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Thomas-Krenn.AG

Naszym celem 
jest Twój sukces!

Zarząd Thomas-Krenn.AG
Ralf Hohmann - Chief Operating Officer

Dr David Hoeflmayr - Chief Executive Officer



THOMAS-KRENN.AG6

Portfolio Thomas-Krenn.  Naszym Klientom dostarczamy, 
bezpośrednio i szybko, systemy serwerowe skonfigurowane 
specjalnie na indywidualne potrzeby. Wybór platform jest 
duży, nasze portfolio oferuje szeroki wachlarz produktów 
dla różnego rodzaju aplikacji i zastosowań.

Hardware: W zależności od potrzeby i zastosowania 
oferujemy indywidualnie skonfigurowane serwery rackowe, 
typu tower, systemy wielowęzłowe oraz systemy pamięci 
masowej i komputery PC. 

Software: Naszymi wieloletnimi partnerami w tym 
obszarze są tacy producenci oprogramowania jak Microsoft, 
VMware czy twórcy wielu dystrybucji Linuxa. Jednak nie 
ograniczamy się tylko do produktów software’owych firm 
trzecich. Rozwiązania do backupu czy monitoringu sieci 
informatycznych tworzymy i rozwijamy także sami: TKmon 
oraz filoo Middleware to tylko dwa przykłady. 

Usługi: Kupując w Thomas-Krenn Klient otrzymuje 
dużo więcej niż tylko sam produkt, ponieważ szeroko 
zdefiniowana obsługa i wsparcie jest dla nas oczywistością. 
Doradztwo osobiste, ta sama osoba kontaktowa pracująca 
z Klientem przez lata, projektowanie rozwiązań, wsparcie 
techniczne przez całą dobę, instalacja na miejscu  
u Klienta lub przeprowadzana zdalnie to tylko niektóre  
ze świadczonych przez nas usług.

PORTFOLIO

Infrastruktura IT: W zależności od tego, jak 
zaprojektowana jest infrastruktura IT Klienta, oferujemy 
różnorodne rozwiązania do jej optymalizacji, takie jak 
np. systemy klienckie, zasilacze awaryjne UPS, firewalle, 
urządzenia do równoważenia obciążenia, szafy serwerowe, 
akcesoria i przełączniki Ethernet. 

Hosting: dzięki naszej współpracy z coraz większą liczbą 
kompetentnych dostawców usług hostingowych, nasi 
Klienci mogą wykorzystywać nasze serwery na różne 
sposoby: obok standardowych usług hostingowych, 
również jako rozwiązania typu cloud computing, 
serwery dedykowane, housing, jak również w przypadku 
indywidualnych rozwiązań. W centrach danych naszych 
partnerów o najwyższych standardach bezpieczeństwa 
zapewniamy naszym Klientom najwyższą jakość usług.

e-commerce: strony www, sklepy internetowe, newslettery 
czy aplikacje – portfolio naszej spółki córki Xortex GmbH 
jest ogromne. XORTEX to austriacka agencja interaktywna 
z wieloletnim doświadczeniem, odpowiadająca  
w grupie Thomas-Krenn za wszystkie zadania z dziedziny 
e-commerce. Dzięki rozległemu know-how swoich 
pracowników umożliwia realizację strategicznych 
projektów na najwyższym poziomie. Cały system ERP i sklep 
internetowy www.thomas-krenn.com został stworzony 
przez Xortex. 
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Co robimy. Po wielu latach pełnej sukcesów współpracy 
z naszymi Klientami i Partnerami, ugruntowaliśmy naszą 
pozycję, jako firma specjalizująca się w rozwiązaniach 
serwerowych, oferująca niezawodny i szybki serwis  
i kompetentne wsparcie techniczne. Z dumą spoglądamy 
na dużą liczbę Klientów nie tylko w Niemczech, Polsce, czy 
w Austrii, ale w całej Europie. Chociaż już jakiś czas temu 
z małej rodzinnej firmy przekształciliśmy się w odnoszącą 
sukcesy, sporą spółką akcyjną, nie straciliśmy nic z naszej 
elastyczności, szybkości działania i indywidualności 
podejścia. Dziś firma Thomas-Krenn stawia na jakość 
i profesjonalizm a w centrum naszej działalności stoi 
niezmiennie Klient.

