
Téma Interim Projektu 

Názov spoločnosti 
MULTIMAGE s.r.o. 

Sídlo spoločnosti 
Železničiarska 9,  811 04 Bratislava 

Stručné predstavenie spoločnosti  
Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2004. Zameriavame sa na platformy - HansaWorld 

Enterprise (ERP, CRM), Adempiere/iDempiere (open source ERP, WMS), Podio (sociálna 

spolupráca). Vytvárame softvérové riešenia a poskytujeme služby podnikateľského poradenstva v 

oblastiach implementácie, vývoja  a nastavenia, konzultácií, tréningu, a zákazníckej podpory 

prostredníctvom dlhodobej spolupráce, a to najmä v Európe. Medzi naše skúsenosti od roku 

2004 patria riešenia pre oblasti: warehouse management, maloobchod, hotela reštauráciu, 

prenájom, servis a finančný lízing. Našou filozofiou je aj rozvíjanie systematickej a dlhodobej 

spolupráce s univerzitami a verejnou správou, pomoc študentom a mladým ľuďom. Viac info: 

www.multimageconsult.com 

 
Varianta Interim Projektu  
Business 

Názov pozície 
JAVA Developer 

Popis projektu 
Development aplikácií, ktoré majú následne slúžiť k riadeniu procesov v klientských 

spoločnostiach, zahŕňa konzultácie s realizačným tímom a konzultantmi, pričom sa detailne 

stanový plán prác a ich časový rozvrh. Tieto konzultácie sú zároveň nástrojom na koordinovanie 

procesov potrebných k realizácií projektov samostatne alebo v tíme. Spoločne sa definuje 

problematika, navrhne potenciálne riešenie a navrhne sa timing, hĺbka a rozsah developmentu.  

Pri návrhu projektu – riešenia klientskej požiadavky môže ísť o inovatívnu aktivitu - návrh nových 

aplikácií/softvérov a ich častí vrátane scratchu – 0 kódu alebo o rozšírenie existujúcej 

funkcionality pri súčasnom rešpektovaní funkcionalít existujúcej ponúkanej aplikácie, príp. 

rozšírenie aplikácie o nový modul.  

Uchádzač má základné znalosti o manažmente projektov. Je kreatívny a ambiciózny, čo posilňuje 

jeho ochotu učiť sa nové technológie. Vie myslieť analyticky, pracovať na pridelených úlohách v 

tíme.  

Popis typickej práce 
Ako člen nášho tímu bude zodpovedný/á za udržiavanie a prispôsobovanie poskytovaných 
opensource aplikácií požiadavkám zákazníka. Tieto aplikácie sú základom pre naše konzultačné 
služby poskytované klientom. 

http://www.multimageconsult.com/


 
Developer sa pri analyzovaní požiadaviek zákazníka oboznamuje s fungovaním jeho biznis 
procesov a prípadných problémov v oblasti ekonomiky, ERP, CRM a pod. spolu s príslušným 
zdokumentovaním (UML, BPMN – business process management notations, Datamodeling). 
Kľúčovou platformou, v ktorej by Developer mal zvládať svoju prácu je JAVA. 
 
Developer realizuje coding, testovanie potenciálnych navrhnutých aplikácií resp. ich funkcionalít. 
Pri existujúcich aplikáciách môže ísť o tiež bugs fixing resp. o ich zdokonalenie rozšírením o nové 
funkcionality alebo moduly.  
 

Ciele a výstupy Interim projektu 
Po ukončení stáže bude mať študent skúsenosti s plánovaním a vedením IT projektov, znalosti 

o agilnom manažmente projektov a s prácou na reálnych implementáciách ERP systémov.  

 

Ohodnotenie študenta 
Dohodou so zohľadnením nákladov spojených s dochádzkou študenta a v závislosti od jeho 
výkonnosti  
 

 

Meno študenta 
 
………………………………………… 

 

Meno garanta 
Norbert Bede 

 

Kontakt:  

 

Norbert Bede, CEO, MULTIMAGE s.r.o. 

Company: Železničiarska 9, 811 04 Bratislava, Slovakia, EUROPE 

Office: Ivánska cesta 30/B. Bratislava, AIRCRAFT 2 poschodie, Slovakia, EUROPE 

e-mail: norbert.bede@multimageweb.com web: http://www.multimageweb.com 

Mobil: +421 918 493-428, Tel: +421 2 54430000  

http://www.multimageweb.com/
tel:%2B421%20918%20493-428
tel:%2B421%202%2054430000

