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Networks

Společnost Flowmon Networks je dceřinou společností americké formy Progress Software. Flowmon Networks byla
založena v Brně v roce 2007 jako univerzitní spin-off zaměřený na vývoj nejmodernějšlch řešeni pro vysokorychlostní
síťové aplikace. Zakladateli jsou fyzické osoby, technologický partner UNIS (založen roku 1990), Masarykova univerzita
a Vysoké učení technické v Brně . V roce 2015 došlo z důvodu rozštěpení společnosti k přejmenováni společnosti
INVEA-TECH a.s. na Flowmon Networks a.s .

Hlavnlm oborem působení společnosti je vývoj řešení Flowmon - nástroje pro IT profesionály pro provozní,
a výkonnostní monitorování a analýzu slťového provozu. V odborné terminologii jsou tyto oblasti
označovány jako NPMD (Network Performance Monitoring & Diagnostics) a NDR (Network Detection & Response) .
Společnost Flowmon Networks velmi úzce spolupracuje s CESNETem , univerzitami a ostatnlmi R&D partnery. Tato
spolupráce přispívá dlouhodobě k inovaci produktového portfolia a špičkovým vlastnostem řešeni Flowmon.
bezpečnostní

Strategickou vizí naši organizace je být jedničkou na světě v oblasti NPMD/NDR, být důležitým technologickým
partnerem globálních výrobců IT a mít vybudované celosvětové prodejní kanály. Důležitou vizi je vytvořeni stabilnl a
prosperující společnosti světového měřítka , s velkým důrazem na potřeby a spokojenost našich distributorů , partnerů
a koncových zákazníků .
Našim záměrem je vyvinout maximální úsilí, abychom poskytli distributorům, partnerům i koncovým zákaznlkům
vysoce kvalitní služby, které zvyšují jeho spokojenost a loajalitu ke společnosti. Jakost tedy spoluvytváří dobré jméno
firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu organizace.
Společnost
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Flowmon Networks vyhlásila základní principy politiky kvality:
Vztah k zákazníkovi - Jsme firmou orientujlcí se silně na zákaznlka. Naši snahou je splněn! všech předem
stanovených požadavků zákazníka na kvalitní dodáni zbožl a služeb.
Kvalita nablzených produktů se dlky vysokým nárokům neustále zlepšuje. Jednotlivé činnosti lze řídit,
kontrolovat a vyhodnocovat Činnosti lze spojovat v komplexnl procesy, které lze rovněž rrdit jako celek. Tím
je zajištěna vysoká úroveň kvality a komplexnost našich produktů .
Zaměstnanec je hlavním stavebním prvkem firmy. Na jeho kvalifikaci a vzděláváni závisí výsledná kvalita
našich produktů . Proto nám záleží na průběžném vzděláváni , zvyšováni odbornosti a proškolováni
pracovníků .

Vedeni společnosti vydává a prosazuje politiku kvality. Poskytuje proto potřebné zdroje pro plněni a zvyšováni
efektivnosti systému managementu kvality.
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