
BOOSTRACK ZÍSKÁVÁ ZLATO NA DIGITAL X

Téměř žádné jiné téma v současné době nepřitahuje tolik pozornosti jako digitalizace ve 
středních podnicích. Protože díky Digital X, největší evropské meziodvětvové iniciativě 
digitalizace, se malé a střední společnosti mohou odvážit k digitální transformaci. 
Iniciátoři ceny „Digital Champion Awards“ jsou si této odvahy vědomi. Proto Wirtschafts-
Woche, největší obchodní časopis v Německu, a Deutsche Telekom, přední servisní 
specialista na telekomunikačním a IT trhu, udělují toto společné ocenění společnostem, 
které jsou ve svém oboru digitálními lídry. BOOSTRACK GmbH byla oceněna zlatem v 
kategorii „Digital Customer Experience“. 

„Německé střední společnosti jsou po celém světě chváleny za svou inovační sílu,“ říká Hagen Rickmann, 
výkonný ředitel pro obchodní zákazníky Telekom Deutschland. „Vždy odvážně přijímal výzvy a pružně reaguje 
na každou novou situaci.“

Právě této výzvě čelila dceřiná společnost Lingemann GmbH, BOOSTRACK GmbH (dříve EFI Ordersystems 
GmbH), a svým zákazníkům ukazuje cestu do správy digitálních materiálů a intralogistiky.

Společnost, která byla založena v roce 2018, neustále vyvíjí a rozšiřuje svoji produktovou řadu o inovativ-
ní připojení od IoT a skladu a logistiky. Od dávkovače BOOST.Tower až po BOOST.Warehouse a BOOST.
App mohou průmysloví zákazníci vybavit svou společnost pro průmysl 4.0 s malým úsilím a pracovat tak 
efektivněji. Senzory zaznamenávají zásoby a spotřebu, doobjednávání je snadné stisknutím tlačítka nebo 
zcela automaticky. Systém BOOSTRACK je flexibilně škálovatelné řešení, které lze propojit se všemi běžnými, 
ideálně se stávajícími datovými rozhraními pro správu zboží a databázové systémy.

„Je nám ctí obdržet toto ocenění,“ uvedli Christian Gerken, Alexander Pawel a Stefan Milcher, jednatelé 
společnosti BOOSTRACK GmbH. „Společnost jsme založili nejen proto, abychom našim zákazníkům nabídli 
nejlepší možná řešení v oblasti nákupu a logistiky, ale také abychom je připravili na digitální změnu. Takže pro 
nás bylo a je přirozené udělat tento krok. Digitalizace a automatizace výrobních a nákupních procesů nabízí 
skvělou příležitost ke zvýšení efektivity. Takto mohou prozíravé společnosti významně rozšířit své vedení, 
zejména na trzích, kde již nestačí pouze dobrý produkt. “

Již více než 20 let pracují Christian Gerken, Alexander Pawel a Stefan Milcher se svým týmem, zejména na in-
dividuálních a procesně optimalizovaných koncepcích nákupu a softwarových řešeních, s cílem: „Pouze když 
se na rutinní práci při nákupu, výrobě a materiálovém managementu pohlíží jako na celek, vzniká svoboda pro 
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nové věci. O to více nás těší, že nejen inspirujeme naše zákazníky, ale že jsme také mohli přesvědčit porotu 
ceny Digital Champions Award svými digitálními řešeními. “

Magdalena Rogl, vedoucí digitálních kanálů společnosti Microsoft Germany, Beat Balzli, šéfredaktorka Wirt-
schaftsWoche, Sabine Scheunert, viceprezidentka pro digitální a IT marketing / prodej ve společnosti Merce-
des-Benz a Dr. Vladimír Kličko, podnikatel a nejdelší vládnoucí boxer v těžké váze všech dob.

Toto ocenění má ukázat široké veřejnosti, že digitální průkopníci již definují, co je v době digitalizace důležité. 
Toto ocenění se koná každý rok v šesti regionech Německa.

„Aby si střední společnosti mohly v budoucnu udržet ekonomický úspěch, musí odvážně příjímat digitalizaci.“ 
Ocenění Digital Champions Awards působivě ukazuje, jak průkopníci digitálních technologií ve své společnosti 
výhodně integrovali technologie a řešení. “

Peter Altmaier
Spolkový ministr hospodářství a patron cen Digital Champions Awards

LINGEMANN GmbH 
Za posledních 75 let se společnost Lingemann 
GmbH specializuje na podporu prčmyslových 
zákazníkč spotčebním zbožím prostčednictvím 
individuálních a na míru šitých koncepčních češení 
pro správu C-dílč. Jako dodavatel systému opti-
malizuje společnost Lingemann procesy, zaručuje 
zabezpečení dodávek a šetčí náklady na procesy. 
Společnost Lingemann GmbH je vaším partnerem 
pro vše, co se týká nákupu, skladování, logistiky a 
dodávek, čízení dodávek a konkrétních češení, jako 
jsou speciální nákupy a jednorázové požadavky. S 
integrovanou BOOSTRACK GmbH získávají zákaz-
níci také optimální rozhraní pro vstup do správy 
digitálních materiálč.

Lingemann GmbH
Press 
phone +420 608 121712
Mail     j.broz@lingemann.cz

Navštivte nás na internetu na adrese
www.lingemann.cz
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