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Asseco Group
→ Informační systémy (na zakázku)
→ Bankovnictví, Finance, Pojišťovnictví
→ ERP, řešení pro státní správu, 
→ Zdravotnictví
→ Utility&Průmysl
→ Celosvětová působnost - 2018: €2,1mld

• Asseco Central Europe (Bratislava, Praha)

→ Divize Utility&GIS
→ Zákazníci DACH a střední Evropa
→ Asset Management, GIS, SmartCity,

Energy&Utilities, Industry 4.0, IoT, ...

Kdo jsme
Více než 24 000 kolegů
v 50+ zemích
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• Komplexní platforma pro 
zákaznická řešení

• Založeno na Asset centric přístupu

• Nástroje pro řízení procesů 
životního cyklu majetku

• Snadná integrace umožňuje 
vytvářet synergické systémy
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Dokumentace a GIS
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• Ustálený tým cca 100 odborníků
→ Aplikované zkušenosti z projektů

• 200+ dlouhodobých zákazníků
→ Distribuční sítě, přenosové sítě, telekomunikace, …
→ Výrobní areály, průmyslové parky
→ Státní správa a samosprávy

• Tvorba dat, dokumentace sítí/staveb
• Portály 

→ Vyjádření o průběhu sítí
• Agendové systémy 

→ Administrativní a pracovní procesy
→ Zpracování žádostí

2100+ …
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→ Vlastní softwarová platforma

→ Nejnovější trendy 3D, BIM, IoT, …

→ Web prostředí

→ Lokální podpora

→ Stabilita

→ ...

SAMO, LIDS, ELLA, …



Asseco Central Europe, a.s.
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava 
Slovak Republic
Phone: +421 2 20 838 400

sales@asseco-ce.com
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asseco.com/ce

Budějovická 778/3a 
140 00 Praha 4 
Czech Republic
Phone: +420 234 292 500

Děkuji za pozornost!

samo-info@asseco-ce.com

Ondrej.Patocka@asseco-ce.com
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Legal disclaimer

This presentation is the property of Asseco Central Europe (Asseco CE) business group. Information
presented serves for marketing purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation
to buy. Asseco CE accepts no liability whatsoever for any loss arising directly or indirectly from the use
of, reliance of any information contained in this presentation or for any omission of the information.
The processing, copying, recording on information carriers, as well as making this presentation or any
part thereof available in any way to third parties requires the prior consent of Asseco CE member.

2020 © Asseco Central Europe, a. s.


