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Koncem roku 2016 Minerva Česká republika v zastoupení předsedy představenstva Petra 
Koptíka uzavřela partnerskou spolupráci se společností Siemens Industry Software (dále jen 
Siemens PLM Software). Smlouva rozšiřuje stávající distribuci, implementaci a servis APS 
řešení pro zdokonalené plánování výroby o další produkty pro průmyslové podniky. 
 
Společnost Siemens PLM Software převzala v loňském roce do svého produktového portfolia 
APS řešení SIMATIC IT Preactor, který Siemens získala akvizicí britské společnosti Preactor 
International (www.preactor.com) v roce 2013. Minerva jako dlouholetý významný partner 
společnosti Preactor, tak v zastoupení předsedy představenstva Petra Koptíka, podepsala 9. 
prosince 2016 v Praze pokračující partnerskou smlouvu s generálním ředitelem českého 
zastoupení společnosti Siemens PLM Software Mariuszem Zabielskim.  
 
Při této příležitosti Petr Koptík informoval o novém strategickém směřování společnosti Minerva: 
„Společnost Minerva se od počátku zaměřuje výhradně na výrobní podniky, kde se v souladu 
se strategií našeho klíčového partnera pro oblast ERP QAD „Building the Effective Enterprise“ 
snažíme o zefektivnění podnikových procesů a to zvláště ve výrobě a navazujících oblastech 
předvýrobních etap. V oblasti plánování výroby již nasazujeme z řešení Siemens PLM 
Software u našich zákazníků SIMATIC IT Preactor, který je součástí Manufacturing Operations 
Management Software (MOM). SIMATIC IT Preactor zavádíme také ve výrobních závodech 
Siemens v České republice a naším záměrem je rozšířit spolupráci i na partnerských projektech 
Siemensu mimo oblast ERP QAD.“   
 
 „Vnímáme toto partnerství jako posílení našeho záměru v naplňování vize digitalizace. Je to 
příležitost, kdy můžeme našim zákazníkům pomoci přijmout nové výrobní procesy, které jim 
pomůžou vyrábět efektivněji. Díky Minervě získáváme tým odborníků specializujících se na 
dodání dokonalého řešení pro plánování výroby.“ řekl Mariusz Zabielski. 
 
Na základě právě podepsané smlouvy Minerva rozšiřuje spolupráci se Siemens PLM Software 
i na další produkty v oblasti Manufacturing Operations Management Software (MOM) 
založené podobně jako SIMATIC IT Preactor na SIMATIC IT Unified Architecture, které jsou 
integrovány se zmíněným APS Preactor, např. Manufacturing Execution System (MES) produkty 
rodiny SIMATIC IT. Petr Koptík upřesňuje: „Rádi bychom tyto produkty integrovali s ERP 



 

systémem QAD. Rovněž bychom rádi obchodně spolupracovali v oblasti Product Data 
Management/Product Lificycle Management (PDM/PLM), konkrétně na produktu Teamcenter a 
na jeho integraci s QAD ERP.“ 
 

Společnost Minerva je výhradním poskytovatelem podnikových aplikací firmy 
QAD v ČR a SR a působí také jako distributor QAD ve východní Evropě.  
Minerva dodává v rámci Evropy již dvě desítky let řešení pro zdokonalené 
plánování výroby (APS), v současné době pod názvem SIMATIC IT Preactor od 
společnosti Siemens.  

Minerva ČR je organizace úzce orientovaná na zákazníka, která pomáhá výrobním a 
distribučním společnostem zlepšit jejich celkové řízení podniku s větší efektivností, kontrolou a 
produktivitou implementací informačních systémů. Minerva ČR je schopna svým zákazníkům 
nabídnout veškeré služby od instalace softwaru a poradenství až po systémovou integraci a e-
business řešení světové třídy. V roce 2016 Minerva získala od společnosti Siemens ocenění za 
nejvyšší nárůst licencí produktu pro pokročilé plánování výroby SIMATIC IT Preactor: Greatest 
Increase in License Sales 2016 of SIMATIC IT Preactor Advanced Planning and Scheduling.  
Dlouholeté zkušenosti na trhu plánování podnikových zdrojů (ERP) a více než 150 společností 
užívajících informační systém QAD Enterprise Applications v České republice, na Slovensku a 
dalších evropských zemí potvrzují, že spokojenost zákazníka je pro Minervu závazkem. Více 
informací naleznete na www.minerva-is.eu.   
 
O společnosti Siemens PLM Software 
Siemens Industry Software s.r.o. je českým zastoupením obchodní jednotky Siemens PLM 
Software, která je součástí divize Siemens Digital Factory. Siemens PLM Software je předním 
světovým dodavatelem softwaru, systémů a služeb v oblasti správy životního cyklu výrobku 
(PLM) s více než 15 miliony licencí a více než 140 000 zákazníky po celém světě. Společnost 
Siemens PLM Software se sídlem ve městě Plano v Texasu spolupracuje se svými zákazníky na 
průmyslových softwarových řešeních, která pomáhají firmám dosáhnout dlouhodobých 
konkurenčních výhod realizováním podstatných inovací. Další informace o produktech a 
službách společnosti Siemens PLM Software naleznete na stránce www.siemens.cz/plm. 
 
 
 
 
 
 
 


