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Zadavatel 
Icontio Ltd, organizační složka 

Jihomoravské inovační centrum 

U Vodárny 2, 616 00 Brno 

info@icontio.com 

Název projektu 
Product manager 

Charakter projektu 
Varianta projektu: Business 

Datum nástupu: 1.2.2012 

Varianta: 5 měsíců, 4 dny v týdnu 

Představení společnosti 
Společnost Icontio poskytuje komplexní služby od strategického poradenství, analýz procesů, projektového 

řízení, školení, řízení informační bezpečnosti, přes po vývoj aplikací na různých platformách až po instalace, 

dohled a správu počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky hardware a software. 

Hlavní oblasti činnosti společnosti jsou:  

 vývoj informačních systémů a aplikací 

 konzultace v oblasti procesního řízení, projektového řízení a personalistiky 

 inovace 

Popis problému 
Společnost Icontio stále častěji zaznamenává požadavky od zákazníků na vytvoření jednoduchého DMS 

(Document management system) nad MS SharePoint. (workflow, archivace dokumentů, schvalování 

dokumentů, verzování dokumentů). 

Náplní práce studenta bude nastudovat MS SharePoint 2010, jeho možnosti tvorby workflow, dále analyzovat 

potřeby DMS pro malé a střední organizace. Vytvořit sadu příkladů a postupů, sestavit kompletní strategii pro 

uvedení produktu na trh včetně vytvoření letáků, návrhu webové a PR kampaně. 

Cíle projektu 
Vytvoření produktu DMS nad MS SharePoint pro malé a střední firmy. Naplánovat strategii uvedení produktu na 

trh včetně vytvoření marketingové, obchodní a produktové strategie.  

Student bude realizovat celý projekt pod vedením konzultační divize společnosti. 
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Hlavní výstupy projektu 
 Získání osobní zkušeností v reálné praxi 

 Vytvoření nového produktu 

 Praktické činnosti v rámci vývoje produktu pro zákazníka 

 Vytvoření propagačních materiálů a marketingové kamapaně 

 Zpětná vazba pro společnost Icontio 

 Získání nívyků projektového řízení v reálné praxi 

Náplň práce 
 Plán projektu 

 Studium produktu 

 Schůzky s zaměstnanci několik společností 

 Analýza potřeb 

 Vytovření příkladů v MS SharePopint 2010 

 Vyvoření propagačních materiálů 

 Tvorba marketingové kampaně 

 Kompletní administrace projektu dle interní metodiky 

 Spolupráce s členy projektových týmů (divize Consulting) 

Harmonogram projektu 
1. Studium produktu MS SharePoint v různých edicích, především MS SharePoint Designer 

2. Analýza potřeb využití DMS pro malé a střední organizace (analýza v alespoň pěti organizacích) 

3. Tvorba příkladů a vzorů pro MS SharePoint 2010 a Office 365 (SharePoint On-line) 

4. Ověření použitelnosti produktu na malé množině společností 

5. Tvorba propagačních materiálů 

6. Tvorba marketingové kampaně 

Požadujeme 
 Komunikační dovednosti 

 Analytické schopnosti 

 Výhodou znalost marketingu a tvorby marketingových strategií 

 Výhodou znalost produktu MS SharePoint na uživatelské úrovni 

 Orientace na zákazníka 

 Schopnost učit se novým věcem 

Kontaktní informace - garant 
Petr Hladík 

email: petr.hladik@icontio.com 

tel.: 731402618 

mailto:petr.hladik@icontio.com

