... solutions for organisations

PROFIL
Na trhu působíme od roku 2005 a referencemi společnosti jsou
stovky realizovaných projektů v České republice i v zahraničí.
Disponujeme vlastním technickým, provozním i personálním zázemím.
Mezi naše obchodní partnery patří výrobní podniky, poradenské
a ICT společnosti, státní správa a místní samospráva.
Poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou širokému
okruhu firem.

Proč využít služby právě
od SOFO Group a.s.?
Technické a provozní zázemí
Mezioborový tým kmenových
konzultantů vhodně doplněný
externími poradci
Projektový přístup – vlastní
projektová metodika s důrazem
na minimalizaci administrativní
zátěže
Interní systém vzdělávání
a zdokonalování vlastních metodik
Financování - u programu SOFO
Optimalizace jsou veškeré náklady
projektů spojené s realizačními
činnostmi financovány formou
success-fee ze skutečně
generovaných úspor, u projektu
SOFO Dotační poradenství
neúčtujeme provize ze získané
dotace

SOFO Optimalizace

SOFO IT sekce
Reference

SOFO Dotační
poradenství

Strojírenský průmysl, stavebnictví
Obchodní řetězce a obchodní společnosti
Softwarové a telekomunikační společnosti
Dopravní podniky
Papírenské závody
Automobilový průmysl
Školy, neziskové organizace
Státní správa

www.sofo.cz

SOFO Zavádění
standardů a vzdělávání

SOFO engineering
Klienti si vybírají nás,
my si vybíráme klienty
Ke všem zákazníkům máme individuální přístup
a preferujeme dlouhodobý vzájemně výhodný
vztah
Disponujeme certifikací:
  ISO 9001
  ISO 14001
  ISO 27001

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
SPOLEČNOSTI
SOFO Group a.s.

Problémy:

vysoké náklady
nízká produktivita
neefektivní výroba

SOFO OPTIMALIZACE
Nabízíme řešení pro:

snížení nákladů na firemní zdroje
zvýšení efektivity a lepší
organizaci práce
nižší % zmetkovitosti

Problémy:

Problémy:

SOFO Zavádění standardů
dle ISO a vzdělávání
Nabízíme řešení pro:

SOFO IT Sekce
Nabízíme řešení:

nízká konkurenceschopnost
nemožnost účastnit se výběrových řízení
nedostatečná kvalifikace zaměstnanců

zvýšení konkurenceschopnosti a kvality práce
větší možnosti účasti ve výběrových řízeních
vzdělávání v oblasti procesního
a projektového řízení, BOZP a PO

Problémy:

Problémy:

SOFO Dotační poradenství
Nabízíme řešení:

SOFO Engineering
Nabízíme řešení:

nedostatek financí na podnikové investice
neznalost dotační problematiky
malá konkurenceschopnost

dotace na nové podnikové investice
zkušení odborníci s dlouholetou praxí
zvýšení konkurenceschopnosti společnosti

neefektivní využívání IT
nezabezpečená data
neodpovídající IT infrastruktura

zefektivnění využívání IT
zvýšení bezpečnosti dat
snížení nákladů na vlastnictví IT

neznalost nebo nedodržování legislativy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
nevyhovující pracovní podmínky
výskyt bezpečnostních a zdravotních rizik na staveništi

proškolení pracovníci v oblasti BOZP a PO
odborná školení
eliminace rizik prostřednictvím koordinátora BOZP na staveništi

www.sofo.cz

