stalo se

CIO BW Případová studie 2013

Osmý ročník vynesl do
čela projekt implementace
podnikového informačního
systému ve výrobní
společnosti TOKOZ.
Na podzim letošního roku proběhl již
osmý ročník soutěže případových studií
pořádaných magazínem CIO Business

World. Porota, složená ze zástupců oborových sdružení ICT Unie, CACIO a zkušených akademiků z prestižních IT fakult
českých univerzit, vybírala z téměř dvacítky přihlášených projektů.
Z multikriteriálního hodnocení porotců vyšla nejlépe případová studie společnosti Melzer, která ve společnosti TOKOZ
implementovala informační systém QI.
Hodnotitelé pozitivně ocenili celý projekt
postavený na míru potřebám výrobní firmy a především pak jasně deklarované
ekonomické přínosy zavedení komplexního systému.
Kromě toho byly v několika kategoriích a vertikálách oceněny další případové studie, jejichž přehled vám přinášíme.

Ondřej Hergesell
Šéfredaktor, CIO Business World

Tabulka oceněných případových studií
Hlavní cena – Případová studie roku

Podnikový informační systém QI, správná volba pro TOKOZ
(Melzer)
Cena za byznys přínos
Elektronická fakturace a důvěryhodná elektronická archivace
pro společnost OBI ČR (CCV Informační systémy)
Cena za technologickou inovaci
Caché zprostředkovává data tisícům uživatelů repozitáře
Akademie věd ČR (Cosmotron Bohemia, InterSystems)
Cena za nejlepší řešení pro big data a BI
Hitachi technologie v Moravském zemském archivu v Brně (3S.cz)
Cena za nejlepší řešení pro mobilitu a spolupráci Elektronická ošetřovatelská dokumentace (ICZ)
Cena za nejlepší datové/cloudové řešení
Dynamické datové centrum pro společnost NET4GAS
(T-Systems Czech Republic)
Cena redakce za efektivní řešení
BYZNYS ERP pomáhá opravovat elektroniku (J.K.R.)
Oborové ocenění za projekt ve zdravotnictví
Konsolidovaný pohled na pacientská data ve Fakultní nemocnici
Brno (C-SYSTEM, InterSystems)
Oborové ocenění za projekt ve veřejném sektoru ANSELM, dodávka jednoho z nejvýkonnějších superpočítačů
ve střední Evropě (Bull)
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je společnost Trask solutions

Jednou větou
Majoritní podíl ve společnosti
Telefónica Czech Republic oficiálně
kupuje skupina PPF, za 65,9 procenta zaplatí 62,6 miliardy korun.
Provozovatele cloudové platformy pro realizaci marketingových činností, firmu Compendium, koupil koncern SAP.
Deutsche Telekom přebírá operátora GTS Central Europe, za 546 milionů eur převezme veškeré aktivity
v regionu vyjma slovenské pobočky,
tedy i operátora GTS Czech.
Akcie společnosti Dell přestaly
být po 25 letech obchodovány na burze NASDAQ, krok souvisí s odkupem
firmy skupinou investorů v čele s Michaelem Dellem a fondem Silver Lake Partners.
Na burzu NYSE naopak vstoupila společnost Twitter, provozovatel
stejnojmenné služby.
Hledání kupce ukončil výrobce
smartphonů BlackBerry, hodlá vydat
konvertibilní dluhopisy a svůj další
provoz financovat z jejich výnosu.
Na základech firmy Siemens Enterprise Communications vznikla nová společnost Unify, zaměřovat se
hodlá na aktuální trendy v ICT.
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