Reference

Více výhod od jediného
dodavatele

Volání
z pevné
a z mobilu

Internet
do kanceláře

Internet
a e-mail
na cesty
Firemní IT
a další
služby

„Ve 21. století je telekomunikační a datová komunikace jednou
z nejdůležitějších součástí úspěšného obchodu, a tak je tomu
Název ﬁrmy:

i u naší společnosti.“

ARKYS, s.r.o.

Předmět podnikání:
•

Výroba a prodej
drátěných konstrukcí

•

Výroba rozvaděčů

Počet zaměstnanců: 51
Počet poboček: 0
Potřeba zákazníka:
• Všechny datové služby
od jednoho operátora
• Zrychlit a zjednodušit práci
s daty

Řešení od O2:

Aleš Měřínský, ředitel společnosti

Jaké potřeby řešila
ﬁrma ARKYS?
Základní potřebou ﬁrmy ARKYS
bylo zjednodušení správy datových
připojení. ARKYS poptával takovou
službu, která by nabízela rychlé
a stabilní připojení k internetu a řešení
pro jejich ﬁremní web.
„Potřebovali jsme zjednodušit
správu našich sítí a zajistit
dostupnost servisu.“

• O2 Internet Forte
• O2 Business Mail
• O2 Hosting

Řešení na míru od O2

Přidaná hodnota pro
podnikání:

Telefónica O2 Czech Republic
nabídla kompletní informační
a komunikační řešení pro práci
s daty a pro spolehlivé připojení
k internetu. Všechny tyto služby
jsou od jednoho dodavatele, což
přináší jednoznačné výhody, mezi
které patří např. přehledné vyúčtování
služeb nebo jeden kontakt pro všechny

• Spolehlivé a bezpečné
připojení k internetu
• Možnost přenosu velkých
objemů dat
• Efektivní komunikace bez
virů a nevyžádané pošty
• Nulové investice do nového
zařízení

zákazníkovy požadavky. Firmě ARKYS
bylo na základě vydeﬁnovaných potřeb
nabídnuto řešení na míru, a to
v podobě služby O2 Internet Forte,
připojení se stabilním odesíláním
a přijímáním velkého objemu dat stejnou
rychlostí, a dále O2 Business Mail,
služby, která jednoduše vyřešila
doménu a e-mailovou komunikaci.
Díky tomuto profesionálnímu
e-mailovému řešení ﬁrma sdílí rychle
a spolehlivě všechny potřebné
informace. V poslední řadě také
nabídka zahrnovala profesionální
O2 Hosting, který ﬁrmě ARKYS vyřešil
rychlý a bezpečný přístup k webové
prezentaci ﬁrmy.
„Nabídnuté řešení znamenalo
zrychlení připojení naší ﬁrmy
k internetu, zjednodušení servisu
a zvýšení funkčnosti datového
spojení,“ pochvaluje si spolupráci
pan Měřínský.

Reference

Více výhod
od jediného
dodavatele
Náklady
pod kontrolou
• Služba O2 Business Mail
a O2 Hosting představuje
profesionální e-mailové řešení
bez investic do nového zařízení.

Řešení na míru přináší
výhody
• Zodpovědnost za správu celého
řešení je na straně O2
• Úspora času a nákladů
• Řešení je sestaveno podle
individuálních potřeb zákazníka
na jednotlivé uživatelské proﬁly

Krátce o ﬁrmě ARKYS
Firma ARKYS s.r.o. byla založena
v roce 1997. Více než 12 let se věnuje
výrobě a prodeji kabelových žlabů
MERKUR a během těchto let se stala
největším výrobcem tohoto nosného
elektroinstalačního systému v ČR. Přes
síť cca 120 velkoobchodních partnerů
nabízí ﬁrma systém MERKUR po celé
České republice a též je exportuje
na Slovensko, do Maďarska, Ruska,
Litvy a např. také do Ázerbajdžánu
a na Kubu.
Dalším odvětvím podnikání ﬁrmy
ARKYS je výroba rozvaděčů nízkého
napětí do 1 000 V v rozsahu
do 2 500 A pro průmysl a bytovou
výstavbu. Tomuto odvětví se ﬁrma
věnuje již přes 11 let. Za dobu
působení na trhu se i v této oblasti,
díky vysoké kvalitě výrobků, stala
společnost ARKYS dodavatelem
významným montážním
společnostem jak v brněnském
regionu, tak i s nadnárodní reputací.
V roce 2004 společnost zavedla
systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2001
a pracuje i na dalších dílčích

programech, které jsou v celkovém
důsledku pro zákazníky přínosem.
Jedním z těchto programů jsou
i kvalitní telekomunikační a datové
služby.
Více na www.arkys.cz

Vaše potřeby řešíme
individuálně
Komunikace se zákazníky
a obchodními partnery je důležitá
i v době ekonomického poklesu, ať
jste malá nebo střední ﬁrma.
Základem ﬁremní komunikace je
kvalitní a spolehlivé připojení
k internetu a volání z pevné
a mobilu. Nabízíme řešení, které
respektuje potřeby společnosti
i jejích jednotlivých zaměstnanců.
Navíc si můžete vybrat služby, které
vám pomohou zvýšit efektivitu
vašeho podnikání.
Například ve ﬁrmě ARKYS
pracují zaměstnanci v kanceláři
i na cestách – např. obchodně
techničtí manažeři.

Zaměstnanec v kanceláři i na cestách
Obchodně technický manažer
ﬁrmy ARKYS:
„Díky spolehlivému připojení O2 Internet Forte
nemám problémy s odesíláním a přijímáním
velkého objemu dat, když jsem připojený
ve své kanceláři, což mi ušetří mnoho času,
který mohu věnovat zákazníkům.“

Manažer
Ředitel ﬁrmy ARKYS:
„Řešení na míru znamenalo pro firmu ARKYS
zrychlení připojení k internetu a zvýšení
funkčnosti datového spojení. Všechny tyto
faktory pomáhají firmě soustředit se čistě
na předmět podnikání.“

Kontaktujte nás
800 203 203
(nebo *52 z O2 mobilního telefonu)
Pro nové zákazníky:
800 333 555
ﬁrmy@o2.com
Pro více informací navštivte
www.cz.o2.com/ﬁrmy

Tento referenční příběh byl připraven v červnu 2009.
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