20. výročie – 20 rokov skúseností
ProCS, s. r. o., so sídlom v Šali je stabilnou firmou pôsobiacou na slovenskom ekonomickom trhu,
ktorá však úspešne preráža aj na trh zahraničný. V máji slávi historické jubileum – 20 rokov svojej existencie.
Zrod, ale aj ďalšie pôsobenie spoločnosti ProCS sú úzko spojené
s akciovou spoločnosťou Duslo Šaľa. Nie je to len lokálpatriotizmus,
ktorý determinuje jej vzťah k tomuto podniku. V spoločnosti Duslo
má korene, z ktorých vyrástla. Technická zdatnosť a potenciál tejto
spoločnosti boli pre ProCS výborným východiskom na zabezpečenie
odborného rastu zamestnancov našej spoločnosti. V ťažkých začiatkoch získavania skúseností s podnikaním bolo Duslo, a vlastne aj
doteraz zostalo, jej najvýznamnejším zákazníkom.

v odbore automatizácia technologických procesov. Rok 1996 sa
zároveň stal rokom, v ktorom ProCS nastúpila cestu intenzívnejšieho rozvoja spoločnosti. Táto skutočnosť sa premietla do nárastu
počtu zamestnancov i poskytovaných služieb a vyžiadala si zvýšené
nároky nielen na organizáciu práce, ale predovšetkým na odbornosť
zamestnancov. Koncepčne prijala spoločnosť stratégiu univerzálnosti, ktorou bola schopná osloviť väčší okruh zákazníkov nielen
z chemického priemyslu a uspokojiť väčší rozsah ich požiadaviek.

Prvé roky existencie boli poznamenané hľadaním optimálneho predmetu podnikania. Snažila sa hľadať nové príležitosti na trhu, aby
zabezpečila trvalú prácu pre všetkých zamestnancov spoločnosti.
Po úspešných pokusoch presadiť sa v odvetví, kde mala najviac
skúseností (chemický priemysel), snažila sa hľadať nové príležitosti aj v ďalších odvetviach priemyslu (v energetike, vo farmácii
a v potravinárskom priemysle).

Doterajší vývoj zatiaľ potvrdzuje, že to bolo správne rozhodnutie. Práve univerzálnosť poskytovaných služieb umožnila ProCS
prepracovať sa medzi popredné spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti
na slovenskom trhu. Úspešné pôsobenie na Slovensku jej pomohlo
presadiť sa aj za jeho hranicami. Projekty, ktoré doteraz zrealizovala
v mnohých krajinách sveta, svedčia o tom, že profesionalita a kvalita jej odborníkov je akceptovaná aj na zahraničných trhoch.
Rok 2007 sa stal ďalším dôležitým míľnikom v histórii spoločnosti
ProCS. V úvode tohto roku bola po viac ako dvojročných rokovaniach
uzatvorená dohoda o vstupe strategického partnera do spoločnosti.
Týmto partnerom sa stala nadnárodná skupina VINCI ENERGIES
s hlavným sídlom vo Francúzsku, ktorá sa prostredníctvom svojej
dcérskej spoločnosti VINCI ENERGIES SK stala novým väčšinovým
spoločníkom spoločnosti ProCS. K tomuto strategickému kroku
viedla hlavne snaha o zabezpečenie trvalého a udržateľného rozvoja
spoločnosti a jej úspešné presadzovanie sa nielen na domácich, ale
aj na zahraničných trhoch v podmienkach postupujúcej globalizácie
prebiehajúcej prakticky po celom svete, Slovensko nevynímajúc.
Vývoj v posledných piatich rokoch potvrdil, že to bolo prezieravé
rozhodnutie, pretože vstup do skupiny VINCI ENERGIES umožnil
posilniť dôveryhodnosť spoločnosti u významných obchodných partnerov pri uchádzaní sa o čoraz väčšie a komplexnejšie zákazky.

V podnikateľskej filozofii stavila na zabezpečovanie komplexných
služieb, čo významne ovplyvnilo ďalšie profilovanie spoločnosti.
Do portfólia poskytovaných služieb k programátorským prácam
postupne pribudli aj projekčné a montážne práce. Ako ukázal ďalší
vývoj, bola to správna voľba. Univerzálnosť nami poskytovaných
služieb posilnila naše postavenie na trhu. Znížili sme tým mieru
rizika, ktoré aj dnes dramaticky ovplyvňuje existenciu viacerých
spoločností v prípade, že utlmovanie niektorých odvetví priemyslu
prinesie aj zníženie možnosti na získanie zákaziek.
Rozvoj spoločnosti, rozrastajúci sa kolektív pracovníkov a široké
spektrum problémov, ktoré bolo potrebné riešiť, nás nútili hľadať
spôsob, ako racionálnejšie a efektívnejšie zorganizovať našu prácu.
Východisko sme našli v uplatnení systému riadenia kvality podľa
noriem radu ISO 9000, ktorý by bol prioritne orientovaný na zákazníka a kvalitu jemu poskytovaných služieb.
Dlhodobé zámery spoločnosti si postupne vyžiadali systematickejší
a cieľavedomejší prístup ku skvalitňovaniu nami poskytovaných služieb. Jedným z nástrojov bolo vybudovanie systému riadenia kvality
podľa medzinárodných noriem radu ISO 9000.
Dnes je spoločnosť hrdá na to, že sa jej začiatkom roku 1996
podarilo ako prvej spoločnosti na Slovensku a druhej v krajinách bývalého východného bloku získať certifikát od renomovanej medzinárodnej certifikačnej spoločnosti Lloyd´s Register Quality Assurance
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Spoločnosť ProCS bola vždy zodpovednou spoločnosťou, ktorá
sa snažila do svojho podnikania prinášať aj podporu rôznych
celospoločenských tém. Dôkazom je jej dôraz na zvýšenie zodpovednosti voči životnému prostrediu, ako aj voči ochrane zdravia pri
práci svojich zamestnancov aj partnerov. Spoločnosť vybudovala
ďalšie systémy manažérstva, konkrétne systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodného štandardu ISO 14001
a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa medzinárodného štandardu OHSAS 18001, ktoré boli úspešne
certifikované v roku 2010 renomovanou medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou SGS. Všetky uvedené aktivity spoločnosti ProCS
sú nasmerované na dosiahnutie jedného z jej strategických cieľov
a tým je jej fungovanie na princípoch znalostnej spoločnosti.
Spoločnosť je presvedčená, že s využitím už 20-ročných skúseností
a vedomostí, s podporou materskej spoločnosti a medzinárodnej
skupiny VINCI ENERGIES a využívaním moderných nástrojov riadenia spoločnosti sa k tomuto cieľu čo najskôr priblíži, čo bude
prospešné pre všetky zainteresované strany –obchodných partnerov,
jej zamestnancov aj vlastníkov spoločnosti.
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