Skupina společností Unicorn meziročně zvýšila tržby o 20 procent
Praha | 5. únor 2018 – Skupina společností Unicorn, která poskytuje komplexní služby v oblasti
informačních technologií, v roce 2018 utržila 3,711 miliardy Kč, což představuje 20% meziroční
nárůst (3,103 miliardy Kč v roce 2017). Tržby tvořily projekty a služby pro korporátní klienty, které
realizuje společnost Unicorn Systems, a poskytování chytrých řešení a služeb pro malé a střední
firmy a spotřebitelský trh prostřednictvím internetové služby Plus4U. Unicorn působí nejen na
českém trhu, ale také v zahraničí (36,4 % obratu za rok 2018). Na konci roku disponovala 21
vývojovými centry ve 4 evropských zemích, ve kterých se na realizaci zakázek a vývoji nových
produktů a služeb spolupracovalo 2 303 zaměstnanců (meziročně +265 zaměstnanců). Klienty tvoří
více než 500 firem z 25 zemí světa a 100 000 uživatelů internetové služby Plus4U. Na Unicorn
College, vysoké škole zaměřené na informační technologie, ekonomii a management, aktuálně
studuje celkem 367 studentů z 16 zemí. Významným úspěchem je získání akreditace magisterského
studia, která umožní studentům od září 2019 studovat dva nové studijní programy.
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z
oblasti informačních technologií. Zákazníky jsou přední a největší firmy z oblasti bankovnictví,
pojišťovnictví, energetiky a utilit, komunikace a médií, výroby, obchodu i veřejné správy. Zároveň jsou
provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízí široké portfolio služeb založených na
robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky, a hlavně pro lidi.
„Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim
zákazníkům. V tom nám významně pomáhá Unicorn Application Framework, základ znalostí každého
IT specialisty v Unicornu, který definuje východiska a vlastnosti moderních softwarových aplikací a
stanovuje vhodnou referenční architekturu i preferovaný proces jejich návrhu, výroby i provozu.
Aplikuje jak moderní technologie a postupy jako jsou aplikace s responzivním front-endem
provozovaná v cloudu řešení propojená s internetem věcí, tak 25 let našich znalostí, zkušeností a praxí
prověřených postupů. Vytváříme díky tomu opakovaně, predikovatelně a efektivně softwarová řešení
a produkty. Pracujeme na řešeních pro největší evropské společnosti, systémech, které jsou stěžejní
pro fungování celých průmyslových odvětví. Mezi naše klienty patří například Česká spořitelna,
Komerční banka, Tatra banka, Raiffeisenbank, Česká pojišťovna, Allianz, ŠKODA AUTO, Volkswagen,
Vodafone, innogy, Tesco a řada dalších,“ říká Jan Jaroš, generální ředitel a předseda představenstva
Unicorn Systems.
Chytrá řešení a internetové služby pod obchodní značkou Plus4U umožňují lidem, živnostníkům,
firmám a organizacím snadno organizovat, řídit, sdílet informace, spolupracovat a komunikovat.
V roce 2018 tato řešení používalo více než 350 firem a přes 100 000 jednotlivců.
Základními kameny internetové služby Plus4U jsou +4U My Territory a +4U Business Territory, které
nabízejí digitální prostor pro ukládání a správu soukromých informací a jejich sdílení. „Rychle roste
ale i počet uživatelů aplikace +4U lékař, která kromě rezervačního systému a vydávání eReceptů
poskytuje zdravotníkům také další služby, např. vyřizování telefonních hovorů, nebo vystavení
kvalifikovaných certifikátů. Aplikace již slouží zhruba 750 000 pacientům,“ říká předseda
představenstva Plus4U David Kimr a dodává: „Spustili jsme také novou značku Red Monster s
nabídkou on-line výukových kurzů z různých oblastí. Ty v současné době nabízí možnost výuky a
ověřování znalostí především pro žáky základních a středních škol, ale máme i programy pro
odborníky nebo studenty vysokých škol včetně naší vlastní Unicorn College.“

Na Unicorn College, vysoké škole zaměřené na informační technologie, ekonomii a management,
aktuálně studuje celkem 367 studentů z 16 zemí. Významným úspěchem je zisk akreditace
magisterského studia, která umožní studentům od září 2019 studovat dva nové studijní programy.
Studenti Unicorn College se v rámci studia dlouhodobě věnují problematice Internetu věcí (IoT),
Průmyslu 4.0, kybernetické bezpečnosti a dalším aktuálním tématům. Mimo jiné rozvíjejí také
prototyp chytré farmy.
Unicorn College úspěšně pokračuje ve spolupráci s Evropskou organizací pro jaderný výzkum, která
sídlí v Ženevě a je známá pod zkratkou CERN. Jedná se jednu z nejprestižnějších mezinárodních
vědeckých institucí. Unicorn College pro CERN dlouhodobě vyvíjí aplikaci ITk Production Database,
kterou aktivně využívá dalších cca 30 prestižních vědeckých institucí a univerzit z Evropy a Ameriky.
K významným událostem Unicornu v roce 2018 patří také otevření nových regionálních center
v Ostravě, Písku, Pardubicích a v Liberci. To zapadá do dlouhodobé strategie „jdeme s prací za lidmi
do regionů“. V současné době má Unicorn v Česku vedle pražských poboček a centrály dalších deset
regionálních poboček (2x Brno, Chrudim, Hradec Králové, Liberec, Mladá Boleslav, Ostrava,
Pardubice, Písek, Plzeň), a dále dvě pobočky na Slovensku (Bratislava, Prešov), dvě na Ukrajině (Kyjev,
Ternopil) a jednu v nizozemském Arnhemu. Své pobočky, lidi i projekty a produkty představuje na
nově spuštěné platformě www.spolu-pracujeme.cz
O Unicornu
Unicorn je skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a
informačních a komunikačních technologií. Od roku 1990 je posláním skupiny přinášet klientům
konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových informatických
produktů a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu. Významnou
součástí skupiny Unicorn je Unicorn Systems, Unicorn College a Plus4U. Další informace o Unicornu
jsou k dispozici na webových stránkách https://unicorn.com.
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