
 
 

 

 

InfoConsulting - wiodący partner IFS  
w Czechach i na Słowacji 
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Dlaczego IFS nie działa na Słowacji i w Czechach bezpośrednio, 

tylko za pośrednictwem partnera - InfoConsulting? 

 
JK: IFS działa w naszych krajach od 2000 roku i w tym czasie firma 
zbudowała szeroką bazę klientów i wspierała partnerski model 
współpracy. Jako producent systemu informatycznego IFS 
Applications koncentruje się na rozwoju i zwiększaniu udziału w 
rynku w segmentach docelowych. Strategiczna decyzja IFS 
spowodowała zmianę modelu sprzedaży w krajach Republiki 
Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech z modelu bezpośredniego na 
model pośredni. InfoConsulting to międzynarodowa firma, która 
działa jako główny partner w tych regionach od 1 stycznia 2019 
roku. Zespół specjalistów IFS nadal realizuje zadania, już w grupie 
InfoConsulting, począwszy od marketingu, sprzedaży, wdrożenia, 
po serwis IFS Applications. Nie jest to eksperyment ze strony IFS, 
ponieważ od dawna model ten jest stosowany w wielu krajach na 
całym świecie. 
 

W Republice Słowackiej i Republice Czeskiej klienci mogą wybierać spośród wielu rozwiązań ERP, 
dostarczanych przez globalnych graczy lub inne lokalne firmy. Czy globalne rozwiązania są bardziej 
odpowiednie dla firm międzynarodowych? 
 
JK: Naszym zdaniem nie ma dużej różnicy między wymaganiami rozwiązań w średnich i dużych firmach. 
Międzynarodowe korporacje reprezentują segment firm, które za pomocą swoich rozwiązań muszą 
zająć się procesami w różnych krajach. Dlatego globalne rozwiązania są niezbędne dla firm, których 
działalność gospodarcza wykracza poza kraj ojczysty. Lokalnym firmom również potrzebne jest 
rozwiązanie, które nie tylko zaspokaja bieżące potrzeby, ale także pozwala na dalszy rozwój  
i rozszerzenie działalności. Według analityków, którzy śledzą rozwój rozwiązań ERP, globalne systemy 
mają narzędzia i rozwiązania oparte na procesach i technologiach już wbudowane w ich standard. Z 
perspektywy całkowitego kosztu posiadania systemu, w ciągu 5 lat możemy zaobserwować nieznaczne 
różnice w kosztach wdrożenia globalnego lub lokalnego rozwiązania. 
 
Zatrzymajmy się na moment przy branżach inżynierii, motoryzacji, produkcji. Jakie są szczególne 
wymagania klientów z tego segmentu? 
 
JK: Cały sektor produkcyjny znajduje się w okresie transformacji pod nazwą Przemysł 4.0. Uważam, 
że cyfrowa transformacja w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest wyzwaniem, a jednocześnie szansą 



 
 

na wielkie zmiany. Widzimy, że wydajność produkcji w przedsiębiorstwach stopniowo się poprawia. 
Dalszy wzrost wydajności oraz poszerzenie zakresu usług jest uzależniony od inwestycji w 
transformację cyfrową. Aby sprostać wymaganiom branży, potrzebne są systemy informatyczne, takie 
jak IFS Applications, które obejmują nie tylko niezbędne rozwiązania procesowe, ale także technologie 
cyfryzacji przemysłowej. 
 

 

 

Kto powinien mieć dostęp do systemu ERP w firmie? 
 
JK: To zależy od jego funkcjonalności i zakresu wdrożenia. W idealnym przypadku wszyscy pracownicy. 
Oczywiście każdy ma swoje specyficzne obszary funkcjonalne, indywidualne podejście, częstotliwość 
pracy i zasady wykorzystania systemu. 
 
Chmura, a serwery on-premise. Co Pan rekomenduje i co aktualnie preferują klienci? 
 
