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Minerva rozširuje spoluprácu so spoločnosťou Siemens PLM Software v rámci
poskytovania produktov a služieb pre priemyslové podniky.
Praha, 26. januára 2017

Koncom roku 2016 Minerva Česká republika v zastúpení predsedu predstavenstva Petra
Koptíka uzavrela partnerskú spoluprácu so spoločnosťou Siemens Industry Software (ďalej len
Siemens PLM Software). Zmluva rozširuje existujúcu distribúciu, implementáciu a servis APS
riešení pre zdokonalené plánovanie výroby o ďalšie produkty pre priemyslové podniky.
Spoločnosť Siemens PLM Software prevzala v minulom roku do svojho produktového portfólia
APS riešenie SIMATIC IT Preactor, ktorý Siemens získal akvizíciu britskej spoločnosti Preactor
International (www.preactor.com) v roku 2013. Minerva ako dlhoročný významný partner
spoločnosti Preactor, tak v zastúpení predsedu predstavenstva Petra Koptíka, podpísal 9.
decembra 2016 v Prahe pokračujúcu partnerskú zmluvu s generálnym riaditeľom českého
zastúpenia spoločnosti Siemens PLM Software Mariuszem Zabielskim.
Pri tejto príležitosti Petr Koptík informoval o novom strategickom smerovaní spoločnosti
Minerva: „Spoločnosť Minerva sa od počiatku zameriava výhradne na výrobné podniky, kde
sa v súlade so stratégiou nášho kľúčového partnera pre oblasť ERP QAD „Building the Effective
Enterprise“ snažíme o zefektívnenie podnikových procesov a to zvlášť vo výrobe a
naväzujúcich oblastiach predvýrobných etáp. V oblasti plánovania výroby už nasadzujeme z
riešení Siemens PLM Software u našich zákazníkov SIMATIC IT Preactor, ktorý je súčasťou
Manufacturing Operations Management Software (MOM). SIMATIC IT Preactor zavádzame
taktiež vo výrobných závodoch Siemens v Českej republike a naším zameraním je rozšíriť
spoluprácu i na partnerských projektoch Siemensu mimo oblasť ERP QAD.“
„Vnímame toto partnerstvo ako posilnenie nášho zámeru v naplňovaní vízie digitalizácie. Je
to príležitosť, keď môžeme naším zákazníkom pomôcť prijať nové výrobné procesy, ktoré im
pomôžu vyrábať efektívnejšie. Vďaka Minerve získavame tým odborníkov špecializujúcich sa
na dodávaní dokonalého riešenia pre plánovanie výroby.“ povedal Mariusz Zabielski.
Na základe práve podpísanej zmluvy Minerva rozširuje spoluprácu so Siemens PLM Software
i na ďalšie produkty v oblasti Manufacturing Operations Management Software (MOM)
založené podobne ako SIMATIC IT Preactor na SIMATIC IT Unified Architecture, ktoré sú
integrované so zmieneným APS Preactor, napr. Manufacturing Execution System (MES)
produkty rodiny SIMATIC IT. Petr Koptík upresňuje: „Radi by sme tieto produkty integrovali s

ERP systémom QAD. Taktiež by sme radi obchodne spolupracovali v oblasti Product Data
Management/Product Lificycle Management (PDM/PLM), konkrétnom produkte Teamcenter a
na jeho integrácii s QAD ERP.“

Spoločnosť Minerva je výhradným poskytovateľom podnikových aplikácii
firmy QAD v ČR a SR a pôsobí taktiež ako distribútor QAD vo východnej
Európe. Minerva dodáva v rámci Európy už dve desiatky rokov riešenie pre
zdokonalené plánovanie výroby (APS), v súčasnej dobe pod názvom SIMATIC
IT Preactor od spoločnosti Siemens.
Minerva je organizácia úzko orientovaná na zákazníka, ktorá pomáha výrobným a
distribučným spoločnostiam zlepšiť ich celkové riadenie podniku s väčšou efektívnosťou,
kontrolou a produktivitou implementácie informačných systémov. Minerva je schopná svojím
zákazníkom ponúknuť služby od inštalácie softwaru a poradenstva až po systémovú integráciu
a e-business riešenie svetovej triedy. V roku 2016 Minerva získala od spoločnosti Siemens
ocenenie za najvyšší nárast licencií produktu pre pokročilé plánovanie výroby SIMATIC IT
Preactor: Greatest Increase in License Sales 2016 of SIMATIC IT Preactor Advanced Planning
and Scheduling. Dlhoročné skúsenosti na trhu plánovania podnikových zdrojov (ERP) a viac
než 150 spoločností používajúcich informačný systém QAD Enterprise Applications v Českej
republike, na Slovensku a ďalších európskych zemiach potvrdzuje, že spokojnosť zákazníka je
pre Minervu záväzkom. Viac informácií nájdete na www.minerva-is.eu.
O spoločnosti Siemens PLM Software
Siemens Industry Software s.r.o. je českým zastúpením obchodnej jednotky Siemens PLM
Software, ktorá je súčasťou divízie Siemens Digital Factory. Siemens PLM Software je
popredným svetovým dodávateľom softwaru, systémov a služieb v oblasti správy životného
cyklu výrobku (PLM) s viac než 15 miliónmi licencií a viac než 140 000 zákazníkmi po celom
svete. Spoločnosť Siemens PLM Software so sídlom v meste Plano v Texase spolupracuje so
svojimi zákazníkmi na priemyslových softwarových riešeniach, ktoré pomáhajú firmám
dosiahnuť dlhodobých konkurenčných výhod realizovaním podstatných inovácií. Ďalšie
informácie o produktoch a službách spoločnosti Siemens PLM Software nájdete na stránke
www.siemens.cz/plm.

