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Podle Vladislavy Česákové jde o synergické spojení. Díky vstupu společnosti
Definity Systems do akciové společnosti
ZAT mohou její zákazníci, partneři i zaměstnanci očekávat zázemí silné firmy,
posílení pozice na trhu i získání nového
know-how pro své stávající i nové zakázky.
„V první polovině letošního roku
se zaměříme na začlenění části
vývojového týmu Definity Systems
do projektů vývoje IoT technologií ZAT.
Jde především o rozvoj technických
prostředků a nadstavbové práce s daty
na systémech SandRA Synergy či nové
platformě SimONet. Stávající projekty
pro významné klienty Definity Systems
budou i nadále pokračovat beze změn
a zůstávají součástí firmy. I nadále
na nich budou týmy dlouhodobě
pracovat,“ upřesňuje Ivo Tichý.
ZAT akvizicí posílí cca o 30 pracovníků,
převážně programátorů, na celkových
350 zaměstnanců. Firma dlouhodobě
zaměstnává z 80 procent středoškolsky
a vysokoškolsky vzdělané odborníky.
Akciová společnost ZAT je předním dodavatelem řídicích systémů pro energetiku a průmysl ve světě. Zaměřuje se na
vývoj, výrobu a nasazování řídicích systémů pro náročné průmyslové procesy
s důrazem na bezpečnost a životnost
řídicích systémů. Ve svém oboru patří

Společnost ZAT posiluje
kompetence, koupila českou firmu
Definity Systems
Společnost ZAT a.s., český
výrobce řídicích systémů
pro energetiku a průmysl,
posiluje své kompetence
v oblasti informačních
technologií. K 1. lednu
tohoto roku začlenila do své
struktury dceřinou firmu
Definity Systems s.r.o.
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„Tímto krokem reagujeme na vývoj trhu
směrem k Průmyslu 4.0 a na požadavky
našich zákazníků. Od rozšíření společnosti očekáváme zvýšení konkurenceschopnosti a příležitostí získávat zakázky v nových oborech,“ říká Ivo Tichý
člen představenstva ZAT a.s.
Společnost Definity Systems působí
na trhu informačních technologií dvacet let. Zaměřuje se na vývoj software
na zakázku i tvorbu nezávislých nadstaveb podnikových systémů, z nichž
klienti získávají dodatečné informace
i funkce pro analýzu, rozvoj a řízení

firmy. Vyvíjí také aplikace v oblasti IoT
technologií. „To jsou kompetence, které
jsme při hledání vhodného partnera pro
akvizici požadovali. Jedním ze strategických cílů ZAT je rozvíjet a posilovat
softwarové služby spojené se zpracováním a prezentací dat na moderních
platformách. A kompetence společnosti
Definity Systems naše požadavky splňují,“ upřesňuje Vladislava Česáková,
členka představenstva ZAT. Jde například o procesní vizualizace, uživatelské
rozhraní, vývoj Smart systémů a práce
s Big Daty.

 plikací řídicího systému SandRA (Safe
a
and Reliable Automation) o sofistikované zpracování dat a jejich využití pro
manažerské řízení jednotlivých technologií i rozsáhlých technologických celků
typu energetického výrobního bloku.
Transakci zprostředkovala společnost Roklen Corporate Finance poskytující komplexní poradenské
služby v oblasti fúzí a akvizic ve spolupráci s advokátními kancelářemi
Havel & Partners a David & Macek.

Ivo Tichý a Vladislava Česáková

mezi lídry v oblasti jaderné i klasické
energetiky, průmyslu, drážních systémů,
plynárenství a smart systémů. V současné době působí v 60 zemích světa.
Řídicí systémy a know-how ZAT jsou
nasazeny na 10 procentech jaderných
elektráren ve světě a 30 procentech
v EU. Společnost patří mezi zakladatele
automatizace ve světě a je českou firmou
s nejdelší historií v oboru. Standardní
roční obrat firmy se pohybuje kolem
tři čtvrtě miliardy korun.
Ze začlenění Definity Systems jako
dceřiné firmy ZAT budou těžit zákazníci, partneři i zaměstnanci obou
společností. Klienti ZAT mohou od významného posílení vývojového týmu
očekávat rozšíření produktů v oblasti
IoT technologií a nadstavbových
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Společnost ZAT a.s. je nejstarší českou firmou
v oboru automatizace technologických procesů
s více než 55letou historií. Je uznávaným
dodavatelem zejména v oborech jaderné,
tepelné a vodní energetiky, kolejové dopravy,
plynárenství a průmyslových procesů. Firma
sídlí v Příbrami s pobočkami v Plzni, na Slovensku a Kubě. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu,
instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích
systémů a jejich komponent. Je také certifikovaným výrobcem zdravotnických přístrojů.
ZAT a.s.
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POZNEJTE
SVĚT TECHNOLOGIÍ

Nenechte si ujít nový zákaznický den z virtuálního studia ZAT
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Přihlašte se již dnes
www.zoomattechnology.com

