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• 4 země | 100 expertů | 150 zákazníků 

 
• Implementace x Poradenství x Řešení 

 
• 20 let zkušeností jak pracovat s informací  

 
• Partnerství založené na nejlepších  

standardech a praktikách 
 
  
 

"Dobrá řešení jsou založena na silném softwaru a 
dlouhodobých zkušenostech s projekty." 

 
 
 
 
 

Společnost CIRCON je odborníkem na poradenství a implementace 
podnikových informačních systémů a více než 12let  se specializuje na 
odvětví módního průmyslu. Naše služby zajišťuje téměř stovka 
kvalifikovaných profesionálů ve čtyřech evropských zemích. 

 
Díky mnohaletým zkušenostem a mezinárodnímu zázemí jsme schopni 
realizovat i nadnárodní projekty se stovkami koncových uživatelů. 
Například oděvní řetězec New Yorker využívá naše řešení ve více než 30 
zemích světa. Úspěšně jsme  implementovali naše řešení v tržních 
segmentech velkoobchodu, maloobchodu, výroby i logistiky.  

 
Kromě implementace ERP systémů máme zkušenosti i se systémovou 
integrací (B2B nákupní portál, rozhraní mezi AX a 1C na ruském trhu) a 
business inteligence. 
 

CIRCON FASHION 

V KOSTCE:  

 

FASHION W HOLESALE 

Centrální modul pro řízení 

velkoobchodního prodeje podporujicí: 

• Plánování sezónní kolekce 

• Práci s  produktovou sturkturou 

napříč všemi procesy 

• Konfiguraci modelů a jejich 

variant  (barvy, materiál, 

velikostní systémy) 

• Cenové kalkulace; etikety a 

štítky 

 

FASHION RETAIL 

Modul pokrývá celý business proces 

spojený s retailovým prodejem: 

• Tvorba nákupních plánů 

• Správa předobjednávek a 

objednávek 

• Monitoring importu včetně 

správy expedičních dokumentů 

• Správa prodejen a řízeni 

distribuce zboží 

 

FASHION LOGISTICS 

Modul zahrnuje kompletní WMS 

nástroje pro: 

• Plánování příjmu 

• Samotný fyzický příjem  

• Plánování a expedici zboží 

• Podpora celniho skladu. 

 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

Co Vám můžeme nabídnout 

PORTFOLIO SLUŽEB 
 

Konzultace 

Technická podpora 

Instalace a nastavení 

Údržba 

Aplikační podpora 

Hardwarová podpora 

ZASTOUPENÍ  

Glattbrugg (CH) 

Hannover (DE) 

Leichlingen (DE) 

Wien (AT) 

Dornbirn (AT) 

Graz (AT) 

Praha (CZ) 

Uherské Hradiště (CZ) 

Lihovarská 1060/12  
190 00 Praha 9 
 
Tel.: + 420 210 219 700  
Fax: + 420 210 219 701  
E-mail: info@circon.cz 

 

• zajímavou práci s velkým 
přínosem pro Vaši kariéru  

• účást na českých i mezinárodních 
projektech z rozdílných odvětví 
(Fashion, Retail, Finance)  

• práce v přátelském prostředí 
• příležitost k dalšímu vzdělávání 

s možností získání pracovního 
místa  
 

 
• základní vlastnosti ERP produktu 

Microsoft Dynamics AX 2012 
• architekturu ERP řešení 
• model vertikálního řešení pro Fashion 
• programování ve vlastním jazyce X++ 

(objektový jazyk podobný JAVA 
s dotazováním SQL) 

• možnost práce se zahraničními kolegy 
(Německo, Rakousko, Švýcarsko) 
 

Co všechno se naučíte  

Kontaktní informace:   
Michal Kozma 
e-mail: michal.kozma@circon.cz 
M: +420 603 164 853 

 


