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Aktualizace informací o skupině firem TECHNODAT

TECHNODAT Update



Mise firmy TECHNODAT
TECHNODAT přináší na trh významnou přidanou hodnotu spojenou s hlubokými znalostmi průmyslu,                                 

s přínosy spočívajícími v řešeních pro návrh výrobku prověřených širokým spektrem projektů                                   

a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.



O firmě TECHNODAT

Naše řešení sestává z nejlepších SW nástrojů,             

které garantují našim zákazníkům vložené investice, 

z analýzy požadavků zákazníků a z implementace, 

školení a technické podpory pro celý životní cyklus 

řešení.

360 stupňů služeb

v oblasti 3D PLM řešení

S déle než 25-ti roky historie a zkušeností v oblasti 3D PLM řešení je TECHNODAT vedoucím 

dodavatelem při prodeji a implementaci 3D PLM řešení u špičkových zákazníků v České republice a na 

Slovensku.



TECHNODAT a zaměření na řešení

TECHNODAT se zaměřuje na zákaznická řešení mezi nimiž buduje synergie

• TECHNODAT, CAE-systémy, s.r.o.          

(Česká republika)

• TECHNODAT, CAE-systémy spol. 

s.r.o. (Slovensko)

3D PLM a 3DEXPERIENCE řešení 

• TECHNODAT Engineering, s.r.o.                      

(Česká republika)

• TECHNODAT, CAE-systémy, spol. s  

r.o. (Slovensko)

• TECHNODAT Elektro, s.r.o.                                  

(Česká republika a Slovensko)

Inženýrské služby 

• TECHNODAT Elektro, s.r.o.                                       

(Česká republika a Slovensko)

Řešení CAE-elektro

• TECHNODAT Develop, s.r.o.                                  

(Česká republika a Slovensko)

Řešení CRMPLUS a Carat



TECHNODAT a dosažené ekonomické výsledky

Obrat Zaměstnanci

432 mil. Kč

Kumulovaný obrat skupiny 

firem TECHNODAT

163 zaměstnanců
Počet zaměstnanců ve 

skupině firem 

TECHNODAT

Historii skupiny firem TECHNODAT charakterizuje trvalý růst obratu                                           

a počtu zaměstnanců
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TECHNODAT a ocenění za výsledky 2018

Dassault Systèmes PLATINUM PARTNER



Region EUROPE CENTRAL

16 KPI’s

TECHNODAT a ocenění za výsledky 2018

Dassault Systèmes PLATINUM PARTNER



TECHNODAT a ocenění za výsledky 2018

Dassault Systèmes PLATINUM PARTNER

TECHNODAT je jediný PLATINUM partner současně v CZ v SK



TECHNODAT a ocenění za výsledky 2018

BEST PERFORMER 2018



TECHNODAT a ocenění za výsledky 2018

Dassault Systèmes President’s Club 2019



TECHNODAT a zaměření na zákazníka
TECHNODAT se soustřeďuje na zákazníka a jeho úzká místa, to vše v customizovaném

řešení a v nejlepší dostupné kvalitě implementace, po níž následuje trvalá optimalizace a 

podpora řešení během jeho celého životního cyklu

Porozumění zákazníkovi a jeho procesům a úzkým místům to vše                       

v analýze navrhující finální zákaznické řešení

Nejlepší dostupné standardní softwarové řešení přizpůsobené 

„na míru“ zákazníka a jeho priority

Nejlepší dostupná implementace přizpůsobeného řešení „na míru“ 

zákazníka, která akceleruje přínosy a snižuje rizika zákazníka

Implementované přizpůsobené řešení „na míru“ zákazníka je trvale 

optimalizováno a podporováno během celého životního cyklu řešení

Zákazník

Přizpůsobení řešení

Implementace

Optimalizace a podpora



TECHNODAT a zaměření na zákazníka

Automotive OEMs

Automotive subcontractors

Aerospace

Industrial Equipment

Mouldmakers/Toolmakers

Consumer goods

Engineering services

Energy Others  



Vývoj a konstrukce složitých tvarových 

plastových výrobků se neobejde bez 

použití pokročilých konstrukčních a 

simulačních nástrojů CATIA a CATIA

Composer.

Vývoj a konstrukce

Specifikem výroby jsou přesné pěti osé

ořezy plastových výrobků na NC strojích, 

které jsou programovány v CATIA se 

specifickou nástavbou FASTTRIM od 

německé firmy CENIT

NC programování ořezů

3DEXPERIENCE řešení, rozšířené o platformu pro 

podporu vývoje výrobku včetně projektového 

řízení. Celé řešení bylo navrženo a 

implementováno v souladu s ISO TS a IATF 

certifikací. 

Řízení a spolupráce na inovaci výrobků

RPC PROMENS a.s.

Vývoj a výroba velkoplošných plastových dílů ve 

středních sériích technologií RIM (reaktivní 

vstřikování) a VF (vakuové tvarování)

TECHNODAT a zaměření na zákazníka



Slavia Production Systems

Člen skupiny firem Chropynska, významný dodavatel 

komplexních technologických především upínacích 

zařízení (svařování, opracování, montáž, manipulace a 

měření), odběrateli zařízení jsou např. Škoda Auto, 

Volkswagen atd.

