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Thomas-Krenn.AG

Naším cílem je
Váš úspěch!
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Portfolio firmy Thomas-Krenn. Našim zákazníkům 
sestavujeme rychle a jednoduše na míru šitá řešení. V 
našem portfoliu naleznete široký výběr řešení pro jakýkoliv 
požadavek.

Hardware: Nabízíme individuálně konfigurovatelné rack, 
tower a multinode servery,  storage systémy a kancelářské 
počítače podle toho, co naši zákazníci potřebují. 

Software: Našimi partnery jsou známí výrobci softwaru, 
jako například Microsoft, VMware a Linux. Nabízíme nejen 
jejich produkty, ale dokonce vyvíjíme i vlastní software pro 
backup a monitoring např. TKmon a middleware od filoo. 

Služby: Ten kdo nakupuje u firmy Thomas-Krenn, získá 
více než jen pravý server. Vynikající služby a servis jsou pro 
nás samozřejmostí. Telefonické poradenství, konzultace 
přímo u zákazníka, osobní poradce, montáž přímo v místě, 
či vzdálená správa jsou jen některé ze služeb, které našim 
zákazníkům poskytujeme.

PORTFOLIO

IT infrastruktura:  Pro optimalizaci Vaší infrastruktury 
nabízíme různá řešení, např. klientské systémy, záložní 
napájecí zdroje, firewally, load balancery, serverové skříně, 
příslušenství a ethernetové switche. 

e-commerce: Do portfolia firmy Xortex patří webové stránky, 
e-shopy, newslettery a nejrůznější aplikace. Tato rakouská 
společnost je ve skupině Thomas-Krenn zodpovědná za 
oblast e-commerce a pomáhá svými kvalifikovanými 
znalostmi a zkušenostmi s realizací velkých projektů na 
nejvyšší úrovni. 
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Co děláme. Po mnohaleté intenzivní spolupráci s našimi 
zákazníky, jsme se na trhu etablovali jako specialista na 
serverové služby a jsme hrdí na velký počet zákazníků z celé 
Evropy. I když jsme se úspěšně rozrostli, nezapomínáme 
na své ctnosti z  počátečních let. Dnes stojí za kvalitou 
středně velké firmy Thomas-Krenn flexibilita, individualita 
a profesionalita. Středobodem naší práce a pozornosti je 
stále náš zákazník.

Vyznačujeme se hlubokým respektem k individualismu. To 
se odráží v naší touze umožňovat vlastní konfigurace zboží 
a služeb i v rámci malých objednávek. Díky naší inteligentní 
správě se nám daří vyloučit chyby v konfiguracích hned 
ze začátku, zároveň zákazníci získávají cenné informace 
o svém serveru. S našimi flexibilními službami a výrobou 
jsme schopni rychle reagovat na nejrůznější přání našich 
zákazníků od individuálního brandingu, po úpravy na míru, 
nebo zabudování do jiných systémů.

Když už mluvíme o přání našich zákazníků: pokud byste 
potřebovali server, který je možné použít bez větších 
nároků na konfiguraci, můžeme Vám nabídnout speciální 
serverové systémy. Tyto předem nakonfigurované 
servery jsou přizpůsobeny našimi odborníky individuálním 
potřebám určitých skupin uživatelů. Zároveň jsou připraveny 
k  okamžitému použití a mohou být jediným kliknutím 
přidány do nákupního košíku. 

Naši zákazníci s  námi nemusí jednat přes callcentrum. 
Pokud mají jakékoliv technické potíže, jsou jim naši technici 
osobně k dispozici. Kromě toho má každý zákazník 
k  dispozici svého poradce. Tak si můžete být jisti, že 
Vaše nákupní rozhodnutí proběhnou na základě osobní 
konzultace. Společně s našimi odborníky najdete ten pravý 
produkt a optimální řešení. Serverové systémy jsme schopni 
dodávat velmi rychle, na přání zákazníka dokonce do 24 
hodin po celé Evropě, díky našemu systému založeném na 
moderní výrobní lince a logistice.

