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Kdo jsme 
Naše společnost působí na trhu podnikových informačních systémů od roku 1990 (původně 
pod jménem FUTURE Engineering). NAVERTICA a.s. má sídlo v České republice a působí v 
Praze a v Brně. Dceřiná firma na Slovensku, NAVERTICA SK s.r.o., sídlí v Bratislavě. Jihoafrické 
aktivity pokrývá NAVERTICA SA CC se sídlem v Johannesburgu (JAR). 
 
NAVERTICA má status Microsoft Gold Certified Partner od roku 2002. V roce 2008 a 2010 byla 
NAVERTICA oceněna prestižním titulem Microsoft Dynamics President’s Club.  
 

Co děláme 
Jsme spolehlivým dodavatelem ERP a CRM řešení na bázi Microsoft Dynamics (NAV / AX, 
CRM). K tomu dodáváme také  Document Management (DM) systémy založené na Microsoft 
SharePoint. Často také poskytujeme konzultační služby v oblasti integrovaných systémů 
managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, atd.), které předcházejí nebo navazují na 
dodávku SW řešení. 
Výzvy, kterým čelíme u našich zákazníků, spočívají zpravidla v přeměně jejich 
nestrukturovaných pracovních činností v oblasti ICT na strukturované. S tím je obvykle 
spojena náhrada izolovaných ostrůvků informací ve vlastnictví jednotlivých útvarů jednou 
komplexní databází využívanou všemi pracovníky v rozsahu přiměřeném jejich potřebám. 

Naše mise:   Dodáváme vám lepší hospodářský výsledek! 
 

Naše hodnoty:  
 Kompetentnost & Pozitivní přístup 
 Důvěryhodnost & Spokojený zákazník 
 Týmová spolupráce & Profesní růst. 

 

Naše vize:   Nejpřínosnější dodavatel na trhu SW řešení pro střední podniky. 
 

Naše strategie:  Politika kvality, bezpečnosti informací, IT služeb a environmentu  
   SW moduly Navertica Applications na platformě Microsoft 
   Metodologie Navertica Step.  



 

 
 
 

Používáme naši neustále zlepšovanou projektovou metodologii Navertica Step a naše vlastní 
SW moduly na platformě Microsoft. Promyšlenou aplikací těchto nástrojů měníme chaos ve 
strukturu, tu zjednodušujeme a následně zavedením zpětné vazby vytváříme cyklus 
nepřetržitého zlepšování. 
Roky zkušeností s fungováním procesů ve firmách nám umožňují poskytovat zákazníkům 
kromě SW systémů také významnou přidanou hodnotu. Ta je mnohdy větší než hodnota 
dodaného systému a je tak naplněním naší mise „Dodáváme vám lepší hospodářský 
výsledek!“. 
 
Společnost NAVERTICA a.s. má zavedeny a certifikovány systémy managementu podle 
požadavků ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 a ISO 27001. 
 
 
Ve spolupráci s našimi partnery máme pro naše zákazníky připraveny komplexní odvětvová 
řešení v těchto segmentech: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo jsou naši zákazníci 
Našimi zákazníky jsou zejména organizace střední velikosti.  
 

Nejčastěji mezi nimi jsou: 
 Centrály firem s mezinárodní působností, které mají jasnou strategii v oblasti IT 
 Pobočky firem s mezinárodní působností, které plní definovanou IT strategii svých 

centrál 
 Lokální firmy, které již alespoň na dvou předchozích negativních zkušenostech poznaly, 

že bez profesionálního IT řešení se nelze dlouhodobě rozvíjet 
 Organizace s kompetentním managementem, který chce kvalifikovaně řídit podnikové 

procesy.  
 
Odvětvová řešení Navertica jsou implementována u mnoha domácích i zahraničních, 
převážně evropských zákazníků. Mezi nejvýznamnější z nich patří Konica Minolta Evropa 
(Německo) se svými pobočkami v jednotlivých evropských zemích, ITEC Group (Jihoafrická 
Republika), William King (Velká Británie), Teknia (ČR), TRUMF International se svými 
východoevropskými pobočkami, IBG (CZ, SK, HU), atd. 

Služby 
Profesionální servisní služby 
Zdravotnická zařízení 
Města a obce 
Správa a údržba nemovitostí 
Hotely, lázně, restaurace 
Půjčovny, nájmy, pronájmy 
Oční optika 
 

Výroba 
Hutní materiály (Steel Service Center) 
Automobily 
Lisování plastů 
Míchání komponent (potraviny, atd.) 
Stavební hmoty a keramika 
Strojírenství 
Polygrafie 
 
 
 


