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Stapro uzavřelo 
dohodu o akvizici  
firmy MLAB
Společnost STAPRO s. r. o. se stala 100% vlastníkem 
společnosti MLAB software s. r. o. Tato dohoda 
jednatelů obou společností byla stvrzena podpisem 
smlouvy o převodu obchodního podílu dne 16. 
ledna 2008. Společnost MLAB je poměrně mladou 
společností, která v loňském roce vznikla odště-
pením od ostravské společnosti First information 
systems, s. r. o. Byly vyčleněny aktivity, které se váží 
na vývoj, dodávky a podporu produktů MLAB, 
které jsou využívány většinou mikrobiologických 
laboratoří v české a Slovenské republice. V současné 
době obě společnosti pracují na fúzi společností 
MLAB software a STAPRO. Cílem tohoto kroku je 
integrovat aktivity pro laboratorní komplement do 
jedné společnosti STAPRO. 
Na Slovensku se exkluzivním distributorem 
a společností přebírající plnou zodpovědnost za 
podporu skupiny produktů MLAB stává od 1. 1. 
2008 společnost STAPRO SLOVENSKO s. r. o. kam 
přecházejí odpovědní pracovníci ze společnosti 
FIRST SK, s. r. o. 
Uskutečnění výše uvedené dohody umožní kon-
centrovat a synergicky využít odborné kapacity 
obou týmů v oblasti informační podpory zdravot-
nického laboratorního komplementu. Zároveň se 
také zefektivní rozvoj nové generace informačního 
systému OpenLIMS a bude zajištěn kvalitativní 
rozvoj v oblasti mikrobiologie.
Uživatelům produktů MLAB přinese tento krok mož-
nost rozšířit služby podpory dle evropských standar-
dů s využitím centralizovaného Call centra a systému 
HelpDesk, a nabídkou vzdáleného monitoringu 
a vzdálené údržby IS. Zároveň také uživatelé získají 
zázemí největší firmy specializované na informatiku 
ve zdravotnictví na českém a slovenském trhu. 

Společnost STAPRO tímto počinem naplňuje svoji 
strategii rozšiřování služeb a plného zaměření na  
informační a konzultační podporu procesů ve 
zdravotnictví. Společnost First information systems 
získává tímto krokem dodatečné zdroje na rozvoj 
svých aktivit v oblasti IS pro stavebnictví a ERP 
systémů.

O společnosti STAPRO s. r. o.
Společnost STAPRO s. r. o. je významným doda-
vatelem informačních systémů, diagnostických 
přístrojů, zdravotnické techniky a zároveň 
i poskytovatelem služeb v oblasti informačních 
technologií pro zdravotnictví. Služby a řešení 
jsou navrhovány tak, aby zdravotnickým zaří-
zením pomáhaly snižovat náklady, zefektivnit 
administrativní procesy, zvýšit produktivitu práce 
a kvalitu zdravotní péče. Klienty společnosti jsou 
významná státní i soukromá zdravotnická zařízení 
a řada krajských úřadů. Veškeré produkty a služby 
poskytované společností Stapro jsou založeny na 
certifikovaných procesech podle systému řízení 
jakosti ISO 9001:2000. Stapro je také držitelem 
certifikátu environmentálního systému řízení dle 
ISO 14001:2004.
Bližší informace lze nalézt na www.stapro.cz.

O společnosti First information 
systems, s.r.o.
Společnost First information systems, s. r. o. je doda-
vatelem řešení informačních systémů. Zaměřuje se 
na stavební, strojírenské, dopravní, obchodní firmy, 
opravny a půjčovny, kde dodává a implementuje 
informační systém Helios Orange. First informa-
tion systems je také specialistou na oblast stavební 
výroby, kde díky systému RSV-Řízení stavební 
výroby patří mezi přední dodavatele informačních 
systémů. Integrací RSV s ekonomickým systémem 
vzniká komplexní informační systém, pokrývající 
veškeré běžné agendy stavební firmy. 
Bližší informace lze nalézt na www.firstis.cz.


