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Interim Projekt 
Nabídka realizace Interim Project  ve společnosti IVAR a.s.  

 

Název projektu:  Návrh prezentační vrstvy dat pro podnikové údržby 

Datum nástupu:  podzimní semestr 2014 

Varianta:   Business 

Místo stáže:   Brno 

 

Představení partnera 

Akciová společnost Ivar byla založena v roce 1990 několika IT profesionály, kteří ji doteď 
vlastní a řídí. Dnes má 50 zaměstnanců, sídlo firmy je ve vlastním objektu v Brně, pobočky 
v Poděbradech a v Lovosicích. Obory, ve kterých jsme etablováni, lze shrnout pod řídící a 
identifikační technologie.  Dokážeme zvládnout zakázky typu řízení linek, speciálního 
dávkování, diagnostiky, přístupového systému pro velký stadión, docházkového systému nebo 
i řízení malých vodních elektráren.  Všechno o našich produktech a referencích se samozřejmě 

podrobněji dozvíte na webových stránkách www.ivar.cz. 
 
Projekt bude vypsán pod záštitou Lovosické pobočky, která se zabývá pouze vývojem a 
prodejem systému PROFYLAX (www.profylax.cz).  
 
PROFYLAX je výkonný systém  typu CMMS (computerized maintenance management 
systems) / EAM (enterprise asset management), s implementovanými moduly jako jsou sklad, 
zakázky, objednávky, diagnostika a další. Je určen mj. pro podniky, které potřebují plánovat a 
řídit údržbu strojů i ostatních údržbových jednotek. PROFYLAX je ryze český produkt, na trhu 
od roku 2004. Vývoj Profylaxu je nepřetržitý, tzn. neustále se snažíme reagovat na požadavky 
našich zákazníků a tím jsme se stali významným konkurentem podstatně dražších 
zahraničních systémů údržby, o čemž svědčí více než stovka instalací nejen v ČR a SR.  

Cíle projektu a náplň práce 

Cílem projektu je vytvořit webovou interpretační vrstvu pro zobrazení údajů v databázi 
v uživatelsky co nejpřívětivější podobě. Jde o řešení, které by mělo být znovupoužitelné pro 
další zákazníky. 
Práce tedy bude zahrnovat komunikaci s koncovými uživateli, analýzu potřeb zákazníka, , 
návrh UI, studium technologií (ASP.NET nebo PHP, HTML5, Google Charts), tvorba 
jednoduchých přehledů. 
 
Vedlejší součástí bude kolečko náplní práce konzultanta, sales manažera a HelpDesk support 
stanoviště. Práce bude tedy zahrnovat cesty k zákazníkům do firem, kde bude možné si zkusit 
školit, účastnit se obchodních jednání, sestavovat analýzy pro programové úpravy a odpovídat 
na dotazy klientů na HelpDesk.  

http://www.profylax..cz/
mailto:profylax@profylax.cz
http://www.ivar.cz/
http://www.ivar.cz/
www.profylax.cz
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery


 

str. 2/2 

 

IVAR a.s., pobočka PROFYLAX  sw IČO: 00526622 info: www.profylax.cz 
Osvoboditelů 1228/28, 410 02 Lovosice DIČ: CZ00526622 mail profylax@profylax.cz 
sídlo: Těžební 1250/2d, 617 00 Brno bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha tel: 602 450 101, 602 213 636 
 www.ivar.cz číslo účtu:  41506411 / 0100  607 014 170 
   fax: 545 210 355   

 

Požadavky 

 Základní znalost HTML a PHP 

 Schopnost samostatné práce i z domu 

 Schopnost komunikace v anglickém jazyce (další jazyky výhodou) – (HelpDesk) 

 Zájem získat nové zkušenosti a rozvíjet své schopnosti 

 Aktivní a iniciativní přístup 

 Ochota učit se novým věcem 

Přínosy 

 Možnost pokračování projektu v podobě dlouhodobé spolupráce. 

 Prostor pro kreativní práci. 

 Ověření získaných vědomostí v praxi a možnost získat velmi cenné praktické 
zkušenosti. 

Výstupy projektu 

- Prezentační vrstva pro vedoucí pracovníky údržby 
- Toto řešení bude znovupoužitelné a dále rozšířitelné 

Ohodnocení 

 Odměna podle dohody a pracovních výkonů 

Garant za IVAR a.s. 

Jan Tylich 
profylax@profylax.cz 
mob.: +420 607 014 170 
 

Poznámka 

V případě spokojenosti může vést projekt k dlouhodobé spolupráci nebo trvalému pracovnímu 
místu. Rovněž je možnost nastoupit na místo dříve (prakticky okamžitě) a odpracovat si část 
interim projektu před začátkem semestru nebo využít čas před semestrem jako brigádu. 

Přihlášky 

Prosíme zájemce, aby zaslali svůj profesní životopis mailem na adresu profylax@profylax.cz. 
Vybraní zájemci budou pozváni na osobní pohovor. 
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