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Rozvíjení informačního systému IFS Applications 

___ 

Tato případová studie popisuje poskytování našich konzultantských a programátorských služeb při rozvoji 

informačního systému belgického zákazníka TOMRA Sorting.  

Zákazníkovi jsme silným partnerem hlavně proto, že potřebné změny uvnitř informačního systému 

připravujeme a dodáváme za krátký čas v nejlepší možné kvalitě tak, aby informační systém držel krok se 

změnami uvnitř společnosti. 

Profil zákazníka 

___ 

Společnost TOMRA Sorting GmbH je globálním lídrem v třídících technologiích využívaných v recyklaci, 

potravinářství a při těžbě surovin. TOMRA se profiluje jako společnost, která za využití moderních technologií 

přináší revoluci do využívání zdrojů. Vyrábí sofistikované a inovativní strojírenské stroje a třídící linky na báze 

senzorů pro optimální produktivitu zdrojů. 

Společnost TOMRA Sorting GmbH poskytuje své vysoce výkonné třídící a analytické řešení v 80 zemích. Za více 

než 110 let v oboru kombinovaného třídění TOMRA disponuje know-how dostatečným k uspokojení vysokých 

nároků zákazníků i na proměnlivém trhu. 

Výchozí stav 
___ 

Naše společnost poskytuje své konzultantské a programátorské služby pro společnost TOMRA již od roku 

2015. Služby spočívají v upravování informačního systému IFS Applications – především pro oblast výroby, 

skladů a distribuce.  

  

TOMRA Sorting 

Přečtěte si, jak pracujeme na rozvoji centrálního 

informačního systému na úroveň, která společnosti 

pomůže udržet se na své pozici na trhu. 

+420 538 700 555 

 info@cdc.cz 
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Cíle a požadavky zákazníka 

___ 

Během výběrového řízení na klíčového partnera vybrala TOMRA naši společnost pro rozvoj centrálního 

informačního systému IFS Applications. Hlavním cílem bylo plnit požadavky plynoucí z lokalit – Slovenská 

republika a Belgie. Nyní Tomra spoléhá na CDC Data jako na klíčového partnera při upgrade na novou verzi 

informačního systému IFS Applications 9. 

Výzvy a rizika projektu 
___ 

Konzultanti CDC Data museli vstřebat a pochopit souvislosti mezi interními procesy v klientské společnosti, 

segmentem, ve kterém se TOMRA pohybuje, a agendou zadavatelů úprav informačního systému. Výzvou byl 

požadavek ze strany TOMRY na poskytnutí maximální podpory při upgrade na IFS Applications 9 a převzetí 

odpovědnosti za to, že TOMRA nepřijde o žádné ze svých klíčových vylepšení. Výzvu jsme přijali a směřujeme 

do zdárného splnění zadaného cíle na konci roku 2017. 

 


