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Společnost OG Soft, její historii, činnost, 
softwarové portfolio a možnosti spolupráce 
s resellery nám přiblížil její jednatel Jaroslav 
Kopecký.

Čím se společnost OG Soft vlastně zabývá?
Dlouhodobě se věnujeme vývoji a dodáv-
kám vlastních softwarových řešení pro 
trh České a Slovenské republiky zejmé-
na v modelech SaaS a Cloud a dodávkám 
softwaru na zakázku. Nicméně realizujeme 
i dodávky dalších ICT řešení a služeb pro 
firemní segment.

Sídlíte na malém okresním městě, jaké to 
má výhody?
Je to tak, sídlo máme v lehce zapadlém 
koutě východních Čech, v Ústí nad Orlicí. 
Kromě přírody kolem to má výhody stabil-
ního týmu. Ten je tvořen odborníky, jejichž 
vysoká kvalifikace je zejména výsledkem 
vlastní systematické vzdělávací strategie. 
A my odborníky potřebujeme, vize OG Soft 
je totiž založena na stálém technologickém 
vývoji produktů i interních prostředků 
a procesů. Zakládáme si na nestandardně 
vysoké úrovni smluvní podpory zákazníků, 
ale právě i na osobním přístupu rodinné 
firmy. V týmu se snažíme udržet tvůrčí 
a kreativní náladu, proto tu máme i takové 
věci jako třeba tělocvičnu.

Je vidět, že máte již nějakou tradici, jak to 
bylo se vznikem společnosti? 
Vznik společnosti v současné podobě je 
spojen se startem milénia – s rokem 2000. 
Založil jsem ji v podstatě bez prostřed-
ků. Tehdy jsem byl vývojář jako OSVČ 
a měl jsem v té době již bohaté zkušenosti 
s vývojem nejrůznějšího druhu softwaru. 
Společnost jsem zakládal skutečně od píky, 
měla nejprve jen dva zaměstnance. Brzy 
se stala také zakládajícím členem skupiny 
OG, kterou pojí chuť poskytovat skutečně 
kvalitní a moderní IT služby.

Co považujete za milník, který určil smě-
řování OG Soft?
Během 15 let se společnost rozrostla na ně-
kolik málo desítek zaměstnanců a stala se 
například průkopníkem v poskytování kom-
plexních informačních systémů, u kterých 
je od počátku jediným klientem webový 
prohlížeč a kde zákazník nepotřebuje žád-
nou další infrastrukturu. Bylo to v době, 
kdy byl „mrak“ tady v našem koutě světa 

neznámým pojmem. Tehdy byla pro majitele 
malých a středních firem v ČR myšlenka, že 
jim klíčový software neběží na krabici v kan-
celáři pod stolem, ale třeba stovky kilometrů 
daleko, často téměř nepřijatelná. Přesto jsme 
se tímto směrem vydali.

V současnosti společnost dosahuje tržeb 
přes 30 milionů korun, což není ohromující 
částka, je však tvořena z velké části jen při-
danou hodnotou, prodejem vlastních softwa-
rových řešení a služeb. V posledních dvou 
letech se vývojové aktivity začaly soustředit 
jednak na tvorbu takových CRM, BPM a ERP 
produktů v cloudu, které je možné rychle 
a jednoduše implementovat, a také na ně-
které cloud produkty „start-up“ charakteru, 
tedy jednoúčelové a jednoduché aplikace. 
Tyto produkty společnost v letošním roce 
postupně uvádí na trh, cílem je mj. oslovit 
i země mimo Českou a Slovenskou republiku.

Portfolio produktů OG Soft je poměrně širo-
ké, můžete jej nějak přiblížit?
Množina vlastních produktů OG Soft se opírá 
o obecný komplexní informační systém Mango, 
systém pro obchodní i výrobní organizace, 
pro organizace nabízející jednorázové i pra-
videlné služby, pro řízení heterogenních sítí, 
monitoring zařízení a řízení procesů a zdrojů. 
Mango obslouží obchodní zakázky, CRM, BPM 
i ERP. Nabízíme jej formou cloudové služby, 
ale je možná i implementace na infrastruk-
turu zákazníka. Kromě obecné varianty jsou 
dnes k dispozici specializované implementace 
Mango ISP pro telco segment, Mango Print 
a Mango W2P pro polygrafickou produkci, 
Mango Process (pro řízení procesů a zdrojů), 
Mango Call (call centrum), Mango Eshop (pro 
komplexní e-tail řešení) nebo Mango Alert 
(pro sběr událostí, monitoring a alerting).

