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Změnou podpory podnikového softwaru 
ušetříte 50% nákladů na podporu 
V ČR tak mohou ušetřit stovky soukromých i státních firem 

Společnost Brněnské veletrhy se stala jednou z prvních firem v ČR, které se rozhodly přestoupit 
k alternativnímu poskytovateli podpory podnikového softwaru SAP, americké společnosti Rimini 
Street a české firmě Linea Stargazer. Díky tomuto strategickému rozhodnutí ušetří BVV na roční 
podpoře polovinu nákladů spojených s jejich aplikací SAP. 

Trend, kdy společnosti přecházejí od výrobce softwaru k alternativním poskytovatelům, v posledních 
letech ve světě prudce vzrostl. Jedná se řádově již o stovky společností– od firem z Fortune 500, 
přes střední podniky až po veřejné organizace. 

V České republice nabízí tuto novinku společnost Linea Stargazer, která je partnerem společnosti 
Rimini Street, vedoucího světového poskytovatele alternativních služeb softwarové podpory. 
Společnost Rimini Street poskytuje služby na podporu podnikání s inovativním a oceněným 
programem, který umožňuje držitelům Oracle a SAP licencí ušetřit nejméně 50 procent ročních 
poplatků a až 90 procent celkových nákladů na podporu v průběhu více než deseti let provozu 
aplikací. Zákazníci přitom zůstávají u své aktuální verze softwaru bez zbytečné aktualizace po dobu 
nejméně deseti let při současném zvýšení kvality podpory aplikace. Stovky globálních firem prakticky 
ze všech odvětví si vybraly Rimini Street jako důvěryhodného, nezávislého poskytovatele podpory. 
Tato podpora je orientována na snížení firemních nákladů a na snadnou dosažitelnost. 

„Vidíme zde velmi zajímavou příležitost pro české firmy i podnikatele, to je důvod, proč jsme se 
rozhodli vstoupit s podporou systému SAP na trh u nás v České republice,“ říká Jana Linhartová, 
jednatel Linea Stargazers.r.o. V České republice má SAP přibližně 600 zákazníků. Alternativní 
podporu v současnosti využívá šest z nich. Většina těchto společností je nadnárodní, alternativní 
podpora systému SAP je využitá i společností působící výhradně na českém trhu s českými vlastníky. 

Alternativní podporu využívá v České Republice také společnost Veletrhy Brno a.s. Vedoucí odboru 
informatiky BVV ing. Martin Kaspar potvrzuje, že alternativní podpora je pro společnost BVV 
výhodná. „Díky podpoře od společnosti Rimini Street klesly roční náklady na podporu SAP na 52%,“ 
zdůrazňuje ing. Kaspar. 

Pro uživatele alternativní podpory společností Rimini Street a Linea Stargazer jsou samozřejmostí 
další úspory a řada zajímavých doplňkových služeb, například garantovaná odezva do 30 minut, 
podpora v češtině apod. 

„Ráda bych upozornila, že úspory, které nabízíme, se netýkají jen soukromých firem,“vysvětluje Jana 
Linhartová. „Systém SAP využívá ve velké míře i státní správa. Pokud bych jako příklad uvedla 
standardní magistrát velkého českého města, který má celkový rozpočet na IT včetně sítí, agend atd. 
přibližně 150 mil korun ročně, činila by úspora pouze na ročních poplatcích s alternativní podporou od 



 

společnosti Linea Stargazer ročně alespoň 5 milionů korun – tedy 75 miliónů korun za období, po které 
je podpora garantována.“ 

 

Více informací: 

O Rimini Street, Inc. 

Rimini Street je předním poskytovatelem podpory pro podnikový software Společnost zcela změnila 
podmínky na trhu prostřednictvím svého inovativního a oceněného programu podpory, který 
umožňuje držitelům licencí Oracle a SAP ušetřit alespoň 50% za roční poplatky, a dokonce až 90% z 
celkových nákladů v průběhu deseti let. Klienti mohou nadále využívat své softwarové verze, aniž by 
museli přecházet na jiné, a to nejméně po 10 let. Stovky nadnárodních či středně velkých podniků, 
státních organizací a společností figurujících na seznamu Fortune 500 si již zvolily Rimini Street coby 
svého spolehlivého a nezávislého poskytovatele podpory. 

Více informací na http://www.riministreet.com/ nebo tel. v rámci USA (888) 870-9692 nebo 
mezinárodně +1 (702) 839-9671. 

O Linea Stargazer, s.r.o. 

Linea Stargazer poskytuje služby podpory pro provoz aplikací a ve spolupráci s Rimini Street 
uspokojuje potřeby klientů ze střední Evropy. Služby Linea Stargazer analýzu existující infrastruktury 
zaměřenou především na ERP, business intelligence, CRM, správu dat a řešení pro datovou 
bezpečnost. Společnost Linea Stargazer spolupracuje s klíčovými partnery po celé Evropě a svým 
zákazníkům poskytuje služby auditu a optimalizace provozu informačních technologií společně se 
systémovou podporou a SAP helpdeskem.  

Pro více informací navštivte http://www.podporaSAP.cz nebo volejte +420 245009 110 

Kontakt: 

Jana Linhartová 
Linea Stargazer s.r.o. 
Telefon +420 245009 122 
Mobil +420 602 135469 
jana.linhartova@lineastargazer.com 
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