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VIZE

OEM AUTOMATIC VEDOUCÍ
HRÁČ V KOMPONENTECH
PRO AUTOMATIZACI

SPECIALISTA
NA PRŮMYSLOVOU
AUTOMATIZACI
Společnost OEM Automatic, spol. s r. o. je jedním z předních evropských dodavatelů komponentů pro průmyslovou
automatizaci a elektrotechniku. Rozsáhlý sortiment od výrobců poskytuje zákazníkům jedinečnou příležitost
uskutečnit všechny nákupy od jednoho dodavatele. Nabízíme komponenty v oblasti elektrických rozvaděčů,
elektrických strojů, bezpečnostních prvků a motorů, tlaku, průtoku a prvků pro elektroniku.
Společnost OEM Automatic Česká republika je součástí mezinárodní skupiny OEM se sídlem ve Švédsku. Naši zákazníci mají
přístup k nejkvalitnějším produktům od předních výrobců. Pomáháme vám s vývojem projektů, aplikačními řešeními a s efektivitou
nákupních procesů. Naši techničtí specialisté a obchodní zástupci mají dlouholeté zkušenosti a pomáhají zákazníkům najít to nejlepší
technické řešení. Rychlé dodávky, pokroková komunikace a jasné informace jsou pro nás samozřejmostí.

OEM AUTOMATIC, SPOL. S R. O.

150
OBRAT
(MIL. KČ)

31

ZAMĚSTNANCI

>1 400
ZÁKAZNÍCI

>30
DODAVATELÉ

3 800

ZÁKAZNICKÉ NÁVŠTĚVY
(ROK)

STRATEGICKÝ PARTNER
Jsme odborným a efektivním partnerem pro naše zákazníky. Náš úspěch je založen na tom, že vytváříme hodnotu jak
pro zákazníky, tak pro výrobce. Našim zákazníků nabízíme odborné znalosti a širokou škálu komponentů a systémů.
Pro výrobce jsme nejlepší alternativou při výběru distribučních kanálů.

VÝROBCI

ZÁKAZNÍCI

OEM AUTOMATIC NABÍZÍ

OEM AUTOMATIC NABÍZÍ

Komplexní nabídku produktů

Širokou nabídku komponentů

Znalost místního trhu

Vysokou kvalitu produktů

Dlouhodobou spolupráci

Technickou podporu produktových specialistů

Marketingovou a prodejní podporu

Ulehčení procesu výběru nejlepšího a
nákladově efektivního řešení

Zpětnou vazbu pro další vývoj produktů

Dodávku ve správný čas a na správné místo

Efektivní logistické řešení

OEM AUTOMATIC GROUP

160 M€
OBRAT

450

ZAMĚSTNANCI

100

PRODUKTOVÍ SPECIALISTÉ

ROZVOJ
PRODUKTOVÝCH ŘAD

PRODEJNÍ
PROCES

OEM Automatic nabízí
jedinečnou a rozsáhlou
škálu produktů od předních
výrobců

OEM Automatic je
efektivní v prodeji díky
osobnímu přístupu a
komplexním znalostem
o výrobku

MARKETINGOVÁ
KOMUNIKACE

OEM Automatic své
prodeje podporuje moderní
marketingovou komunikací

LOGISTIKA

OEM Automatic má efektivní
logistický proces s vysokou
úrovní zákaznických služeb

140

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

28 000

ZÁKAZNICKÉ NÁVŠTĚVY

OULU

KANCELÁŘ & SKLAD
SHANGHAI

Tranås, Allerød, Leicester, Turku,
Varšava, Zdiby, Budapešť, Shanghai

UMEÅ

KANCELÁŘ
Drammen, Pärnu, Riga,
Vilnius, Trnava
TURKU

REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ

STOCKHOLM

DRAMMEN

PÄRNU

Stockholm, Gothenburg, Malmö, Umeå,
Aarhus, Oulu, Gdaňsk, Sosnowiec
TRANÅS
GOTHENBURG

AARHUS

RIGA

ALLERØD
MALMÖ

VILNIUS

GDAŇSK

LEICESTER

18 000
ZÁKAZNÍCI

300

DODAVATELÉ

VARŠAVA

SOSNOWIEC
ZDIBY

TRNAVA

BUDAPEŠT

SPECIALIZOVANÁ &
PROFESIONÁLNÍ SPOLEČNOST
Být partnerem OEM Automatic znamená, že máte přístup k naší unikátní široké škále produktů, ale ve specializované organizaci.
Snahou naší společnosti je nabídnout naše produkty zákazníkovi v oblasti průmyslové automatizace a elektrotechniky.

