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DC Concept p edstavil na oficiální akci novinky v QI
Za átek roku spole nost DC Concept a. s. zahájila dvoudenní akcí pro partnery, na které se sešlo
více než 100 ú astník . Jednadvacátého ledna se v Kurd jov  na B eclavsku konal 41.
Implementa ní workshop, o den pozd ji se v Rozdrojovicích u Brna setkali obchodní partne i na
29. Obchodním workshopu.

Hlavní náplní bylo p edstavení novinek. Partne i se dozv li informace o funkcionalitách, které dopl ují

informa ní systém QI v nové verzi. Ta vychází práv  v t chto dnech. Jedná se t eba o Konfigurátor zboží

v QI Shopu, který dokáže sestavit produkty podle pot eb zákazník  p ímo v prost edí internetového

obchodu. Partnery zaujalo i napojení QI na SMS brány a databázi Octopus nebo seznámení s novou

grafickou komponentou – Plánovací plachtou. Nechyb l ani výklad o zm nách v legislativ  pro letošní

rok. Nemén  p ínosné bylo pojednání o zajímavých projektech a implementacích informa ního systému:

nap íklad editel pražské pobo ky spole nosti Melzer, spol. s r. o., Václav Pišt k hovo il o implementaci

QI do Kovohutí P íbram nástupnická, a. s. Projekt byl na konci minulého roku ocen n v celostátní sout ži

dodavatel  softwar  v kategorii Nejlepší p ípadová studie roku v oblasti pr myslu R, kterou po ádá

asopis CIO Business World.

Zárove  DC Concept vyhodnotil minulý rok a ocenil nejlepší partnery ze Slovenska. Gold
Partnerem se stala spole nost JR Group, s. r. o. Kategorii Silver Partner letos získaly dv  firmy:
Etos Soft s.r.o. a Compeko Brezno, s.r.o.
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         Generální editel DC Conceptu Libor Hofmann p edává certifikát jednateli spole nosti JR Group Janu Jochecovi.