Indywidualne podejście to nasza specjalność. Znajduje 
to odzwierciedlenie m.in. w możliwości elastycznej 
konfiguracji wszystkich naszych systemów serwerowych. 
Nasz inteligentny konfigurator eliminuje błędy  
od samego początku i oferuje wiele cennych informacji 
dotyczących poszczególnych serwerów. Dzięki realizacji 
procesu produkcji na miejscu i elastyczności naszych 
usług jesteśmy w stanie szybko reagować na różne 
potrzeby i niestandardowe życzenia naszych Klientów,  
takie jak np. indywidualny branding, niestandardowy 
montaż, czy instalacja.

Kontaktując się z nami Klient ma pewność, że nie trafi 
na pracownika call center, nasi doradcy i specjaliści 
serwerowi są bezpośrednio dostępni dla naszych Klientów. 
W przypadku problemów technicznych oferujemy naszą 
pomoc nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Każdy nasz Klient obsługiwany jest od początku współpracy 
przez jednego, osobistego doradcę, który poznając 
potrzeby Klienta pomoże dobrać optymalne rozwiązanie 
spełniające jego wszystkie wymagania i oczekiwania.  
Co więcej, to że Thomas-Krenn.AG jest dobrym pracodawcą, 
uczciwie wynagradzającym swoich pracowników oznacza, 
że rotacja jest bardzo niewielka – wielu Klientów 
obsługiwana jest przez tego samego doradcę od ponad 
10 lat. Posiadanie opiekuna, który przez długie lata uczy się 
potrzeb Klienta, jest nie do przecenienia. 

Nowoczesna hala produkcyjna i zoptymalizowane procesy 
umożliwiają krótkie czasy realizacji zleceń. Prawie  wszystkie 
podzespoły znajdują się w dużej ilości cały czas w naszym 
magazynie. Dzięki temu na życzenie Klienta możemy 
przyjąć zamówienie, złożyć, przetestować i wysłać serwer 
w ciągu 24 godzin.

Wszystkie nasze serwery produkujemy w Niemczech a ich 
jakość potwierdzają m.in. Bawarska Nagroda Jakości oraz 
certyfikat ISO 9001. Aby spełnić nasze wysokie standardy 
jakości kierujemy się filozofią Kaizen i 5S.
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Kim jesteśmy. Jako partner małych i średnich 
przedsiębiorstw jesteśmy świadomi potrzeb naszych 
Klientów. To przynosi także znaczące korzyści naszym 
dużym Klientom – dzięki stosunkowo płaskiej hierarchii 
możemy reagować na ich potrzeby szybko i elastycznie.

Właściwie od chwili naszego powstania działamy  
w duchu nurtu Open Source. To właśnie dlatego testujemy 
35 dystrybucji systemów operacyjnych, jesteśmy 
certyfikowanym doradcą Linux oraz partnerem OSBF (Open 
Source Business Foundation) i Linux Foundation. Open 
Source oznacza dla nas także dzielenie się naszą wiedzą 
i doświadczeniem: nasi eksperci prowadzą poczytną 
techniczną Wiki (wiki.thomas-krenn.pl), bloga TKmag oraz 
liczne webinaria.

