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

s přínosy spočívajícími v nabízených řešeních prověřených širokým spektrem projektů                                        

a dlouhodobou úspěšnou podporou zákazníků.



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

O firmě TECHNODAT

S 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.



4 pracovníci zaměření na 3D 

software

Hlavní milníky v pětadvacetileté historii firmy

1992
Květen

Založení firmy

1993
Leden

Mezi nimi Škoda Auto, Škoda 

Turbíny, Preciosa, Frema, Unitools

Deset významných zákazníků

TECHNODAT a hlavní milníky



1994
Leden

Zahájení budování holdingové 

organizace

Holdingová organizace

1996
Leden

Wohnplan – Easyroom

– magic+Plus - CARAT

Software pro plánování 
kuchyní

2001
Prosinec

Poprvé nejúspěšnější CATIA 

partner v České republice, od té 

doby po většinu dalších roků

Nejúspěšnější CATIA partner 
v České republice



2005
Prosinec

Poprvé nejúspěšnější CATIA partner 

v nadřazeném regionu, od té doby 

opakovaně v dalších letech.

Nejúspěšnější CATIA partner 
v nadřazeném regionu

2016
Prosinec

TECHNODAT charakterizuje                   
trvalý růst obratu, počtu zaměstnanců        

a celá řada získaných ocenění a 
certifikátů 

Dosažený stav obratu a počtu 
zaměstnanců



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 fokus na řešení



Centrála ve Zlíně a kanceláře v Plzni, 
Praze a Kroměříži, zastoupení v 
Liberci

TECHNODAT a teritoriální pokrytí

Česká republika

Centrála v Trenčíně a plánované 
zastoupení v Košicích

Slovensko

Zastoupení ve Varšavě pro obchodní 
aktivity v Polsku (CARAT)

Polsko



Obrat Zaměstnanci

365 mil. Kč
Kumulovaný obrat skupiny 
firem TECHNODAT

148 zaměstnanců
Počet zaměstnanců ve 
skupině firem TECHNODAT

TECHNODAT a dosažené ekonomické výsledky

Historii skupiny firem TECHNODAT charakterizuje trvalý růst obratu                                           

a počtu zaměstnanců
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TECHNODAT a fokus na zákazníka

Automobil. /Výrobci

Automobil./Subdodavatelé

Letecký průmysl

Strojírenství

Nástrojárny

Spotřební průmysl

Inženýrské služby

Stavebnictví              Ostatní



Iveco Czech Republic

Významný výrobce autobusů značky IVECO, 

člen mezinárodně operující průmyslové 

skupiny CNH Industrial

Efektivní integrace velkého rozsahu 

outsourcovaných inženýrských 

kapacit na bázi prostředí CATIA  do 

vývojového procesu vozidel

Vývoj vozidel

Zrychlení přípravy dokumentace pro 

operativní konstrukční zpracování 

nestandardních požadavků 

zákazníků v bezprostřední 

předvýrobní etapě

Mimo-sériová konstrukce 

Tým klíčových uživatelů PLM systémů z řad 

konstruktérů firmy Technodat Engineering

zajišťuje první úroveň uživatelské podpory 

pro vývojovou i mimo-sériovou konstrukci

Technická podpora uživatelů CAx

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 zaměření na zákazníka



NOBILIA

Německý výrobce kuchyní s hlavním  sídlem 

ve Verl. Vice než 8000 obchodních zákazníků 

na celém světě. 

Síť kuchyňských studii v Česku, Polsku a na 

Slovensku.

Software CARAT zajišťuje 

elektronickou komunikaci mezi 

prodejci a výrobcem, což výrazně 

zrychluje proces objednávek.

Elektronické objednávky

Kalkulace cen probíhá automaticky 

dle nastavených obchodních 

podmínek a zajištuje korektní 

vypočet ceny a marže. 

Bezchybné kalkulace

Software CARAT výrazné urychluje grafický 

návrh interiéru a zároveň poskytuje 

nástroje pro tvorbu optimalizované 

nabídky s využitím kalkulace bloku. 

