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DIGITAL RESOURCES a.s.
 
Od roku 1997 působíme v oblasti informačních a komunikačních
technologií (ICT). Poskytujeme profesionální služby v oblasti zavá-
dění podnikových systémů a IT infrastruktury včetně komplexní
IT podpory. Zaměřujeme se zejména na DMS/ECM systémy, CRM
systémy, ERP systémy a hardwarovou infrastrukturu. Jsme tvůr-
cem systému Intuo-Company Intelligence, který nabízí možnost
efektivně řídit a vyhodnocovat jednotlivé klíčové procesy, dosaho-
vat lepších výsledků a lépe obsluhovat zákazníky. Také jsme
aktuálně nejúspěšnějším Gold Partnerem M-Files ve střední
Evropě. Pečujeme o zákazníky ve 20 evropských zemích. 

„

„

Naším cílem je pomáhat firmám využívat technologie tak, aby se
zlepšovalo jejich postavení na trhu, aby dosahovaly vyšší efektivity
a zlepšovaly své procesy. To vše se nám daří díky profesionálnímu
týmu, který je složen ze špičkových odborníků. Zakládáme si na
profesionálním přístupu a rychlosti.

O NAŠE ZÁKAZNÍKY SE STARAJÍ
PROFESIONÁLNÍ TÝMY ODBORNÍKŮ

Vždy se snažíme plně vyhovět požadavkům, přáním
a potřebám našich zákazníků, a proto jsme vytvořili 
několik týmů, které se starají o specifické potřeby
každého zákazníka z řad místních i mezinárodních firem.

Správa informací a dokumentů (DMS/ECM)
Řízení procesů, projektů a zakázek (PM)
Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Účetnictví, fakturace, sklady a výroba (ERP)
Řízení operativních aktivit, úkolů
a zaměstnanců (Time Management)
Řízení výkonnosti firem, plánování a vyhodnocení (BI)

Digital Resources
v číslech
Vývoj obratu

23 978 043 Kč
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Profesionální podporu Vaší IT infrastruktury:

CO VÁM NABÍZÍME?

TŘI DŮVODY, PROČ BÝT
ZÁKAZNÍKEM DIGITAL RESOURCES

Ucelené řešení v oblasti podnikových systémů
a IT služeb

Individuální přístup dle Vašich přání a požadavků

Profesionalita a spolehlivost

Správa IT infrastruktury
Řízení IT projektů
Centralizace a bezpečnost dat
Odborné konzultace k rozvoji IT
Dodávky hardware a software
Cloudové služby
IT služby v souladu s globálními standardy 
- v případě centrály v zahraničí
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DMS M-Files
správa dokumentů 
a informací
 

CRM Intuo
systém pro řízení vztahů 
se zákazníky 

ERP
ekonomické systémy
Dceřiná  společnost Orange Solutions: Helios Orange
Dceřiná společnost Intuo Intelligence: ESO 9

PORTFOLIO PRODUKTŮ

IT SLUŽBY
Komplexní 
péče
o infrastrukturu



VYBRANÉ REFERENCE:

 
Digital Resources a.s.
Poděbradská 520/24
190 00 Praha

IČ: 25141996

KONTAKTY

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4823. 
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ADRA, o.p.s.
AFI EUROPE Czech Republic s.r.o.
Americká obchodní komora v České republice
Arjowiggins Czech Republic koncernový
podnik s.r.o.
Avast Software s.r.o.
Bayer s.r.o.
BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o.
BPS Průmyslové Služby, s.r.o.
Crowdberry a.s.
DANCE AND JUMP, spol. s r.o.
DEMOAUTOPLAST, s.r.o.
EGE, spol. s r.o.
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.

Glatzová & Co., s.r.o.
HIKO SPORT s.r.o.
KKCG a.s.
MEDESA s.r.o.
Medicton Group s.r.o.
MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic
OBO BETTERMANN s. r. o.
PFANNER, spol. s r.o.
PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o.
PRAGIS a.s.
Pražská informační služba
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
S.C.Johnson s.r.o.
TOMAN,DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.

Tel. : +420 281 090 141
E-mail: info@digres.cz
web: www.digres.cz      www.intuo.cz      www.edms.cz


