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AZ INTEC s.r.o. je univerzálním dodavatelem armatur
a potrubních systémů pro kapaliny, topné plyny, technické 
plyny, medicinální plyny používané ve zdravotnictví,
a také dodavatelem výrobků pro bezpečnostní techniku
a ochranu dýchacích cest.
Mateřská společnost AZ INTEC GmbH sídlící v německém 

městě Olbernhau vlastní obchodní jednotky, mezi které 
patří výrobce nerezových vlnovcových hadic a trubek 
AZ - Pokorny, s.r.o. a obchodní společnost AZ INTEC s.r.o., 
která je zároveň vlastníkem dvou licencí HELIOSu. Menší 
licenci využívá AZ INTEC sám a větší licenci používá
AZ - Pokorny jako výrobní jednotka pro celou skupinu.

Základní charakteristika společnosti:

Nabízený sortiment:
•  uzavírací ventily a kulové kohouty, koncovky, 

spojky, tepelné výměníky
•  montážní sestavy (předávací stanice tepla, propojení

různých montážních prvků)

•  systémy nerezových vlnovcových hadic a trubek
•  potrubí pro použití v oblasti vytápění, tepelné techniky
•  komponenty pro medicinální techniku
•  výrobky pro bezpečnostní techniku a ochranu dýchacích 

Procesy využívané IS:

Gatema IT a.s., 
Průmyslová 2503/2, 680 01 Boskovice
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Zapsaná u KS v Brně pod číslem B 8344
www.gatemait.cz
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Přínosy získané implementací řešení HELIOS:
•  Získání informací o skutečném stavu všech skladů,

systém řízení zásob
•  Detailně nastavené procesy
•  Optimalizace logistického řetězce, EDI
•  Sledování poptávkově nabídkového řízení v informačním

systému

•  Zefektivnění plánování výroby a materiálových potřeb
pro výrobu

•  Ulehčení práce s běžnými agendami – mzdy, banka,
fakturace, účetnictví, personalistika  cest,
např. hadice pro dýchací přístroje

Další procesy využívané IS:  Komunikační rozhraní, Obecné importy, Anglický jazyk, Komunikace s bankami, Nabídky, objednávky a rezervace, Kontrakty, Firemní aktivity, 
Cestovní náhrady, Technická příprava výroby, Řízení výroby, Kapacitní plánování, CLA

http://www.gatemait.cz 

