
HISTORIE 
Společnost BSP Group a.s. vznikla v roce 1998 transformací společnosti BSP Praha s.r.o. 
Je součástí holdingu BSP firem původem ze Slovenska. Toto silné uskupení zaměstnávající 
kolem 120 lidí a s obratem 750 mil SKK je dnes schopno uspokojit ty nejnáročnější 
požadavky v oblasti podnikových informačních systémů. Původní společnost BSP Praha 
s.r.o. byla založená v roce 1993 a od samého počátku se zaměřila na vývoj kvalitních 
Workflow informačních systémů, zajištění technické a poradenské podpory s cílem dosažení 
světového standardu v této oblasti.V roce 1994 byla založena dceřiná společnost BSP Kiev 
na Ukrajině, která je orientována obdobně jako její mateřská společnost. Dále vznikly též 2 
pobočky v USA zaměřené na outsourcing IT profesionálů. 
  
PROFESIONALITA 
Společnost BSP Group a.s. je certifikována jako Microsoft Solution Provider a jmenována 
Direct - LARem. Status Solution Provider a certifikáty jednotlivých pracovníků jsou dokladem 
vysoké profesionality společnosti a způsobilosti navrhovat, realizovat a implementovat složité 
informační systémy. V této souvislosti bylo zprovozněno středisko BSP PSS (Professional 
Support Service), které se věnuje výhradně podpoře velkých zákazníků, projektování, 
realizaci informačních systémů a školení produktů Microsoft.  
 
Dceřiná společnost BSP Multimedia a.s. vstoupila na trh v roce 1997. Stala se výhradním 
distributorem a lokalizátorem multimediálních titulů světoznámého britského knižního 
nakladatelství Dorling Kindersley pro Českou a Slovenkou republiku. V současné době je již 
v prodeji deset kompletně lokalizovaných multimediálních CD ROMů a kolekce třinácti 
naučných videofilmů z produkce nakladatelství Dorling Kindersley 
 
SOUČASNOST 
Nová doba přináší nové technologie, nové poznatky, ale samozřejmě i nová kritéria při 
výběru dodavatele. Zákazníkům již nepostačuje pouhé dodání produktů. Oprávněně 
požadují mnohem více. Mezi jejich základní požadavky patří posouzení stávajícího 
informačního systému, dále pak otázky dokompletování a integrace stávajícího 
programového vybavení, řešení problémů koordinace a spolupráce dodavatelů atd.. Na 
druhé straně také často potřebují konzultaci, jak budovat svůj informační systém nebo jak 
dodané produkty instalovat, konfigurovat, spravovat a jak instalovaný informační systém lépe 
a efektivněji využívat.  
 
KONZULTACE A PORADENSTVÍ 
Jak při jednoduché výměně informací, tak i při rozsáhlém poradenství jsou rozhodujícím 
faktorem zájmy našich zákazníků. Nabízíme konzultace otázek řízení informačních systémů, 
vytváření modelů řešení a inovací informačních technologií, které jsou potřebné pro 
optimální rozhodnutí. Pouze na základě dlouhodobého plánování a kvalifikovaného 
rozhodování je možné zaručit, že investice zákazníků budou účelně vynaloženy.  
 
PROJEKTY INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ NA TECHNOLOGII PRODUKTŮ MICROSOFT 
Naše metoda je založená na vytváření pilotních projektů a prototypů. Jedná se o velmi 
účinné prostředky pro ověřování správného postupu. Úspěch projektu je možné zaručit 
pouze na základě spolehlivé analýzy stávajícího a určení cílového stavu, důsledného 
časového harmonogramu všech požadovaných úkonů a přesného rozdělení kompetencí. 
Dáváme proto přednost zásadám, které nepřipustí, aby byl klient vystaven nebezpečí ztráty 
přehledu a kontroly nad průběhem zakázky, k čemuž slouží systém kontroly kvality projektů 
a realizace. Velmi významným krokem je vypracování přesné kalkulace výkonů a investic, 
čímž vytváříme podklady související s plánováním rozvoje informačních systémů zákazníků. 
Cílem je zaručit a zabezpečit zákazníkovi realizaci právě takové aplikace, kterou potřebuje. 
 
 
 
 
 



UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM KRAB 
Společnost BSP Group, a.s. navrhuje, vyvíjí a implementuje nástroje pro dosahování 
strategických a operačních cílů pro všechny segmenty –  Telekomunikace, Bankovnictví, 
Utility, Výroba a Logistika. 
KRAB představuje nástroj, s jehož pomocí lze v podnicích, úřadech, obchodních 
organizacích apod. automatizovat činnosti související se správou informací: jejich 
vytvářením, příjmem, evidencí, zakládáním do spisů, vyhledáváním (vícejazyčné, fulltextové), 
zpracováním, archivací atd. Každá instituce má svoji strukturu, vlastní vnitřní pravidla, plní 
specifické úkoly a systém pro správu dokumentů může rozumně použít pouze tehdy, pokud 
vyhoví jejím individuálním požadavkům. KRAB s touto skutečností počítá a je koncipován 
tak, aby se dokázal přizpůsobit nejrůznějším potřebám. Z toho mj. plyne, že se nemůže 
jednat o produkt typu „nainstaluj a spusť“. Jeho nasazení v organizaci bude mít vždycky 
charakter projektu (byť mnohdy jednoduchého), při kterém by se zákazník měl zamyslet nad 
efektivitou svých podnikových procesů a s dokumenty a informacemi pracovat tak, aby mu 
systém přinesl maximální užitek. Disponujeme odborníky, kteří takové projekty v celém 
rozsahu, od úvodní analýzy až po uvedení do provozu, realizují.   
Systém KRAB může být provozován na platformě Windows (NT Server, SQL server, 
Windows NT nebo 2000, Office). 
 
OUTSOURCING 
V rámci outsourcingu BSP společnost BSP Group a.s. nabízí pracovníky jednak ze svých 
řad a jednak ze své rozsáhlé databáze prověřených pracovníků, se kterými spolupracovala 
na projektech. Současně pro rychlý a kvalitní recruitment plánuje využívá služeb 
specializovaných firem. Současně provozuje též unikátní koncept Insourcing - dvouletý 
studijně/pracovní program s garancí 50 pct utilizace a s možností následného přechodu do 
zaměstnaneckého poměru ke klientovi. Profil pracovníků vždy splňuje požadavky 
specifikované klientem, které jsou předány v poptávce i požadavky upřesněné při dalších 
konzultacích. Vybraní kandidáti jsou prezentováni klientovi s uvedením jejich pracovních 
referencí.  
 