Efektivní práce prodejců

TECHNODAT a zaměření na zákazníka 



INFINI

Významný  český výrobce kuchyní a vestavného 

nábytku. 

Ryze česká společnost s vice jak  20-ti letou historií a 

rozvětvenou sítí kuchyňských studii na území  ČR a 

SK. 

Dokonale zpracovaná katalogová 

data jsou jedním z důležitých 

přínosů zavedeni software CARAT. 

Katalogová data

Software CARAT zajišťuje rychle a 

přesné vytvořeni technické 

dokumentace, která je důležitá pro 

objednávku, výrobu a montáž 

kuchyně.

Technické podklady

Realistické vizualizace s využitím funkce 

Raytracer jsou klíčovým faktorem při 

prodejním rozhovoru se zákazníky.

Grafický návrh interiérů

TECHNODAT a zaměření na zákazníka

Realizace



DATART INTERNATIONAL a.s.

Přední maloobchodní prodejce, zaměřený na 

spotřební elektroniku. 

Od roku 2015 zavedena sít kuchyňských studii, kde si 

zákaznici mohou navrhnout kuchyň od nábytku až po 

spotřebiče.

Precizní propojeni grafické části 

programu a dokonale zpracování 

obchodních dat zajišťuje flexibilitu a 

rychlost sítí kuchyňských studii 

DATART. 

Ucelené řešení 

Aktuální katalogová data jsou 

důležitým faktorem nejen při 

prodejních rozhovorech s konečným 

zákazníkem, ale také při komunikaci 

s výrobcem.

Kvalita katalogových dat

Nasazeni software CARAT výrazně zrychlilo 

přípravu grafických návrhů interiéru a 

zároveň poskytlo nástroje pro tvorbu 

optimalizované nabídky a kvalitních 

vizualizaci. 

Vyšší konkurenceschopnost 

TECHNODAT a zaměření na zákazníka

Grafický návrh Realizace



BALLERINA

Německý výrobce kuchyní se sídlem v 

Rodinghausen.   

Síť kuchyňských studii v Česku a na Slovensku.

Aktuální katalogová data mají 

prodejci sítě Ballerina neustálé k 

dispozici, co je garanci přípravy 

bezchybné kalkulace. 

Aktuální data

Rychle zpracování projektu a 

okamžitý přehled o jeho ekonomické 

stránce dává prostor pro variabilní 

řešení nabídky. 

Efektivita prodeje

Silným argumentem při prodejním 

rozhovoru s koncovými zákazníky jsou 

realistické vizualizace připravené v 

Raytracer a virtuální průchod navrženou 

místností.

Realistické vizualizace

TECHNODAT a zaměření na zákazníka 



AVE ART Ostrava, s.r.o.

Soukromá umělecká škola, která svoji činnost 

zahájila v roce 2002. V současné době působí jako 

základní škola s výtvarným oborem a střední škola 

se šesti maturitními obory.

Studenti pracuji s profesionálním 

software, kterého nepřetržitý vývoj 

kopíruje nejnovější trendy. 

Profesionální nastroj 

Uživatelský příznivé rozhraní dává 

studentům moznost získáni 

dovednosti projektovaní ve 2D, 3D a 

schopnosti samostatného návrhu 

interiéru včetně projektové 

dokumentace. 

Intuitivní uživatelské rozhraní

Nasazeni SW CARAT na oboru Interiérový 

design otevírá absolventům cestu k

bezproblémovému uplatnění jako např. 

designéři v kuchyňských studiích. 

Konkurenceschopnost 

TECHNODAT a zaměření na zákazníka 



Unikátní projekt prezentující možnosti                                         

3DExperience řešení s obrovskou viditelností                                              

ve sdělovacích prostředcích (opakovaně ČT, CNN,                        

Channel One atd.).

Projekt létajícího kola F-Bike

TECHNODAT a orientace na projekty

TECHNODAT se trvale zapojuje do technologických projektů
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TECHNODAT a orientace na projekty

TECHNODAT se trvale zapojuje do technologických projektů



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 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.



Aleš KOBYLÍK                                                    

Děkuji za pozornost


