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Revoluce ve financování
IT infrastruktury velkých společností
CPI Property Group patří k nejvýznamnějším realitním
skupinám zaměřujícím se na dlouhodobé investice a pronájmy
nemovitostí zejména ve střední a východní Evropě. V současné
době do ní patří na 350 firem, jejich počet se díky prorůstové
akviziční politice skupiny nadále rozrůstá.
„Svojí velikostí jsme sice zajímavým partnerem pro banky,“ konstatuje Jan Burian,
tiskový mluvčí a ředitel komunikace skupiny CPI, „nicméně klasické finanční
instituce nejsou příliš ochotny financovat software nebo hardware.“ IT infrastruktura
celé skupiny je pochopitelně velmi rozsáhlá. Kromě 1 400 koncových stanic čítá
na 320 serverů, stovky aktivních síťových prvků, rozsáhlá úložiště dat a obrovské
množství nejrůznějších softwarových nástrojů. S každou novou akvizicí se navíc počty
spravovaných prvků rozrůstají, což samozřejmě klade obrovský tlak na IT rozpočty
i kontrolu cashflow.
„Ve výběrovém řízení na financování IT projektů přes úvěr nám nejvýhodnější
podmínky nabídlo IBM Global Financing (IGF),“ uvádí Tomáš Novotný, Business
Application Manager/Deputy CIO ve společnosti CPI Services. „Klíčovým
argumentem byla schopnost financovat převážně softwarové produkty.“ Skupina CPI
úspěšně spolupracuje s IGF už od roku 2013 a využívá jejich služeb i pro financování
ekonomicky náročnějších projektů, typickým příkladem je investice do nového
komplexního podnikového informačního systému pro celou skupinu.

„IGF byla pro nás logickou volbou i při financování rozsáhlého projektu implementace
systému Microsoft Dynamics AX ve spolupráci se společností WEBCOM,“ uvedl
Tomáš Novotný. Podnikový informační systém se má stát významným pomocníkem
v dosahování cílů CPI Property Group. Přebírá veškerou agendu jednotlivých
společností, která byla dosud vedena v různých informačních systémech, často i na
odlišných platformách.
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„Microsoft Dynamics AX je komfortní řešení pro velké společnosti spravující rozsáhlé
počty organizací v jedné databázi. Typickým příkladem je pak právě CPI Property
Group, nadnárodní společnost operující v několika zemích, která realizuje více typů
realitního byznysu,“ vysvětluje člen širšího vedení firmy WEBCOM, implementátora
celého řešení a certifikovaného partnera IGF, David Vajda. „Naše řešení ošetřuje jak
kompletní proces pronájmu, tak veškeré potřeby týkající se údržby, případných havárií,
oprav a rekonstrukcí. CPI Property Group tak získává benefit v podobě snížených
nákladů na vnitřní procesy a tím i nezanedbatelnou konkurenční výhodu,“ uzavírá téma
David Vajda z WEBCOMu.