Naše kvalita se odráží v našich produktech: Všechny naše 
servery jsou tzv. Made in Germany a jejich kvalitu dokazuje 
Bavorská cena za kvalitu a certifikace ISO 9001. Abychom 
dostáli našim vysokým standardům, řídíme se filozofií 
Kaizen a 5S.
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Kdo jsme. Jako partner malých a středních podniků 
známe potřeby našich zákazníků. Rozhodující výhody 
přinášíme ale také velkým firmám. Hlavně díky našim 
decentralizovaným oddělením máme možnost reagovat 
na jejich potřeby rychle a flexibilně. 

Již od našeho založení žijeme nejrůznějšími open source 
nápady. Proto také testujeme 35 operačních systémů, 
jsme certifikovaným poradcem pro Linux a partnerem OSBF 
(Open Source Business Foundation) a Linux Foundation. 
Open source pro nás ale znamená také předávání znalostí: 
naši odborníci sdílejí své znalosti ve Wikipedii firmy 
Thomas- Krenn, v blogu TKmag a v našich webinářích. 

Znalosti našich zaměstnanců se odráží také v našich 
produktech. Nespoléháme se na informace výrobců, ani 
na informace o kompatibilitě a výkonu třetích stran, raději 
si všechno (hardware, operační systémy, virtualizaci, 
storage a cluster) otestujeme sami. Pokud se nám produkt 
externího poskytovatele nelíbí, tak si vyvineme náš vlastní. 
Za poslední roky se můžeme pochlubit některými vlastními 
inovativními technologiemi, např. naším low energy 
serverem, za který jsme obdrželi cenu za inovaci v IT.

KDO JSME

Naši kompletní nabídku produktů je možné najít v našem 
online shopu, který neustále zlepšujeme a aktualizujeme. 
Zde mohou zákazníci najít ten pravý server, spravovat 
své nabídky a objednávky a kontaktovat nás pomocí 
ticketovacího systému, nebo live chatu. Samozřejmě je 
také možné nám jednoduše zavolat, nebo poslat email. 

Výhody nenabízíme jen našim zákazníkům, ale máme 
jich spoustu také pro naše partnery. Každé partnerství 
budujeme individuálně. Nejprve nastavíme společné 
rámcové podmínky, a tím vytvoříme ideální základ dobré 
spolupráce.

Chcete se o kvalitách firmy Thomas-Krenn přesvědčit na 
vlastní oči? Neváhejte a navštivte nás v  naší centrále ve 
Freyungu, v srdci Bavorského lesa, a poznejte nás osobně. 
Těšíme se na setkání s Vámi!
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Fakta & čísla

Přehled
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Prodeje. Vývoj od roku 2003 do roku 2015. Usilujeme 
o udržitelný a zdravý růst. Nechceme za každou cenu 
následovat aktuální trendy, nýbrž utvářet trendy na svém 
vlastním hřišti.  

Tento základní princip nám umožnil stabilně růst. Díky 
konstantnímu vývoji se naše prodeje za pár let více než 
zdvojnásobily. Zatímco v roce 2005 činily 10 mil. eur, do 
roku 2015 vzrostly na 33,5 mil. eur. Také do budoucna 
chceme v tomto růstu pokračovat – stále se zlepšovat 
nejen pro nás, ale především kvůli našim zákazníkům.

PRODEJE V MILIONECH EUR; STAV: ŘÍJEN 2016
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Zaměstnanci. Vývoj od roku 2003 do roku 2015. Naši 
zaměstnanci jsou naším největším přínosem. Jen díky 
jejich znalostem a zkušenostem se z firmy Thomas-Krenn 
mohlo stát to, čím jsme dnes. Na začátku se celá firma 
skládala jen ze dvou zakladatelů. Dnes jsme úspěšnou 
středně velkou firmou se 150 zaměstnanci. Každý z  nich 
je přitom více než jen pouhým zaměstnancem. Je naším 
spolupodnikatelem s  rozsáhlými technickými znalostmi, 
který s nadšením pečuje o naše zákazníky.

