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minuty, megabity, 
metriky. miliony 
detailních dat pomáhají 
našim zákazníkům  
k lepším výsledkům.  
ale základ tvoříme my.  
naše mozky a naše 
myšlenky, které nás 
posouvají ještě dál.

Jsme moderní technologická a konzultační  

společnost, která vyvíjí a implementuje komplexní 

softwarová řešení.

Dlouhodobě se specializujeme na oblast výrobních 

informačních systémů (meS – manufacture execution 

Systems), které pomáhají zvyšovat efektivitu výroby. 

Vyvíjíme vlastní softwarovou platformu meS merz,  

ale zabýváme se také vývojem softwaru pro inovativní 

aplikace, kde dosud neexistuje standardizované  

nebo „krabicové“ řešení. 

Společnost merz byla založena na Silvestra roku 

1991. Snad proto máme dodnes ve zvyku společně 

se radovat, sdílet, slavit úspěchy a radostně hledět 

směrem k budoucnosti.

1991 založení firmy současnými spolumajiteli Vladimírou Soukupovou a Jiřím merzem

1999 získání certifikátu kvality podle normy iSO 9001

2001 vstup silného strategického partnera, nadnárodní společnosti Kontron AG

2013 odkoupení podílu zpět současnými majiteli společnosti merz
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vést početný tým lidí je 
dobrodružství, které nás 
nepřestává fascinovat.
analytické a kreativní duše 
v jednom živoucím organismu.
někteří se v něm pohybují  
už více než 20 let, jiní přináší 
svěží inspiraci. všichni nás 
inspirují a dodávají nám  
chuť do práce.

Když jsme přemýšleli nad poselstvím naší společnosti, 

hledali jsme něco, co by dokázalo vyjádřit smysl našich 

produktů, filozofii práce s lidmi a atmosféru v našem 

týmu. Vznikl koncept „ještě dál”.

Vyvíjíme a implementujeme informační systémy 

a software, s jejichž pomocí dokážou naši partneři 

posouvat limity podnikání. Zautomatizovat část  

činností a uvolnit kapacity pro další růst.

 

Podobně přistupujeme k našim zaměstnancům,  

které nespoutáváme do předem určených rolí,  

ale neustále motivujeme k proaktivním nápadům  

a dalšímu zlepšování. Chceme pro ně být partnery,  

kteří je dobře znají a snaží se z nich dostat to nejlepší.

vize
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kvalita

Téměř čtvrtstoletí fungování firmy je závazek 

a zároveň důkaz, že to myslíme vážně. Proto 

neustále dbáme na kvalitu všech produktů 

a řešení, které předáváme zákazníkovi. Jejich 

dlouhodobá spolupráce a důvěra dokazuje, že 

se naše sázka na kvalitu vyplácí. 

Výrobní informační systém MES MERZ

Komplexní řešení pro oblast řízení 

a monitorování výroby. Sběr a prezentace 

výrobních dat. Sledování a plánování výroby. 

Vyhodnocování efektivity.

Standardní software produkty

Vybrané produkty pro průmyslovou automati-

zaci se specializací na OPC a SCADA Hmi.

Software na zakázku

Specifická řešení, která nejsou na trhu 

v podobě hotových produktů. Jedinečné 

inovace, u nichž jednoznačně platí pravidlo  

náš zákazník, náš pán. 

Od roku 1999 máme certifikát kvality podle 

normy iSO 9001 dokazující stabilitu firmy 

i kvalitu produktů a služeb. 

i když často stojíme před velkými 
výzvami, nikdy to není skok do 

vzduchoprázdna. opíráme se o více než 
20 let poctivé práce a stovky detailních 

analýz. máme v zádech kvalitní tým. 
odhodlaný tvrdě dřít. a přemýšlet nad 

všemi detaily. milujeme tyhle momenty. 
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partnerství

microsoft Partner network v kategorii Gold Application Development 2014

rockwell Automation

OSisoft Partner

OPC foundation
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nebát se inovovat a hledat budoucí řešení. naším 

heslem je inovace prostřednictvím softwaru. 

Proto dlouhodobě spolupracujeme s vědeckými 

a výzkumnými pracovišti. například Centrem 

počítačového vědění ČVUT nebo univerzitami eTH 

v Curychu či University of Technology v Grazu.

Plány rozvoje se týkají všech oblastí, ve kterých 

podnikáme. náš systém meS nepřetržitě 

rozšiřujeme o další moduly a funkcionality. Cílem 

je modulární systém, ze kterého si zákazník vybere 

jen to, co skutečně potřebuje. rozvíjíme ale také 

vlastní software, který dokážeme ušít na míru 

každému zákazníkovi. 

Připravujeme vybudování speciální laboratoře  

na testování nových SW i HW technologií.

může se stát, že už děláte jen 
malé krůčky, a přitom byste 

potřebovali udělat pořádný 
skok. když vlastní nástroje už 
nevedou k zásadnímu zlepšení, 
je výrobní informační systém 

prostředkem, jak posunout 
své limity. jak pokračovat 

v růstu. být ještě dál. 

odvaha
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Za vývojem našich řešení stojí lidé. Vybíráme je 

nejen podle schopností, ale také podle touhy, 

nadšení a entuziasmu. Jsme přesvědčeni, že právě 

takoví lidé jsou schopní dát našim zákazníkům 

něco navíc. Kousek sebe, nejen špičkové řešení.

čísla zůstanou čísly. 
data daty. stroje stroji. 
díky bohu. nic nedokáže 

nahradit vášeň, se kterou 
se vrháte do dalších 

vzrušujících projektů. 
ukrytou v dna firmy,  

s jejíž pomocí dokážete 
zdolávat malé i velké 

překážky.

vášeň
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našim zákazníkům pomáháme při získávání 

konkurenčních výhod.

Ať už inovacemi nebo originálními nápady  

v oblasti počítačového zpracování obrazu,  

nebo v jiných oblastech získáváním  

a poskytováním informací přímo  

použitelných při snižování nákladů  

a celkovém zvyšování efektivity výroby.

jsou to naši zákazníci, 
kteří nás udržují 
ve skvělé kondici. 
náročná cvičení, 
složité projekty, 
mimořádné výkony. 
dnes se díky tomu 
nebojíme žádné 
business výzvy.  
a proto ještě jednou 
velké díky. chceme  
jít s vámi ještě dál. 

důvěra
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Z kraje pod Ještědem 

čerpáme energii  

pro naši práci.

Odtud jsme se v roce 1991 

rozhodli rozlétnout na 

všechny světové strany.

Překonávat hranice 

– a zdaleka nejen ty 

geografické.

Děkujeme kraji za nikdy 

nekončící inspiraci,  

která nás žene ještě dál.

jsme merz. 
jsme my. 
věříme 
odvaze, 
kvalitě,  
vášni, sobě 
samým  
a jeden 
druhému. 

merZ
ještě dál



Merz s.r.o. 

U Sirotčince 353/7 

460 01 Liberec 

www.merz.cz

info@merz.cz

+420 485 100 272 