DODAVATELÉ

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Naši dodavatelé jsou specialisté v komponentech pro průmyslovou

Naši obchodní zástupci mají odborné znalosti o všech produktech

automatizaci a elektrotechniku. Jako lokální organizace výrobce

v řadě a jejich prioritou je úzká spolupráce se zákazníky s cílem

máme plnou zodpovědnost za veškeré prodeje a jsme schopni

poskytovat pomoc při řešení technických úkolů. Cílem je najít vždy

nabídnout jedinečnou řadu zahrnující více než 6 000 položek

nejlepší řešení pro zákazníka.

od více než 30 předních výrobců.

PRODUKTOVÍ SPECIALISTÉ

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Naši produktoví specialisté poskytují technickou podporu k určité

Naše zákaznická podpora je vždy připravena vám poskytnout

řadě výrobků a dodavatelů. Jsou odpovědni za vedení skladových

prvotřídní servis. Naši zaměstnanci vám zodpoví dotazy týkající

zásob následně naskladněného zboží.

se termínu dodání zásilky, ceny nebo obecné technické dotazy.

PRODUKTY
Rozdělili jsme náš sortiment a společnost do
specializovaných produktových oblastí obchodu. Tímto
způsobem jsme spojili výhodu aplikační specializace
sortimentu v jednotlivých divizích a výhodu dostupnosti
velmi širokého portfolia komponentů od jedné společnosti.

KOMPONENTY PRO ROZVADĚČE
Divize Komponenty pro rozvaděče nabízí široké portfolio
produktů pro výrobce rozvaděčů, průmyslovou automatizaci a
datacentra, jako jsou relé, svorky, přepínače, analyzátory sítí atd.

KOMPONENTY PRO STROJE, BEZPEČNOST A MOTORY
Divize Komponenty pro stroje, bezpečnost a motory zastřešuje
ucelená řešení pro výrobce strojů a zařízení. Do portfolia patří
například snímače a spínače, bezpečnostní prvky a výstražná zařízení,
propojovací systémy, konektory, nano PLC, motory a řídící jednotky.

KOMPONENTY PRO TLAK, PRŮTOK A PNEUMATIKU
Divize Komponenty pro tlak, průtok a pneumatiku nabízí
kompletní řadu výrobků pro měření a řízení kapalin a plynů
jako jsou snímače a spínače pro všechny typy veličin, procesní
ventily a pneumatické komponenty.

ELECTRONICS
Divize Electronics nabízí kompletní řadu komponentů, materiálů a přístrojů pro výrobu elektroniky, které jsme vždy
schopni přizpůsobit na míru dle vašich potřeb.

KOMPONENTY PRO ROZVADĚČE
Divize Komponenty pro rozvaděče zastupuje velký počet léty
prověřených výrobců.

KOMPONENTY PRO ROZVADĚČE
Divize garantuje spolehlivé dodávky všech komponentů
rozvaděčů nízkého napětí. Samozřejmostí je vysoká kvalita
výrobků, přidanou hodnotou jsou naše znalosti a zkušenosti
s jejich použitím.

Řadové svorky a držáky plošných spojů · Časová, kontrolní
a SMS relé · Jističe, stykače, motorové spouštěče a deony
Napájecí zdroje, konvertory a UPS · Ovládací hlavice, přepínače
a vypínače · Oddělovací a průmyslová relé · Průmyslové spínací
a ochranné systémy · Pojistky a pojistkové držáky · Produkty
pro řízení teploty a vlhkosti · Převodníky a kontroléry signálu
Komponenty pro průmyslový Ethernet · Panelové multimetry a
analyzátory sítí · Měření spotřeby · Kabely · Ventilátory a filtry
Průmyslové konektory · Osvětlení rozvaděčů · Rozvaděčové
skříně · Ethernet switche · EMC filtry · Distribuční bloky
Příslušenství pro NN rozvaděče

®

KOMPONENTY PRO STROJE,
BEZPEČNOST A MOTORY
Divize nabízí komponenty a ucelené řešení pro procesy
automatizace technologií, které využijí klienti z řad výrobců
strojů i ti, jenž řeší jejich servis a další specifické požadavky.

KOMPONENTY PRO STROJE, BEZPEČNOST A MOTORY
Produkty jsou určené pro jednoúčelové stroje, zařízení a
dopravníky, pro vozy hromadné dopravy a drážní vozidla.
Velký důraz klademe na vysokou úroveň technických znalostí a
profesionálního poradenství při řešení konkrétních požadavků
zákazníků.

