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Kim jesteśmy
Nasza firma zajmuje się tworzeniem oprogramowania, zwłaszcza na potrzeby energetyki i gospodarki wodnej. Od 1990 r. działamy i odnosimy
sukcesy na rynku niemieckim. Nasze elastyczne,
skalowalne, internetowe oprogramowanie kVASy4 zostało wdrożone w ponad 240 prywatnych
lub państwowych zakładach użyteczności publicznej. W ciągu pięciu ostatnich lat finansowych obroty firmy wzrosły łącznie o 176%, dzięki
czemu nasze przedsiębiorstwo należy do najlepszych w branży na terenie całych Niemiec. W
2005 r. firma już po raz trzeci z rzędu znalazła się
na liście rankingowej Technology Fast 50.

Co oferujemy
Zintegrowane oprogramowanie kVASy4 należy
do najbardziej nowatorskich rozwiązań informatycznych w branży zakładów użyteczności publicznej. Jest oparte na przyszłościowych technologiach internetowych i odwzorowuje na bieżąco
i kompleksowo wszystkie istotne procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw z tej branży z
takich obszarów jak rozliczanie, finanse, zasoby
techniczne i CRM.
System kVASy® - Billing (Rozliczanie) obejmuje
całościowo wszystkie obszary działalności gospodarczej nowoczesnych zakładów użyteczności publicznej oraz umożliwia definiowanie różnych modeli rynkowych i rozliczeniowych. System
ten spełnia przy tym wszystkie wymagania zliberalizowanego rynku energetycznego.
kVASy® - Finance (Finanse) to system ERP, który
kompleksowo i w łatwy do obsługi sposób odwzorowuje wszystkie finansowe procesy gospodarcze całego przedsiębiorstwa. Dzięki integracji
wszystkich danych i procesów nie jest konieczna
komunikacja modułów przez interfejsy. Oprócz
istniejących wymaganych standardowych analiz, użytkownik ma do dyspozycji wydajne

narzędzia analityczne. Wszystkie moduły są oparte na zasadach prowadzania efektywnej oddzielnej księgowości dla poszczególnych rodzajów działalności (unbundling), co szczególnie
odpowiada wymaganiom sektora zakładów użyteczności publicznej.
kVASy® - Technical Assets (Zasoby techniczne) to
system do technicznego i handlowego zarządzania instalacjami i urządzeniami. Obejmuje
zintegrowane funkcje, które dokładnie odwzorowują specyficzne profile technicznych wymagań
zakładów użyteczności publicznej. W skład systemu wchodzi system zarządzania konserwacją,
moduł ewidencji gruntów i moduł zarządzania
licznikami.
kVASy® - CRM to zintegrowany korporacyjny system informacyjny i system zarządzania, który odwzorowuje w łatwy do obsługi sposób wszystkie
procesy biznesowe zachodzące między przedsiębiorstwem, jego klientami i innymi zainteresowanymi stronami. Dzięki modułom Customer Care System (System obsługi klienta) i Customer Relationship Management (Zarządzanie kontaktami
z klientem) system ten zapewnia kompleksowy
wgląd w dane klientów i w ich wymagania.

Kogo szukamy
W Polsce chcielibyśmy nawiązać kontakty z zakładami użyteczności publicznej (woda, gaz,
prąd), które są zainteresowane modernizacją
swoich systemów. Ponadto poszukujemy firm informatycznych i integratorów systemów zainteresowanych współpracą w zakresie wdrażania naszych systemów na rynku polskim. Chodzi tu o
przetłumaczenie systemu i jego dostosowanie do
warunków lokalnych (lokalizacja), jego sprzedaż i
wdrażanie, świadczenie usług pomocy technicznej i prowadzenie szkoleń. Szczególnie pożądany
byłby partner dysponujący doświadczeniem w
realizacji projektów dla zakładów użyteczności
publicznej, z klientami w tej branży i z dostępem
do rynku.