Wiedza naszych specjalistów znajduje odzwierciedlenie 
również w naszych produktach. Proponując nasze 
konfiguracje serwerowe, nie opieramy się na deklaracjach 
producentów, tylko testujemy wszystko sami, bez względu 
na to, czy chodzi o komponenty sprzętowe, systemy 
operacyjne, wirtualizację, storage czy klastry wysokiej 
dostępności. A jeśli produkt któregoś z dostawców nam nie 
odpowiada, wówczas rozważamy i rozwijamy rozwiązania 
własne. Od dłuższego czasu możemy chwalić się kilkoma 
innowacyjnymi rozwiązaniami, jak np. Low Energy Server, 
w całości opracowany przez specjalistów Thomas-Krenn, 

KIM JESTEŚMY

który otrzymał nagrody za innowacyjność w IT (m.in. 
produkt roku 2013 polskiego wydania magazynu Networld 
w kategorii Green IT), czy wcześniej – klaster wysokiej 
dostępności oparty na własnym oprogramowaniu. 

Oferowane przez nas produkty można znaleźć  
w naszym obszernym sklepie internetowym, który stale 
ulepszamy i na bieżąco aktualizujemy. Tutaj nasi Klienci 
mogą skonfigurować swój optymalny system, zarządzać 
ofertami i zamówieniami, generować zapytania techniczne  
i zgłoszenia serwisowe czy też skontaktować się z nami 
drogą mailową lub telefonicznie.

Korzyści oferujemy nie tylko naszym Klientom – dbamy 
również o naszych Partnerów: warunki współpracy 
opracowujemy zawsze indywidualnie, w zależności  
od potencjału i typu działalności Partnera, gwarantujemy też 
ochronę pozyskanych przez Partnera klientów końcowych, 
bez znaczenia jak duża będzie to firma. 

Chcesz przekonać się sam, jak zorganizowana jest nasza 
produkcja, logistyka?
Zobaczyć gdzie powstają Twoje serwery?
Zapraszamy do naszej siedziby we Freyung – w samym 
sercu Bawarskiego Lasu!
Odwiedź i poznaj nas osobiście – czekamy na Ciebie!
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Fakty i liczby

Przegląd
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Sprzedaż. Rozwój od 2003 do 2015. Dążymy 
do zrównoważonego, zdrowego wzrostu. Nie chcemy 
za wszelką cenę podążać za aktualnymi trendami, chcemy 
w obrębie naszej działalności wyznaczać je sami. 

Dzięki tej zasadzie byliśmy w stanie stopniowo się rozwijać 
a poprzez stały wzrost udało nam się w ciągu zaledwie kilku 
lat zwiększyć naszą sprzedaż niemal trzykrotnie. W 2005 
roku obroty sięgały 10 mln EUR, a już w 2015 osiągnęliśmy 
przychód ze sprzedaży na poziomie 33,5 mln EUR.
W przyszłości chcemy kontynuować ten wzrost – chcemy 
być jeszcze lepsi, nie tylko dla siebie, ale przede wszystkich 
dla naszych Klientów.

SPRZEDAŻ W MLN. EUR; STAN: PAŹDZIERNIK 2016
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Pracownicy. Rozwój od 2010 do 2015.  Nasi pracownicy 
to nasz największy kapitał. Tylko dzięki ich wiedzy, 
doświadczeniu, kompetencjom i zaangażowaniu udało nam 
się osiągnąć tak duży sukces. Na początku działalności 
firma składała się z tylko dwóch założycieli, dziś Thomas-
Krenn jest średniej wielkości przedsiębiorstwem 
zatrudniającym ok. 150 osób a każda z nich jest kimś 
więcej, niż tylko zatrudnionym w Thomas-Krenn.AG 
pracownikiem. To nasi „współprzedsiębiorcy“, ludzie 
posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, mający 
szeroki zakres odpowiedzialności i podejmowania decyzji  
i silnie zorientowani na potrzeby Klienta. 

Większą część naszego zespołu tworzą specjaliści techniczni 
oraz pracownicy działów zaopatrzenia, produkcji, kontroli 
jakości, sprzedaży, marketingu i administracji.