Fotoelektrické a laserové snímače · Ultrazvukové snímače
Inkrementální snímače · Indukční snímače · Elektronická
počítadla · Regulátory teploty · Programovatelné automaty
Signalizační zařízení · LED osvětlení strojů · Propojovací
systémy a konektory · Bezpečnostní světelné závory a
skenery · Bezpečnostní bezkontaktní spínače · Statická relé
Bezpečnostní relé · Koncové spínače a mikrospínače · Čerpadla,
pumpy a děrovací stroje · Bezdrátové ovladače · Mikromotory a
řídící jednotky

TAKENAKA SENSOR GROUP

KOMPONENTY PRO TLAK,
PRŮTOK A PNEUMATIKU
Divize Komponenty pro tlak, průtok a pneumatiku je zaměřena
na komponenty pro měření a regulaci tlaku a průtoku plynných
a kapalných látek.

KOMPONENTY PRO TLAK, PRŮTOK A PNEUMATIKU
Produktová oblast nabízí komponenty pro pneumatické
systémy, úpravu vody, chemický, potravinářský a
farmaceutický průmysl, chlazení, filtraci atd.

Solenoidové ventily · Tlakem ovládané ventily · Pneumatické
válce · Filtr-regulační jednotky · Pneumatické ostrovy · Šroubení
a rychlospojky · Hadičky a svazky hadiček · Snímače a spínače
tlaku a tlakové diference · Snímače a spínače teploty · Snímače
a spínače hladiny · Snímače a spínače průtoku · Snímače síly
Komponenty pro potravinářství a farmacii

ELECTRONICS
Divize Electronics se zaměřuje na dodávání komponentů,
materiálů a přístrojů pro výrobce elektroniky. Naši zákazníci
jsou především z automobilového průmyslu, další významně
zastoupené obory mezi naši klientelou jsou letectví, zdravotnické přístroje, CNC stroje, robotika, energetika, měřici technika,
technologie pro budovy a spotřební elektronika.

ELECTRONICS
Naším cílem je zákazníkům nabídnout zboží pro jejich výrobu
včetně plné podpory. Dodat materiály a komponenty na míru
jejich potřebám a zajistit speciální či na trhu méně dostupné
zboží. Na konkrétní požadavek vypracovat konkrétní řešení.

Pájecí materiály · Tavidla · SMD lepidla · Čistící materiály
pro elektroniku · Teplovodivé materiály · Zalévací hmoty
Ochranné laky · Pájecí stanice · UV stanice · Membránové,
průmyslové a piezo klávesnice · Displeje · Piezo a
antivandalní tlačítka

LOGISTIKA
OEM Automatic, spol. s r. o., má hlavní sklad ve Zdibech (Praha východ). Díky tomuto
skladu s plochou 650 m2 můžeme okamžitě vyhovět požadavkům našich zákazníků
na dostupnost požadovaných výrobků.
SPOLEHLIVOST A RYCHLOST DODÁVEK
Systém logistiky spolu se skladovým hospodářstvím umožňuje zaručit vysokou spolehlivost a
rychlost dodávek. Na skladě držíme téměř 6 000 různých položek komponentů.
Objednávka na zboží, které je ve Zdibech skladem, a která přichází do 12:00 hodin, je odeslána ve
stejný pracovní den na adresu zákazníka. Ten zásilku obdrží nejpozději do druhého dne. Zboží, které
je v logistickém centru ve švédském Tranås je možné doručit do 4 pracovních dnů.

ŘEŠENÍ NA MÍRU
Na základě dohody lze pro konkrétního zákazníka držet skladem vybrané zboží a zaručit jeho 100%
dostupnost. Nabízíme i sériové zákaznické montáže.

6 000

PRODUKTY SKLADEM

650

SKLADOVÁ PLOCHA M2

80

ZÁSILEK DENNĚ

CENTRÁLNÍ SKLAD V TRANÅS

BLÍZKO ZÁKAZNÍKOVI
Jsme vždy blízko zákazníkovi a jeho potřebám. Prioritou OEM Automatic, spol. s r. o. je budování
úzkých vztahů s našimi zákazníky prostřednictvím osobních schůzek, webových stránek, letáků, brožur,
zákaznického časopisu a naší zákaznické podpory.
ZÁKAZNICKÉ NÁVŠTĚVY

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Obchodní zástupci realizují přes 3 000 zákaznických návštěv
každý rok. Tyto návštěvy jim umožňují operativně řešit požadavky
zákazníků a budovat s nimi úzké vztahy.

