Parallaxis se stává součástí skupiny
Neit Group
Neit Group vstupem do společnosti Parallaxis rozšiřuje svoje
portfolio služeb v oblasti aplikačních řešení a to na platformě
Salesforce, které plánuje dodávat na českém a slovenském
trhu.

Tisková zpráva

Bratislava, 5. 9. 2022

Skupina Neit Group dokončila investorský vstup do společnosti
Parallaxis. Díky tomu rozšíří své portfolio o řešení postavené na obchodní platformě Salesforce. Ta je zaměřená na řízení vztahů se zákazníky a pokrývá všechny procesy obchodu, marketingu, e-commerce,
B2B a B2C.
Skupina sleduje aktuální trendy v oblasti vývoje aplikací, které zásadně
pomáhají firmám zvýšit jejich flexibilitu a efektivitu v nasazování
IT řešení. Akutálně se jedná o přechod na cloudové technologie
a směřování na stále více sílící trend "low-code/no-code" platforem.
„Nárast podielu cloudových služieb je v Českej aj Slovenskej republike
v posledných rokoch na vzostupe, a to pomerne rýchlo. Medzi rokmi
2014 a 2021 došlo k nárastu o 29 % v ČR a o 17 % v SR. Podiel cloudového
CRM je zatiaľ nízky. V roku 2021 ho využívalo iba 7 % českých a 10 % slovenských spoločností. Toto predstavuje veľký potenciál na rozvoj riešení v oblasti obchodných a marketingových procesov a rýchlejšej digitálnej transformácie spoločností, na čom sa plánujeme v spoločnosti
Parallaxis podieľať.“ říká Roman Karak, CEO a zakladatel společnosti
Parallaxis.

„Kombináciou znalostí Salesforce platformy na strane Parallaxisu
a aktuálnych skúseností s dodávkou rozsiahlych IT projektov, znalostí
dátových integrácií a spracovania dát v rámci skupiny Neit Group,
prinesieme zákazníkom komplexné riešenia, ktoré sú nasadené v krátkom čase a dokážu sa rýchlo prispôsobiť na potreby spoločností.
A to nie len v oblasti CRM ale v širokej škále biznis procesov.“ dodává
Rastislav Mičík, předseda představenstva Neit Group.
„Tento krok nám zabezpečí posílení postavení v oblasti poskytování
cloudových služeb a low-code/no-code aplikací.” doplňuje Robert
Ernest, člen představenstva Neit Group.

Statistiky Eurostat
(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_cicce_use/
default/table?lang=en)
V roce 2014 využívalo v ČR placené cloudové služby 15 % spoločností
s 10 a více zaměstnanci. V SR 19 %.
Pouze 3 % společností v obou zemích používalo cloudové CRM.
V roce 2020 používalo placené služby už 29 % společností v ČR a 26 % v SR.
V minulém roce tento počet rostl a dosáhl 44 % v ČR a 36 % v SR.
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O skupině Neit Group
V roce 2018 se spojily firmy MAIND a Neit Consulting a vytvořliy společný
obchodní holding Neit Group. Společnosti skupiny Neit Group se primárně zaměřují na dodávky služeb a řešení v oblasti Business Intelligence,
DWH, ODS a datových integrací.
Kromě toho MAIND vyvíjí produkt Data Logistic Platform – DaLoP. Jedná
se o platformu na podporu práce s daty a rychlého vývoje aplikací.
Neit Consulting dále vyvíjí vlastní low-code/no-code aplikace: Team
assistant na efektivní automatizaci firemních procesů a Regina na zjednodušení výkaznictví finančních institucí směrem k centrální bance.

V případě zájmu o bližší informace, případně o služby Neit
Group, prosím kontaktujte olga.pincova@neit.group.

+420 720 032 333
info.cz@neit.group

www.neit.group

