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G2D. Tak se jmenuje nový koncern, který vznikl v oboru IT řešení pro sféru B2B. Koncern tvoří tři
společnosti – dvě české firmy – GEMMA Systems, spol. s r. o. a Dynamica a.s. – a slovenská
dceřiná GEMMA Systems, s. r. o. Vznik koncernu oznámilo vedení firem na společném výročním
setkání.
„Vytvořením koncernu završujeme změny v organizační struktuře, se kterými jsme začali v loňském
roce. Sdružení firem do jednoho koncernu nám umožní účastnit se soutěží o větší zakázky, než
jsme mohli jako jednotlivé firmy,“ vysvětlil důvod vytvoření koncernu jednatel GEMMA Systems
a předseda představenstva Dynamica Pavel Staněk. Společnosti ale mohou a budou i nadále
vystupovat také jako samostatné právní subjekty.
Dalším důvodem je i transparentnější komunikace navenek. „Stávalo se nám například, že
k zákazníkovi Dynamica přijel náš pracovník v autě s logem GEMMA Systems a zákazník byl
zmaten,“ říká tajemník nového koncernu Mojmír Gazárek.
Název koncernu vznikl z počátečních písmen názvů členských společností. Číslovka 2 vyjadřuje
českou a slovenskou firmu GEMMA Systems.
Změny v organizační struktuře společností začaly v roce 2013 vznikem čtyř nových pracovních skupin
– pro ERP, pro CRM a pro Technologie. Čtvrtým nadfiremním týmem se stal backoffice.

Pro editory:
GEMMA Systems v letošním roce slaví 20 let od svého založení. Společnost dodává profesionální služby v ČR
a SR. Na trhu ERP systémů se soustředí na dodávky informačních systémů a souvisejících služeb výrobním
podnikům. Je dodavatelem ERP systémů od firmy Infor Global Solutions. Je partnerem Infor Global Solutions pro
dodávky a implementace informačních systémů Infor. GEMMA Systems je také partnerem firmy Microsoft,
z jejíhož portfolia se zabývá především produkty Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Sharepoint. Díky
partnerství mezi firmami Infor a Microsoft mohou zákazníci používající systémy Infor ERP těžit ze vzájemné
integrace jmenovaných produktů.
Dynamica a.s. je zkušeným implementačním partnerem několika významných renomovaných zahraničních
společností dodávajících své softwarové produkty na český a slovenský trh. Již více než 10 let dodává
profesionální služby výrobním podnikům v ČR a SR. Společnost je Certified Partner společnosti Microsoft,
dodavatel softwarových řešení, především informačních a ERP systémů. Je také členem mezinárodních aliancí
AxPact a TECTURA Strategic Alliance Partners.
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