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1.  Představení společnosti 
 
 
 

Motto   „Partner, se kterým dohlédnete až za obzor“ 
Mise    CDC - systémový integrátor IT infrastruktury 
 
 
CDC chce být pevným, spolehlivým a dlouhodobým partnerem všem zákazníkům, kterým vyhovuje 
náš styl komunikace. Tuto misi naplňujeme spolehlivostí, pružností, rychlostí a aktivním 
přístupem. 
 
Vize  
Vizí společnosti je navrhovat, dodávat a zajišťovat chod Informačních Technologií a napomáhat 
tak ke zvyšování konkurence schopnosti našich zákazníků. 
 
Strategie 
Individuální přístup k zákazníkům v poskytování komplexní podpory všech jejich potřeb a 
předkládání „optimálních řešení“ s podporou rychlého a kvalitního servisu. 
 
Představení 
Společnost CDC Data, s. r. o. (dále jen CDC) byla založena v roce 1997. Profiluje jako systémový 
integrátor pro IT infrastrukturu s důrazem na poskytování kvalitních servisních služeb. K dnešnímu 
dni CDC zaměstnává přes 100 pracovníků, kteří působí na šesti samostatných pracovištích řízených 
centrálou firmy v Brně. 
 
Pracoviště v Mikulově, Brně, Praze, Plzni, Ostravě, Mohelnici, Šumperku a Děčíně umožňují 
klientům i obchodním partnerům být s námi v bezprostředním kontaktu po celém území 
republiky. Úzké vazby mezi jednotlivými pracovišti zajišťují optimální zázemí pro co nejlepší 
uspokojování požadavků všech zákazníků. 
 
 
Servisní služby máme zajištěny po celém území České republiky. 
 
 
Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2000 pro předmět činnosti: 

 
 Prodej výpočetní techniky. Údržba, správa a servis hardware, software. 
 Poradenství a aplikace informačních technologií. 
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2. Popis projektu 
 

 

 
 
 

Do portfolia nabízených služeb společností CDC Data patří i služby monitoringu IT. Po testech 
jednotlivých produktů jsme se rozhodli pro monitoring využívat software Centreon ( 
www.centron.com ), jelikož nejlépe splňoval naše požadavky Díky vysoké kvalitě poskytovaných 
služeb a odbornosti našich zaměstnanců patříme mezi 8 silver partnerů společnosti Merethis ( 
výrobce Centeronu ) v rámci jejich celosvětového programu. 
Cílem IP je opatřit produktu české rozhraní a připravit distribuci s připravenými moduly pro správu 
serverů na platformě Microsoft, aktivních prvků CISCO, UPS APC, HW Fujitsu a prostředí VMvare. 
 
Požadavky na uchazeče : 

o Znalost AJ 
o Základní znalost SNMP protokolu 
o Znalost PHP 
o Znalost Apache v prostředí Linuxu 
o Základní znalost AJAX, PERL výhodou 
o Pečlivost, spolehlivost, důslednost 

 
Co získáte : 

o Zkušenost s chodem inovativní IT firmy 
o Příklady z praxe s využitím SNMP monitoringu 
o Jasný výstup z IP, využitelný jako pracovní referenci 
o V případě spokojenosti možnost dlouhodobé spolupráce 

 

http://www.centron.com/

