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Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2013 – představení 

zúčastněných firem II.  

V minulých číslech RIS-lettru jsme Vám představili první tři výherce soutěže Inovační 
firma Moravskoslezského kraje 2013 a další přihlášené firmy z oblasti hutnictví a 
průmyslu. Nyní nám dovolte Vás blíže seznámit s přihlášenými firmami, a to konkrétně s 
firmami z oblasti poradenství a IT. S firmami se rovněž můžete blíže seznámit v 
krátkých videoprezentacích.  

 

DC VISION s.r.o. - LEAN LEADERSHIP 

DC VISION je poradenská firma působící v oblasti strategie, řízení změn, prodeje a 
marketingu. Firma vyvinula unikátní metodu řízení podniků Lean Leadership. V této 
metodě jsou zkombinovány tvrdé nástroje LEAN z japonského prostředí Toyota, MBO 
(Management by Objectives) s měkkými nástroji budování firemní kultury na bázi 
sdílených hodnot.  

Bližší informace o firmě.  

 

K2 Atmitec s.r.o. - Datové centrum K2 Cloud 

K2 Atmitec je softwarová firma vytvářející modely na řízení. Do soutěže se přihlásila s 
novým produktem K2 Cloud, který nabízí možnost pronájmu komplexního portfolia 
firemních IT potřeb. Informační systém K2 má veškeré potřebné součásti na řízení firmy 
např. řízení výroby, účetnictví, mezd, personalistiky, dodavatelů apod.  

Bližší informace o firmě.  

 

Na volné noze - 1. think-tank pro nezávislé profesionály 

Projekt Na volné noze je určený tzv. freelancerům, neboli nezávislým profesionálům, 
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živnostníkům a podnikatelům s českou působností. Do soutěže byl přihlášen think-tank 
pro nezávislé profesionály a jeho posláním je kontinuální odborná podpora podnikání 
účastníků - moderovaná odborná diskuse, konzultace řešení problémů, prezentace 
novinek, atd.  

Bližší informace o firmě.  

 

RAILSFORMERS s.r.o. HEAD – komplexní informační systém pro řízení 

bezpečnostních agentur 

Společnost Railsformers se zabývá vývojem internetových aplikací a informačních 
systémů. Do soutěže firma přihlásila komplexní informační systém pro řízení 
bezpečnostních agentur HEAD, který umožňuje okamžitě a efektivně spravovat činnosti 
agendy bezpečností agentury, např. mzdy, monitoring stabilních objektů, elektronická 
strážní kniha, apod.  

Bližší informace o firmě.  

 

Uniwise s.r.o. - Targetty 

Firma Uniwise je konzultační a softwarová firma, která se zabývá zejména podnikovým 
plánováním. Společnost představila v soutěži tzv. Targetty. Jedná se o internetové 
řešení pro plánování a podporu řízení podniku s cílem zvýšení kvality a efektivity 
nastavením procesů pro tvorbu plánů, delegování cílů a hodnocením manažerů podle 
úspěšnosti.  

Bližší informace o firmě.  
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