
 

 
NetSuite CRM pro Sociální kliniku 
Praha, 29. října 2014 – Společnost ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. podpořila 
projekt Sociální kliniky v České republice prostřednictvím implementace systému 
NetSuite CRM, který je využívaný k evidenci a vedení informací o zapojených 
osobách.  
 
Sociální klinika, která byla slavnostně otevřena 8. září 2014, poskytuje psychoterapeutickou 
podporu lidem, kteří si nemohou dovolit platit obvyklé ceny. Řadě lidí může psychoterapie pomoci 
zlepšit kvalitu života, osobní a rodinné vztahy, bohužel jsou tyto služby v České republice pro část 
populace stále finančně nedostupné. Služby Sociální kliniky poskytují zkušení i začínající terapeuti, 
kteří si přejí pomoci a mají chuť poskytovat podporu těm, jež ji potřebují.  
 
Sociální klinika hledala pro svou práci systém, který by umožnil bezpečně a přehledně uchovávat 
velké množství informací jak z pohledu evidenčních dat, tak ohledně záznamů z přímé práce. 
„S radostí jsme uvítali možnost spolupráce s ARC Consulting a velkorysou nabídku v podobě 
podpory implementace systému NetSuite. Už jen vyhledání toho pravého systému nebylo snadné a 
společnost ARC Consulting nám pomohla i při samotném dojednávání smluvních podmínek a 
snížené ceny pro charitativní projekty ze strany NetSuite,“ říká Anna Audrlická, ředitelka Sociální 
kliniky. A dodává: „Naše požadavky na systém samotný byly značné a s velkou vděčností jsme 
vítali vstřícnost a ochotu ARC vše zapracovat a hledat nejlepší možné řešení.“ 
Systém NetSuite umožňuje Sociální klinice vést přehlednou evidenci o její práci, což, jak uvedla 
ředitelka Sociální kliniky, „přispívá k větší flexibilitě, máme například vždy k dispozici aktuální 
přehled zapojených terapeutů a jejich momentální dobrovolnické kapacity. Využití systému 
NetSuite tak umožňuje efektivněji spravovat data, což pomáhá poskytnout služby Sociální kliniky 
vícero lidem a v rychlejším čase. A to je ve chvílích, kdy se na nás obracejí  lidé s prosbou o pomoc, 
víc než důležité“.  
 
ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. je nezávislá konzultační společnost, jejíž misí je spojovat dva 
světy – svět technologií a svět businessu. Jak však říká Tomáš Janeček, majitel společnosti, „rádi 
propojujeme i svět technologií a smysluplných charitativních projektů, jakým Sociální klinika 
bezesporu je.“ 
 

Informace o společnosti ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. 
ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. se na trhu pohybuje již od roku 2007 a svým klientům nabízí 
jedinečnou znalost finančních a HR procesů, kterou vhodně doplňuje podpůrnými aplikacemi. 
Zákazníci tak získávají řešení, kterým rozumí a která jim usnadňují každodenní život. 

 
Informace o Sociální klinice 

Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní psychoterapeutické služby lidem, kteří se nacházejí 
v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Vznik Sociální 
kliniky je reakcí na podmínky v České republice, kdy terapie placená ze zdravotního pojištění není 
dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná. Počet potřebných převyšuje možnosti terapeutů. Ideu 
Sociální kliniky v ČR a koncept jejího fungování přinesl a rozpracoval Český institut biosyntézy 
a tým Sociální kliniky. Více informací na www.socialniklinika.cz.      
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