JK: IFS Applications jest dostarczany w obu modelach biznesowych, tj. on-premise lub w chmurze. 
Decyzja należy do klienta. Pod względem bezpieczeństwa i dostępności systemu, usługi w chmurze są 
znacznie lepsze. Ważnym czynnikiem przy wyborze między chmurą, a własnymi serwerami jest 
stabilność połączenia systemu informatycznego i technologii cyfrowych na produkcji. Istotnym 
czynnikiem jest również możliwość konkretnej parametryzacji systemu w chmurze równolegle z 
rzeczywistą instalacją. Należy pamiętać, że oprócz serwerów, systemy informatyczne są dostarczane 
jako usługa. Często istnieje potrzeba wdrożenia standardu systemu IFS i nie ma możliwości szerokiego 
dostosowania, tak jak ma to miejsce w przypadku instalacji systemu informatycznego. 
 
 



 
 

 
 
Czym jest IFS Applications? 
 
JK: IFS Applications to system ERP, który stanowi jedno kompleksowe rozwiązanie do zarządzania 
przedsiębiorstwem w zakresie produkcji i dystrybucji towarów, utrzymania zasobów i działań 
związanych z dostarczaniem usług. Jest to wiodące oprogramowanie dla przedsiębiorstw z unikalnym 
podejściem do użytkownika, które umożliwia firmom tworzenie i dostarczanie dowolnych produktów, 
rozwiązań i usług. 
 

W ubiegłym roku IFS udostępnił nową wersję IFS 10. Co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji? 
Czy klienci używają najnowszych rozwiązań? 
 
JK: Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem zmian. IFS Applications łączy technologię z wiedzą  
i zrozumieniem potrzeb branży. Pomaga śledzić trendy, w tym Internet rzeczy (IoT), transformację 
cyfrową, korzystanie z usług i indywidualne rozwiązania. Oferuje niezbędne funkcje do optymalizacji 
działalności, doskonałe środowisko cyfrowe do angażowania wszystkich osób w organizacji i poza nią. 
IFS Applications 10 to nie tylko nowy wygląd, ale także sterowanie głosowe. Nowy interfejs 
użytkownika IFS Aurena to interfejs mobilny z funkcją sterowania głosem za pośrednictwem IFS Aurena 
Bot, kontrolowany przez sztuczną inteligencję. 
 

Czy rynki słowacki i czeski różnią się pod kątem wprowadzania technologii informatycznych? 
 
JK: W sektorze prywatnym wprowadzenie technologii informatycznych jest na tych rynkach bardzo 
podobne. Firmy zdają sobie sprawę ze znaczenia transformacji cyfrowej, aby uzyskać przewagę 
konkurencyjną i osiągnąć wyższą wydajność, przychody i zyski. Wprowadzenie technologii 
informatycznych w firmach jest warunkiem ich przetrwania. Możemy powiedzieć, że firma, która 
ignoruje nowe trendy w technologii IT, nieuchronnie szkodzi swojej działalności i naraża się na 
niepowodzenia. Wyzwania związane z transformacją cyfrową zmuszają firmy do inwestowania w 
technologię IT bardziej niż kiedykolwiek. InfoConsulting na naszym rynku zapewnia pełen zakres usług 



 
 

konsultingowych w celu stworzenia i wdrożenia strategii technologii informatycznych dla biznesu w 
systemie IFS Applications. 
 
Jaka będzie rola ERP w Internecie rzeczy? Czy to inwestycja w przyszłość? Czy te procesy biznesowe 
będą się rozwijać? 
 
JK: Spodziewam się, że proces uzyskiwania korzyści przyspieszy i zmniejszy się ryzyko inwestowania w 
IoT. Jednocześnie badania pokazują, że 40% menadżerów nie ma strategii IoT dla dużego przepływu 
danych. Dobra strategia zwiększa przychody, zyski i wydajność. Tworzenie strategii za pomocą IFS IoT 
Business Connector ułatwia zmianę danych operacyjnych na inteligentnie użyteczne treści i usprawnia 
procesy biznesowe, co oczywiście daje nowe możliwości. 
 
Jak dobrze pamiętam, IFS oferuje rozwiązania Preventitive Maintenance. Czy oferujecie je także na 
Słowacji oraz w Czechach? 
 
JK: Tak, IFS Applications zawiera również rozwiązanie dla całego zakresu serwisowania i utrzymania 
sprzętu. Ponadto oferuje rozwiązania remontowe i MRO stosowane głównie w przemyśle obronnym i 
lotniczym. InfoConsulting i nasi partnerzy są również gotowi do wdrożenia takich rozwiązań na Słowacji 
i w Czechach. 
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