

are becoming harder and harder to �nd. �e top of the line Quadrifoglio 
version of the Alfa Romeo Giulia goes a bit against the grain – both in 
terms of current regulations and the naysayers.
It's clear at �rst glance that this is no dainty lady, but rather a girl with guts. 
�e most striking feature is the rear di�user, while other aerodynamic 
elements on the running boards, boot hatch and front bumper are slightly 
more subdued. For material, the manufacturer �aunts unpainted carbon 
that contrasts with the white pearl colour of the body. �e combination is 
impressive, a bit like beauty and the beast, “two in one”.

A hurricane of emotion
Glittering under the carbon bonnet is a twin-turbo engine with six 
cylinders in groups of three set at a right angle. �e engine was developed 
in collaboration with Ferrari and has even higher performance spec-
i�cations than those of its cousin the Maserati Ghibli. Up to 510 horse-
power is transmitted exclusively to the rear axle. An electronically 
controlled rear di�erential helps optimally split torque that reaches up 
to 600 Nm. A manual 6-speed or automatic 8-speed transmission is used 
for shifting. 
�e general driving experience, behaviour and sophistication or assertive 
driving style can be set using the DNA traction control system. If you 
switch from the regular (Natural) driving setting to Race mode, even the 
ESP stabilisation system can be deactivated. And that's when you start to 

feel the hurricane of emotion. �e tail will start to ripple, the tailpipes open 
and the edges on the tyres disappear with dizzying speed. �at is… if you 
want them to. Otherwise, the Alfa stays glued to the road, nimbly 
responding to every touch of the wheel. You won't notice it, but familiar 
stretches of road will �y by at a much faster pace – and you'll be grinning 
from ear to ear.
Of course, you can then turn the magic wheel back to Normal (Natural) 
mode and you'll suddenly be sitting in a car that comfortably, quietly 
and obediently �ies down the highway or through the city, on the way 
to a business meeting perhaps. �e sporty bucket seats not only hold your 
body perfectly through turns, but are exceedingly comfortable. Here, there 
is no trade-o� between comfort and function. Not only is the car great for 
thrills, but it also serves equally well as a commuter. One of the conces-
sions to ecological standards is the variable displacement system which, 
when activated, not only decreases power but also consumption. In com-
bined cycle, the vehicle uses 8.5 litres of petrol per 100 kilometres.
�e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio is an unconventional machine that 
pleases both the eye and the heart and soul of motorsports fans. �e 
carmaker from Milan is back and this crusader is a vocal harbinger of 
better things to come in a world that still produces cars for driving 
enthusiasts. And even if you don't have the courage to drive the 
Quadrifoglio, even the standard model is worth taking for a spin.
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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

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

2.9 Bi-Turbo V6
6M

32 891 cm
6
375 kW (510 PS)
600 Nm
307 km/h
3,9 s
zadní / RWD

4 639 mm

Za vášnivou bojovnicí
se vydejte do
To get your passionate crusader
head to

AF CENTRUM
Výstavní 1130/119
Ostrava-Vítkovice
+420 721 353 092
alfaromeo@afcentrum.cz
www.afcentrum.cz

1 426 m
m
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Vycestovat na jednání s obchodním partnerem, nákupy do Paříže či na operu ve Vídni velkým letadlem 
se v současném rychlém světě zdá příliš zdlouhavé. Přitom je moderní, rychlý a zároveň pohodlný způsob 
cestování na dosah. Čas šetří vzdušné taxíky. Malá letadla bez problému přistanou i na lokálních letištích, často 
doslova za humny cíle cesty. Služba je přitom při dnešní hodnotě času manažerů velmi zajímavá i cenově.

Flying in large commercial aircraft to meet a business partner, shop in Paris or see the opera in Vienna may seem too time-consuming in today's fast-
-paced world. But a fast, modern and comfortable way to travel is within reach. If you want to save time, take an air taxi. Small aircraft can easily land at 
local airports, often right by your destination. And the service is reasonably priced considering the value of managers' time today.

Volnost na dosah
Freedom within reach

Létání odjakživa patřilo 
k lidským touhám. Vznést se 
do oblak, sledovat města, 
louky, řeky i hory z naprosto 
jiné perspektivy, uniknout 
starostem a vychutnat si 
volnost. Stačí nastoupit na 
mezinárodním ostravském 
letišti Leoše Janáčka na 
palubu některého z letadel 
společnosti Fly Service
People have always yearned to �y, 
to soar in the clouds and see 
cities, meadows, rivers and 
mountains from a completely 
di�erent perspective, to leave their 
cares behind and revel in freedom. 
Now you can simply head to Leoš 
Janáček International Airport in 
Ostrava and step on board one 
of the aircraft operated 
by Fly Service

flyservice.czi
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Soukromé lety neprotahují fronty 
na odbavení. Čas před startem si 
můžete užít ve VIP terminálu
Private �ights aren't slowed down 
by long lines at customs. And you 
can also enjoy the time before 
your �ight in the VIP terminal

Létání patří 
k nejbezpečnějším způsobům 
dopravy. Obyčejná cesta autem 
je více než šedesátkrát rizikovější. Malá 
letadla mají oproti velkým navíc řadu 
vychytávek, třeba airbagy pro pasažéry 
a dokonce vlastní padák pro celý stroj
Flying is one of the safest forms of 
transportation. Regular travel by car is more 
than sixty times riskier. Small aircraft also have 
safety features that large aircraft do not, like air 
bags for passengers and even parachutes for 
the entire plane

Než vzdušný taxík dorazí na místo, v kabině nabízí 
pohodlí kožená sedadla a čeká tu na vás 

i chutné občerstvení
On the way to your destination, you'll be able to relax 

in comfortable leather seats in the cabin and enjoy 
tasty refreshments served during the �ight
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