Profil společnosti WebStep, s.r.o.
Kdo jsme?
Společnost WebStep, s.r.o je brněnskou společností zaměřenou na poskytování ICT služeb
zejména do segmentu malých a středních společností v regionu Brna a širšího okolí. WebStep,
s.r.o. poskytuje také služby správy sítí, systémové integrace a vývoje informačních řešení pro
mezinárodní finanční instituce a instituce veřejné správy. Aktivně podporujeme sport, kulturu
a komunitu open-source, který přináší činnosti extenzivně využíváme a nasazujeme.

Majitelé společnosti
Společnost je vlastněna 3 fyzickými osobami s českým občanstvím. Všichni podílníci jsou ve
společnosti dlouhodobě aktivně činní nebo s ní dlouhodobě spolupracují a mají úplné
vysokoškolské vzdělání v oboru poskytovaných služeb.

Historie společnosti
Společnost WebStep, s.r.o. byla založena v roce 1998 a profilovala se jako regionální ISP a
společnost poskytující programátorské a hostingové služby se silným zaměření na technologie
Internetu. V průběhu existence se odklonila od poskytování internetu ke službám správy sítí a
outsourcingu IT pro malé a střední společnosti, přičemž ostatní specializace zůstaly
nezměněny.

Kdo jsou naši zákazníci?
Našimi zákazníky jsou v převážné většině malé a střední firmy z Brna a širšího okolí.
Poskytujeme naše služby také zákazníkům mimo tento region a taktéž mezinárodním
finančním institucí a institucím akademický či institucím veřejné správy.

A co o nás řekli ostatní?
„WebStep je společností , která nabízí profesionální přístup, kvalitní služby a
rychlou a vstřícnou komunikaci. Naše spolupráce funguje již mnoho let, je
naprosto bezproblémová a naše instituce patří bezesporu do skupiny spokojených
zákazníků.“

Ing. David Kral, Ph.D., prorektor pro strategicky rozvoj
Akademie STING, o.p.s. - Vysoká škola v Brně

„WebStep je naším partnerem již dlouhá léta a naše spolupráce vždy spěje
rychle k požadovanému výsledku. Přestože klademe vysoké nároky na dodavatele
našich kritických aplikací a služeb, WebStep jim vždy dostojí s rezervou. Jsme
velmi spokojeni.“

Ing. Petr Dufek, vedoucí ICT oddělení
UniCredit Leasing CZ, a.s.

„Společnost WebStep je pro nás synonymem spolehlivého a pružného partnera
Linuxovém světě. Jasná a rychlá domluva požadavků, hbitá realizace v solidní
kvalitě, příznivá cena, osobní přístup, software open-source a tedy zdarma, …
těžko bych hledal slabinu naší letité spolupráce. Více takových firem na trhu.“

Jan Brada, systémový integrátor
Vysoké učení technické v Brně

„Se službami společnosti WebStep jsme velmi spokojeni. Využíváme je zejména
k řešení speciálních úloh, které přesahují běžnou problematiku správy serverů a
sítě a mohu říci, že jsme nikdy nenarazili na problém, který by se díky společnosti
WebStep nedal vyřešit.“

Petr Žabička, správce sítě
Moravská Zemská knihovna
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