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Stavební a developerská skupina působící v
České republice, na Slovensku, v Maďarsku a
Rumunsku tvořící součást světového koncernu
Skanska se sídlem ve Švédsku. Je jedním z
předních dodavatelů stavebních prací v České
republice a na Slovensku. Inkluzívní a
společensky odpovědná společnost, jejímž
mottem je: Stavíme svět, ve kterém sami
chceme žít. Staví, modernizuje a udržuje
infrastrukturu v naší zemi. Na základě
skandinávské tradice klade důraz na „zelené"
inovační a progresivní technologie.

Firma CAD Studio je na českém trhu známa
nejen jako největší distributor Autodesk
produktů, ale především jako konzultační a
školicí partner. Techničtí konzultanti se snaží
být nápomocni při řešení zákaznických nesnází
a snaží se navrhovat taková řešení, která by
uživatelům usnadňovala a automatizovala jejich
práci. Mimo školení a konzultační činnosti se
firma aktivně podílí na tvorbě vlastních aplikací
a spolupracuje se svými zákazníky na realizaci
doplňků usnadňujících jejich práci na
projektech pozemních či liniových staveb.

Dokážeme rychle pomoci …
Ako to už v stavbarine býva, väčšina požiadaviek má termín splnenia „včera“, preto oceňujem
bezodkladnosť ich riešenia. Z cca 40 požiadaviek som registroval spätnú väzbu najneskôr do 3 hodín. Z
nich väčšina neostala při neosobnom písaní správ, ale využitím komunikačních prostriedkov sme
požadavky riešili interaktivně s výsledkom splňajúcim očakávania v pozitívnom slova zmysle.
Karol Závodský, Ing.

Neustále se zlepšovat …
Jedno alebo dvoj dňové školenia sú príliš krátke na to aby sa plytvalo časom. Preto oceňujem prípravu
školenia prostredníctvom komunikácie školiacich a klientov s cielom dosiahnuť efektivnost času
stráveného
školením.
Týmto je dosiahnutá požadovaná vecnost informácii podaných na školení. Aj napriek rozdielnej úrovni
skúseností jednotlivých účastníkov školenia je plynulosť zabezpečená dodatočným individuálnym
„doškolením“, konzultáciou (formou HD, mail alebo ine) v prípade, že niekto „stratí niť“. Školenia sú
zrozumiteľné a reflektujú skutečné požadavky klientov.
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Efektivní využití času školení je základem. Neustále se snažíme
upozorňovat na to, že dotační školení jsou sice levná díky podpoře EU, ale
často požadují příliš dlouhou výukovou dobu. Vždy je lepší si dobu nastavit
dle vašich potřeb, protože dnes je čas tou nejcennější komoditou.
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Vývoj a aplikace na reálné zakázce
V průběhu konzultací se často dostaneme do fáze, kdy základní funkce programu nestačí na
komplexnost reálných projektů. V tu chvíli je nutné zvolit buď jednodušší cestu a nemodelovat tělesa
do maximálních detailů, nebo si dané detaily vytvořit, neslevit ze svých standardů a odvést práci na
maximum s pozdějšími benefity a možností součástku aplikovat na dalších projektech.
Druhou cestu si volí firma SKANSKA.

Vytvořeno na míru …
… nesporný úspech bol vyustením uzkej a intenzívnej spolupráce, kde sa naplno ukázal zmysel pre
vnímanie potreb zákazníka a tým aj stavby. Spomínaná podzostava je jediný a unikátny nástroj na
porciovanie zemného násypového telesa, ktorá dokáže rešpektovať jestvujúci terén a zároveň jednotlivé
porcie pozdĺžne a priečne klopiť podľa pláne.
… rôznorodosť diaľničných stavieb takýchto rozmerov, aká je táto, len potvrzuje potřebu podpory
spoločnosti CADStudio při riešení konkrétnych detailov s ktorými si samotný Civil 3D nedokáže poradiť.

Vzhľadom k skúsenostiam s obdobnými spoločnosťami poskytujúcimi
podporu možem zhodnotiť, že CAD Studio je seriózny partner při hľadaní
riešenia. Palec hore a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Karol Závodský, Ing.
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