Kvalitou budujeme důvěru
Společnost INF, s.r.o. byla založena v roce 1997 v Uherském Hradišti p. Janem Ksiazkiewiczem. Hlavní záměr byl prostý.
Vytvořit komplexní řešení, které bude splňovat požadavky zákazníka a zjednoduší mu každodenní procesy v podnikání.
Dnes je to již více jak 20 let, co nabízíme na českém a slovenském trhu vysoce profesionální a specializované služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

implementace a provozu systému
vývoje softwaru na zakázku
procesních konzultací a poradenství
projektového managementu
servisní podpory IT (HW/SW/TELCO)
administrativní podpory
realizace a správy firemních webů a portálů
provozu emailu
certifikovaného hostingu, zálohování a DRaaS (ve spolupráci se sesterskou společností

)

Naše služby poskytujeme více než 400 zákazníkům v České republice a na Slovensku. Vždy s důrazem na spolehlivost,
kvalitu a bezpečnost.
Jsme tým 15 lidí, kterým nechybí nadšení vytvářet stále nová řešení, která posunou naši práci kupředu. A právě naši
zaměstnanci jsou tou největší hodnotou naší společnosti, protože hrají klíčovou roli v našem podnikání. Díky jejich
zkušenostem, nadšení a profesionalitě, díky hlubokým znalostem odvětví, neustálému vývoji a díky spolupráci
s předními hráči na domácím i zahraničním trhu, můžeme nabídnout ta nejlepší softwarová řešení a služby
s vysokou přidanou hodnotou.

Naše vize
CHCEME BÝT PŘEDNÍ ČESKÁ SOFTWAROVÁ SPOLEČNOST NABÍZEJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
PRO PRODUCENTY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V REGIONU EU.

Naše poslání
NAŠÍM POSLÁNÍM JE POMÁHAT.
POMŮŽEME VÁM PRACOVAT EFEKTIVNĚJI, RYCHLEJI A POMŮŽEME VAŠEMU PODNIKÁNÍ RŮST.
NAŠE ŘEŠENÍ A NAŠE SLUŽBY ZAJISTÍ SKUTEČNÉ BENEFITY – SNÍŽENÍ NÁKLADŮ, ZVÝŠENÍ PRODEJŮ, ZLEPŠENÍ
KONTROLY, OPTIMALIZACI VNITROPODNIKOVÝCH PROCESŮ A SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE.
POKUD JSTE SPOKOJENÍ VY, JSME SPOKOJENI I MY. A PROTO BUDEME NA NAŠICH ŘEŠENÍCH NEUSTÁLE
PRACOVAT A KAŽDÝM DNEM JE ZDOKONALOVAT.
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Naši lidé
Jan Ksiazkiewicz
spolumajitel a CFO v INF, s.r.o
Při práci s Honzou získáváte prospěch z jeho unikátních dovedností zahrnujících porozumění,
akceptaci rozdílných typů lidí a zajištění jejich vzájemné spolupráce. Velmi precizně dokáže
definovat, co právě vašemu podnikání může spolupráce s INFem přinést, včetně vyjádření
přidané hodnoty, a to vše prezentované ve velmi srozumitelné formě. Kde jiní tápou a odhadují,
tam Honza přesně ví, jak „hluboko vede králičí nora“. Kde jiní ztrácí nervy, tam Honza svým
klidným a pozitivním přístupem vnese klid do každé vyhrocené situace. Honza je vizionář,
který nehledá jen správná a efektivní řešení, ale rozvíjí a posunuje vaše podnikání na novou,
vyšší úroveň.

Pavel Králík
spolumajitel a CTO v INF, s.r.o.
Mluvíme-li o oddanosti k práci a realizaci nemožných řešení pro váš business,
pak mluvíme o Pavlovi. Jeho pracovní tempo je vražedné. Jeho laskavost a vlídnost bezmezná.
Pavel dokáže vyřešit hodně za málo času, ale současně bez chyb. Je to naprostý profík,
zodpovědný, rychlý, a po technické stránce vytváří svoji vlastní ligu. Jeho analytický
supermozek, zpracovávající neustále všechny detaily, zajistí, že jím navržené kroky povedou
k růstu vašeho podnikání - na takovou úroveň, jakou chcete. Pavel je absolutní jednička,
když už nevíte, jak dál.

Jiří Šotnar
spolumajitel a CEO v INF, s.r.o.
Při práci s Jirkou budete opakovaně ohromování jeho extrémním nasazením, obětavostí,
vstřícností a neutuchajícím tahem na branku. Svým velkým přehledem a vědomostmi v oblasti
IT, komplexní znalostí podnikových procesů a komunikačními schopnostmi přináší zákazníkovi
ta správná řešení – taková, která pomáhají rozvíjet jeho podnikání novými směry. Díky své
empatii je schopný rychle porozumět danému problému a vcítit se přirozeně do role svého
zákazníka. Je skvělý moderátor i řešitel, dokáže popsat složitost problému velice jednoduše.
Jeho oblíbené heslo „překážka není problém, ale výzva“ je reálnou zárukou, že řešení vašeho
problému vymyslí a zrealizuje.

Vojtěch Štulír
spolumajitel a CDO v INF, s.r.o.
Pro Vojtu neexistují neřešitelné úkoly, jen nové výzvy. Sebesložitější projekt dokáže díky svým
obrovským znalostem a zkušenostem úspěšně dokončit. Kdybychom měli jeho práci
charakterizovat jediným slovem, pak by to byla preciznost - kvalitní a profesionálně odvedená
práce je pro něj nejen samozřejmostí, ale podstatou každého jeho kroku. Při své práci je pečlivý,
svědomitý – naprostý profesionál. Dokáže složité problémy trpělivě rozplétat na jasné a zcela
srozumitelné úkoly. Vždy naslouchá svým kolegům, obchodním partnerům a jejich
dodavatelům, aby získané informace použil na řešení zdánlivě nemožného. Vojtu byste chtěli
mít nejlépe u každého projektu, protože potom vás už nic nezastaví.

