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V Praze 30. 9. 2019 

Tisková zpráva  

Unicorn vyhrál výběrové řízení na dodání a servis systému Damas 
v Řecku  
 

Praha, 30. září 2019 – Společnost Unicorn Systems, přední evropský dodavatel informačních systémů a řešení v 

oblasti informačních a komunikačních technologií, zvítězila ve výběrovém řízení na implementaci IT systému 

pro plánování přeshraničních přenosů elektrické energie pro provozovatele řecké přenosové soustavy – IPTO. 

Unicorn tak pokračuje v nastoupeném trendu spolupráce na poli energetického průmyslu napříč celým 

regionem jihovýchodní Evropy, jedná se již o pátou dodávku v regionu. 

Předmětem dodávky je implementace systému Damas pro transparentní přeshraniční přenos elektrické energie a vykrývání 

odchylek spotřeby a produkce. Damas bude spravovat přeshraniční přenosové kapacity a zpracovávat nominace jednotlivých 

subjektů. Prostřednictvím integrace s řadou externích systémů bude rovněž zajišťovat podporu souvisejících obchodních 

procesů včetně povinné publikace do evropských portálů. To vše přispěje ke zvýšení stability a efektivity operátora přenosové 

soustavy IPTO a jeho provozu. 

„Pro naši společnost je vítězství v Řecku důležitým krokem k další expanzi v regionu. Region jihovýchodní Evropy, který se 

stále více integruje se zeměmi EU, nabízí obrovský potenciál pro dodávku našich produktů a služeb. Zároveň se jedná o další 

projekt, který budeme realizovat z vývojového centra v Plzni," říká Miroslav Hašek, ředitel produkčního streamu z Unicorn 

Systems zodpovědný za region jihovýchodní Evropy. 

 „Systém pro přeshraniční plánování (XBMS) je součástí implementace cílového modelu řeckého trhu s elektřinou a klíčovou 

součástí propojení trhu se sousedními zeměmi (tj. Itálií a Bulharskem). IPTO je přesvědčen, že platforma Damas pokryje 

všechny požadavky a Unicorn, díky svým zkušenostem, splní náročný časový plán projektu,” uvedli jednatelé IPTO Iraklis 

Skoteinos, ředitel odboru řízení trhu a Nikos Raftopoulos, ředitel oddělení IT a telekomunikací. 

Dodávka zahrnuje kromě samotného systému i následný servis a provoz systému v režimu 24/7/365, který je nezbytný pro 

zajištění kritických obchodních procesů provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy. 

O IPTO 

Independent Power Transmission Operator (IPTO/ADMIE) je provozovatelem řecké elektroenergetické přenosové soustavy. 

Společnost plní své povinnosti v oblasti vývoje a údržby systému, aby zajistila bezpečné, efektivní a spolehlivé dodávky 

elektřiny v celém Řecku. Aktuální akcionářská struktura společnosti ADMIE je 51 % ADMIE HOLDINGS Inc, 25 % DES 

ADMIE S.A. a 24 % State Grid Europe Limited. Více informací o IPTO je k dispozici na webových stránkách 

http://www.admie.gr/nc/en/home/. 

O Unicornu 

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních 

technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim 

zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která 

jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové 
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služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a 

střední podniky, a hlavně pro lidi. 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:  

Zuzana Dietrichová     Lucie Peřinová 

Marketing Director | Unicorn Systems    Senior Account Manager | Move up, s.r.o 

Zuzana.Dietrichova@unicorn.com    Lucie.Perinova@moveup.cz  

tel.: +420 721 780 146     tel.: +420 777 728 090 
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