Sociální média jsou nástrojem, který poskytuje aktualizované
informace a novinky ze společnosti OEM Automatic. Můžete se
s námi spojit na síti LinkedIn, Facebook nebo prohlížet produktová
videa na YouTube kanálu.

TECHNICKÁ PODPORA
Naši produktoví specialisté pracují vždy s úzkým rozsahem
produktů, který jim umožňuje stát se odborníky v dané aplikační
oblasti. Jsou ochotni se s vámi setkat na zákaznických schůzkách,
během školení, výstav nebo ostatních osobních setkání.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
Jakkoliv nás kontaktujete, ať už telefonem nebo e-mailem, vždy
jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy. Naše zákaznická
podpora vám sdělí termín dodání produktů, ceny nebo zodpoví
obecné technické záležitosti, zaregistruje do e-shopu. Jsme vám
k dispozici každý všední den od 8:00 do 16:30 hodin.

WEBOVÉ STRÁNKY & E-SHOP
Na našich moderních webových stránkách najdete aktuální
informace o společnosti, jednoduše vyhledáte informace k požadovaným produktům. Pokud jste registrovaným zákazníkem,
můžete se přihlásit do e-shopu, kde uvidíte dostupnost, ceny,
termíny dodání a to vše během několika kliknutí.

ZÁKAZNICKÝ ČASOPIS
Náš zákaznický časopis Zpravodaj vychází třikrát ročně a
rozesíláme ho našim zákazníkům. Ve Zpravodaji informujeme
zákazníky o produktových novinkách a zajímavém dění
v OEM Automatic, u našich dodavatelů či ve světě automatizace.

TIŠTĚNÉ MATERIÁLY
Každý výrobek je detailně popsán v tištěných produktových
brožurách, letácích nebo v elektronické podobě na webových
stránkách. U produktu je uveden technický popis, nákresy,
vysvětlivky, objednací čísla a kontakt.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Stejně jako celá skupina OEM také společnost OEM Automatic přijala etický kodex, který je pro OEM Automatic a
jejich zaměstnance vodítkem jak vystupovat v rámci svých podnikatelských aktivit a vnitřních vztahů.
OEM Automatic rozvijí společensky odpovědné aktivity a podporuje vzdělávání, neziskové organizace a ekologii.

POCTIVOST

FLEXIBILITA

ODHODLÁNÍ

ORIENTACE NA VÝSLEDKY

ŠETRNOST

ODBORNOST

DOSTUPNOST

PRACOVNÍ SPOKOJENOST

DÍVÁME SE DOPŘEDU
Abychom zajistili naši pozici vedoucího hráče v automatizaci, nestačí pouze držet krok s vývojem, ale
musíme se aktivně do vývoje zapojit. Globalizaci, digitalizaci a udržitelnost jsme označili jako tři hlavní
oblasti našeho dalšího růstu.
GLOBALIZACE

UDRŽITELNOST

S rostoucí globalizací se v podnikání začínají objevovat

Podporujeme udržitelný rozvoj, což znamená přijetí dlouhodobých

mezinárodní hráči a přeshraniční obchod se stává jednodušší a tím

environmentálních aspektů a dosažení rovnováhy mezi sociálními

roste jeho objem. Neustále rozvíjíme naše služby elektronického

a finančními požadavky. Náš udržitelný přístup je ovlivněný

obchodování, abychom uspokojili potřeby zákazníků, zlepšili

zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, akcionáři a společností, kteří

kvalitu našich služeb a vnitřních postupů. Mělo by být snadné

ho od nás očekávají a požadují. Finanční stabilita je základním

obchodovat s OEM Automatic.

předpokladem pro investování do budoucího udržitelného růstu

DIGITALIZACE

podnikání. Ve světě neustálých změn se musíme rozvíjet.

Internet věcí a Průmysl 4.0 jsou dnes v průmyslu a digitalizaci

Hlavním zaměřením naší budoucí udržitelnosti je být finančně

zavedené termíny. Nová, chytrá řešení a propojení podniků

stabilní se ziskovým růstem, snižovat negativní dopad na životní

vytváří nové možnosti, ale také ukládá nové požadavky na výrobu

prostředí, udržovat vysokou úroveň obchodní etiky, být atraktivní

a odborné znalosti. V OEM Automatic se snažíme o udržení

a mít zdravé pracoviště.

nejvyšší úrovně know-how a odborných znalostí v každé oblasti.
Rozšiřujeme naše produktové portfolio tak, aby odpovídalo
potřebám zákazníků.
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