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INTERIM PROJECT
Rozvoj internetových aplikací v jazyce .NET

Varianta Interim Projectu: Business

Datum nástupu: dle dohody (preference 01-02/2014)

Sídlo firmy: Compass Communication a.s., Hlinky 86, Brno

O společnosti

Historie firmy Compass Communication a.s. spadá do roku 2001, kdy se jako EMAIL CZ a.s. 
stala průkopníkem emailové komunikace v České republice.

 V oblasti informačních technologií a služeb se společnost pohybuje dodnes. Společnost 
disponuje týmem kvalitních zaměstnanců a externích spolupracovníků, jejichž počet se pohybuje 
v průměru okolo 15-30 současně pracujících osob. 

Jednou z hlavní náplní je v současnosti dodávka vnitropodnikových systémů na míru dle 
požadavků zákazníka, možnost implementace a kompletace ostatních podnikových systému společně 
se zajištěním dodávek potřebného hardwaru či celkového zajištění informačních sítí. Díky kvalitě 
zpracování našich zakázek vyhrála společnost v posledním roce několik výběrových řízení na 
dodávku vnitropodnikového systému. 

Další činností byl vývoj a dnes neutuchající zájem o zdokonalování systému Cargopass, který 
díky využití kvalitního firemního know-how dosáhl na post druhé nejrozšířenější databanky pro 
výrobce, speditéry a výrobní firmy jak v České republice, tak i na Slovensku a jehož webové stránky 
se v roce 2009 umístily na druhém místě (hned za Českou poštou, jež byla na místě prvním) v soutěži 
WebTop100.

O projektu
Compass Communication vytvořil a provozuje informační systém na řízení zakázek a plánování práce 
v oblasti telekomunikací.

Náplň práce na projektu

• Seznámení se s architekturou a fungováním aplikace.

• Práce v mini týmech s důrazem na samostatnost a vlastní kreativu. Možnost vyzkoušet si 

moderní metodiky práce malých týmů v praxi.

• Komunikace se zákazníkem, zpracování návrhů a požadavků na rozšíření/optimalizaci 

funkčnosti aplikací a jejich zanesení do funkčního celku. Představení myšlenek a jejich 
odůvodnění ( investiční odůvodnění, technologické odůvodnění, zákaznické odůvodnění)

• Zanesení realizovaných změn a algoritmů do interní wikipedie.

• Realizace vlastních nápadů a inovativních myšlenek.Představení myšlenek a jejich 

odůvodnění ( investiční odůvodnění, technologické odůvodnění, zákaznické odůvodnění)

Očekáváme: projektové a analytické myšlení, kreativitu.

Uchazeč bude pod přímým vedením Garanta, se kterým bude také konzultovat jednotlivé kroky své 
činnosti.

Kontaktní informace
Garant: Ing. Martin Toncar

Kontaktní osoba: Martin Toncar, martin.toncar@compass-com.eu, +420 606 745 829
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