Velkou část našeho týmu tvoří technici, dále pak pracovníci 
nákupu, výroby, kvality, odbytu, marketingu, administrativy 
a výzkumu. Abychom i v  budoucnu měli dostatek 
kvalifikovaných odborníků, investujeme do mládí – asi  
20 % naši pracovníků tvoří učni.

POČET ZAMĚSTNANCŮ; STAV: ŘÍJEN 2016
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100 
nejrůznějších serverových 
konfi gurací

13.000 
zákazníků

8.760
hodin ročně jsou naši 
technici telefonicky k 
zastižení (hotline 24/7)

425.000
přístupů za měsíc na
thomas-krenn.com

98 %
všech individuálně konfi gurovatelných
serverů a systémových řešení je možné
dodat do 24 hodin

43 %
žen v naší fi rmě

1,2 mil.
naprogramovaných řádků kódu ERP 
systému a online shopu fi rmy 
Thomas-Krenn.AG

4 mil.
euro obrat za měsíc v online 
shopech vyvinutých fi rmou XORTEX
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Reference

Naši zákazníci jsou 
našimi partnery
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FanIT s.r.o.

Naši zákazníci: RedBull, 
SPEL a.s.,Openmatics 
s.r.o., Lufthansa 
Systems, Daimler AG, 
Deutsche Telekom, 
Network Projects & 
Services GmbH, German 
Wings, Heineken, 
Siemens AG, Bosch 
GmbH a mnoho dalších.

Naši partneři 
na českém trhu:
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2010
VÝCHODOBAVORSKÁ

CENA ZA WEBOVÉ STRÁNKY

2014 
TÜV SÜD CERTIFIKÁT 

2010
BAVORSKÁ

CENA KVALITY

2008
CENA POROTY VE STÁTNÍ 

CENĚ ZA MULTIMÉDIA

2014
CENA ZA INOVACI V IT

„SKOKAN 2006“
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
DOLNOBAVORSKÉ

SPARKASSE

2009
CAESAR IN GOLD

HORNORAKOUSKÁ
CENA ZA 

KOMUNIKACI

ISO 9001: 2008
CERTIFIKACE

2009
OCENĚNÍ

ROČNÍ
MULTIMÉDIA

To správné rozhodnutí

Ocenění & certifi káty
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„Úplně jsem ztratil řeč, že je i v dnešní době něco tako-
vého možné. Věřte mi, že mě hned tak něco neohromí, 
tentokrát jsem ale hodně překvapen.  Je to skvělý výkon, 
že Thomas-Krenn zůstal i po tolika letech na trhu s tak 
silnou konkurencí (neeee… máte vy vůbec konkurenci?) 
věrný svým zásadám.“
MARTIN PEUKER, ITEMS GMBH

„To, že je Thomas-Krenn dobrý, jsme věděli. To, že se nic 
nevyrovná také hostigové divizi tohoto podniku, jsme 
zjistili až dnes. Díky našemu přechodu k filoo, jsme mohli s 
Vaší pomocí převést naše servery do mnohem efektivnější 
architektury. Děkujeme celému týmu za skvělou podporu 
a to i v obtížných situacích.“
STEFAN MANTL, ONOFFICE GMBH

Ohlasy zákazníků. Výběr.

„Moc Vám děkujeme za super rychlé dodání serveru! 
Dodali jste nám ho v termínu minulý pátek a my ho mohli 
ještě ten večer zapojit do provozu. Perfektní! Budu u Vás 
velmi rád nakupovat i nadále a s potěšením doporučím 
Vaše služby dalším.“
MATTHIAS GUTKNECHT, GUTKNECHT-INFORMATIK.COM GMBH



Thomas-Krenn.AG
Speltenbach-Steinäcker 1
D-94078 Freyung

Tel.: +420 388 880 119 
info@thomas-krenn.cz

thomas-krenn.cz