LICZBA PRACOWNIKÓW; STAN: PAŹDZIERNIK 2016
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100 
różnych konfi guratorów 
serwerowych 

15.000 
Klientów 

8.760
godzin w roku – tyle czasu 
dostępni telefonicznie 
są pracownicy wsparcia 
technicznego Thomas-Krenn 
(infolinia 24/7)

425.000
odsłon naszej strony 
thomas-krenn.com w miesiącu

98 %
wszystkich indywidulnie konfi gurowalnych 
serwerów i rozwiązań systemowych jest 
dostarczana w ciągu 24 godzin

43 %
udziału kobiet w personelu fi rmy

1,2 mln.
zaprogramowanych linii kodu dla 
systemu ERP i sklepu internetowego 
Thomas-Krenn.AG

4 mln. EUR
obroty miesięczne sklepów internetowych 
opracowanych przez spółkę XORTEX
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Referencje

Nasi Klienci to
nasi Partnerzy
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Oto niektórzy z naszych 
Klientów: RedBull, 
Grupa Allegro, Nazwa.
pl, Home.pl, Infover, 
Az.pl, Lufthansa Systems, 
Daimler AG, Deutsche 
Telekom, German Wings, 
Heineken, Siemens AG, 
Bosch GmbH oraz wiele 
innych fi rm i instytucji.

NASI KLIENCI 

We

our
clients.
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2010
NAGRODA W KONKURSIE 
„WEBSITE AVARD“ DLA 
WSCHODNIEJ BAWARII

2014 
CERTYFIKAT TÜV SÜD

2010
BAWARSKA NAGRODA JAKOŚCI 

2008
NAGRODA JURY W NARODOWYM 

KONKURSIE MULTIMEDIA

2014
NAGRODA ZA 

INNOWACYJNOŚĆ W IT

„AUFSTEIGER 2006“ 
NAGRODA SPECJALNA 

W KONKURSIE NA 
START-UP ROKU 

ORGANIZOWANYM
 PRZEZ BANK SPARKASSE

2009
CAESAR IN GOLD 

NAGRODA 
W DZIEDZINIE 
KOMUNIKACJI 

W GÓRNEJ AUSTRII

CERTYFIKAT ISO 
9001:2008 

2009
NAGRODA ANNUAL 

MULTIMEDIA 

Nagrody i certyfi katy
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„Jesteśmy w pełni zadowoleni ze współpracy z firmą 
Thomas-Krenn.AG, której szczególnie sympatyczny i co 
w dzisiejszych czasach ważne – bardzo stabilny – zespół 
odpowiedzialny za polski rynek, stał się nam bliski niczym 
koleżanki i koledzy z pracy.“
TOMASZ GROSZEWSKI, HOS-TEAM

„Firma Thomas-Krenn.AG spełnia nasze wymagania w 
pełnym zakresie, oferując dodatkowo krótkie czasy  
dostaw oraz elastyczne warunki finansowe. Wybraliśmy 
TK także dlatego, że wykorzystuje markowe, powszechnie 
dostępne podzespoły oraz znakomity konfigurator online 
jaki pozwala szybko sprawdzić samodzielnie różne 
warianty konfiguracji i oszacować koszt.“
TOMASZ DWORNICKI, HOSTERSI SP. Z O.O.

Opinie Klientów.

„Z firmą Thomas-Krenn.AG współpracuję od sierpnia 2006 
r. W tej chwili używam 8 serwerów Thomas Krenn. Jestem 
bardzo zadowolony z ich jakości i niezawodności. Szybkość 
dostawy sprzętu, obsługa po- i przedsprzedażowa zrobiła 
na mnie duże wrażenie. Mam zamiar kontynuować 
współpracę z Thomas-Krenn.AG i rozszerzać infrastrukturę 
IT o kolejne serwery tej firmy.“
MIKOŁAJ WILCZYŃSKI, INTERNATIONAL DATA GROUP POLAND S.A.



Thomas-Krenn.AG
Speltenbach-Steinäcker 1
94078 Freyung, Niemcy

Tel.: +48 801 900 111
info@thomas-krenn.pl

thomas-krenn.pl