Pro telco společnosti a producenty poly-
grafie máme celou řadu produktů i mimo 
řešení Mango. Pro obecné SMB zákazníky 
jsou tu produkty OG Cloud, OG Box, OG 
VPS a další, které nabídnou provoz kompletní 
IT infrastruktury buď ve firemním cloudu 
nebo v cloudu provozovaném společností OG 
Soft. Disponujeme vlastním datovým centrem 
s vysokou dostupností, jeho cloudové služby 
využívá přes 60 subjektů v ČR a SR, které 
mají dohromady více než 300 000 smluvních 
koncových zákazníků. Nelze opomenout ani 
vývoj na zakázku, pro zákazníky, jako je 
Lenovo, Coca-Cola nebo J & T, dodáváme 
nebo i provozujeme aplikace na míru, na-
příklad aplikace pro podporu marketingu. 
Vedle toho i dnes ještě tradičně nabízíme 
návrhy a dodávky serverů a vůbec firemní 
výpočetní a datové infrastruktury zejména 
pro segment SMB.

Své produkty dodáváte včetně dalších pod-
půrných služeb?
Služby a jejich podporu realizujeme v sídle 
naší společnosti i u našich zákazníků. Běžně 
provádíme implementace našich informačních 
systémů a nejrůznější související analytic-
ké práce. Umíme garantovat dobu odezvy 
(Response time) i dobu obnovení chodu slu-
žeb (Fix time) a smluvní úroveň dostupnosti 
služeb (SLA). Provozujeme také vlastní in-
cidenční hotline s každodenní dostupností 
od 7 do 22 hodin.

Na jaké partnery se spoléháte?
Řešení OG Soft se opírají zejména o partner-
ství se společnostmi IBM, Lenovo a VMware, 
ale spolupracujeme i s menšími dodavateli 
řešení a technologií.

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?
Plánujeme nastartovat rodinu jednoduchých 
„start-up“ cloudových produktů s cílovým tr-
hem bez geografického omezení. Stejně tak 
chceme díky zjednodušeným verzím součas-
ných nosných produktů Mango začít tyto 
produkty obchodovat opět mimo rámec ČR 
a SR. Na lokální scéně nechceme nic menší-
ho než se díky vlastním produktům a úrovni 
zákaznické podpory stát co nejvýznamnějším 
dodavatelem některých specifických řešení.

Co nabízíte našim čtenářům – resellerům?
Resellerům se často stává, že se na ně i zákaz-
níci ze SMB obracejí se speciální poptávkou 
na softwarové řešení, které není k dispozici 
v nabídce krabicový software velkých spo-
lečností, nebo je jeho pořízení nad možnosti 
zákazníka. V tu chvíli nabízí OG Soft možnost 
poptat takové řešení buď přímo jako jednu 
ze současných specializovaných implemen-
tací nebo jako řešení na míru. Pro resellery 
máme k dispozici provizní obchodní program. 
Více informací si každý může najít na webu 
OG Soft. Důležité pak je i to, že dodávkou 
řešení nebo služby to nekončí, jako součást 
podpory poskytuje OG Soft celou řadu se-
minářů a školení jak ve vlastních školicích 
prostorách, tak individuálně onsite.

Nabízíme komplexní informační systém na míru
OG Soft

ŠTěPÁN	feiK

M. R. Štefánika 264, 562 01 Ústí nad Orlicí
www.ogsoft.cz
info@ogsoft.cz
+420 468 000 100

ekonomické	údaje:
obrat 2015 ČR: 27 mil korun
obrat 2015 SR: 3 mil. korun
počet zaměstnanců 2015: 27

Kontaktní	údaje:
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