3DEXPERIENCE řešení Dassault 

Systèmes vybrané jako jednotná 

platforma pro efektivní řešení 

procesů a zákaznických projektů

Zlepšení efektivity procesů

Očekávané zlepšení v komunikaci mezi 

odděleními inženýrinku a výroby díky 

možnosti komunikovat v rámci 

jednotného 3DEXPERIENCE řešení

Zlepšení komunikace

Integrace ERP systému SAP v rámci 

jednotné implementace v rámci všech 

firem ze skupiny Chropyňská strojírna

Integrace s ERP systémem SAP

TECHNODAT a zaměření na zákazníka



3DEXPERIENCE umožní využití 

efektivních procesů ve vývoji letounu 

kategorie Normal dle FAR23

Efektivní procesy

3DEXPERIENCE umožní efektivní a 

bezpečné sdílení dat v geograficky 

členěném vývojovém týmu (Evropa, 

Asie)

Efektivní a bezpečné sdílení dat

3DEXPERIENCE umožní efektivní přenos 

dat do výroby a využití výhod 

bezvýkresového projektování

Přenos dat do výroby

TECHNODAT a zaměření na zákazníka

CZECH GENERAL AIRCRAFT, a.s.

CZECH GENERAL AIRCRAFT a.s. se zaměřuje na 

vývoj, výrobu, prodej a údržbu civilních letadel.



Platforma Engineering Base je využita 

na zpracování projektové 

dokumentace procesní, MaR i elektro 

části

Sjednocení SW napříč firmou

Engineering Base spojuje doposud 

oddělené procesy jednotlivých oddělení 

do jedné společné databáze

Spojení procesů

Možnost snadného přizpůsobení struktury a 

vzhledu dokumentace dle požadavků zákazníka 

v rámci mezinárodní spolupráci na projektu

Očekávané úspory na projektech

TECHNODAT a zaměření na zákazníka

UNIS, a.s.

UNIS, a.s. se zabývá realizací projektů „na klíč“ 

(model EPC nebo EPC-M) v investiční výstavbě 

zaměřené do oborů zpracování ropy a zemního 

plynu, petrochemie, chemie a energetiky.



TECHNODAT a zaměření na zákazníka

GORENJE

Kuchyně gorenje je prodejní síť kuchyňského 

nábytku dvou předních evropských výrobců 

(Německo a Slovinsko).

Kuchyně jsou silně orientovány na pokrokový 

design. V prodejní síti jsou nabízeny spotřebiče zn. 

Gorenje anebo Mora. 

Jednotná systémová platforma 

usnadňuje administraci cele 

skupině prodejen  KUCHYNĚ 

gorenje.  

Jednotná platforma 

Nástroje jakými jsou Raytracer a 

App CARAT view napomáhají 

prodejcům přesvědčit zákazníky.

Přesvědčivé nástroje  

Klíčovým faktorem při prodejních 

rozhovorech a také při komunikaci s 

centrálou jsou přesně zpracovaná 

katalogová data. 

Katalog   



TECHNODAT a novinky „z naší kuchyně“

Investice do problematiky „Digital Twin“



TECHNODAT a vnější komunikace

TECHNODAT trvale zvyšuje investice a zlepšuje kvalitu digitální komunikace



TECHNODAT a vnější komunikace

TECHNODAT trvale zvyšuje investice a zlepšuje kvalitu digitální komunikace

www. engineeringwithpower.cz



TECHNODAT a vnější komunikace

TECHNODAT trvale zvyšuje investice a zlepšuje kvalitu digitální komunikace



TECHNODAT trvale investuje do lidských zdrojů, zázemí a infrastruktury

Činnost ve skupině firem 

TECHNODAT déle než 15 let, 

trvalý přístup ke vzdělávání

Top management a spoluvlastníci   

ve dceřiných firmách

Činnost ve skupině 

TECHNODAT v průměru déle 

než 10 let, adresný přístup ke 

vzdělávání

Výkonní pracovníci

Činnost ve skupině 

TECHNODAT vesměs déle 

než 15 let,            trvalý přístup 

ke vzdělávání

Střední management a 

špičkoví specialisté

Podle aktuálních priorit a cílů 

firmy s okamžitým přístupem 

ke vzdělávání

Nově získaní pracovníci     

a obměna v týmech

30%

20%

10%

40%

TECHNODAT a zázemí



TECHNODAT Develop s.r.o. – Férový zaměstnavatel roku Zlínského kraje 2019

TECHNODAT a zázemí



TECHNODAT trvale investuje do lidských zdrojů, zázemí a infrastruktury

Centrála firmy patří k nejzajímavějším firemním 

areálům v centru  Zlína a vytváří základnu pro 

další růst a rozvoj skupiny firem.

Centrála firmy ve Zlíně

Školicí středisko patří k nejmodernějším zázemím     

pro školení  řešení pro vývoj výrobků a 

informačních systémů v České republice a na 

Slovensku.

TECHNODAT a zázemí



TECHNODAT trvale investuje do lidských zdrojů, zázemí a infrastruktury

TECHNODAT a zázemí

Výrazně rozšířené zázemí firmy v Trenčíně



TECHNODAT trvale investuje do lidských zdrojů, zázemí a infrastruktury

TECHNODAT a zázemí

Nové zázemí firmy v Plzni
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Děkuji za pozornost

Aleš Kobylík


