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Víc než jen datové centrum 
 25 let na trhu datových center a firemních IT řešení 

 Unikátní kombinace zkušeností a inovativního portfolia řešení, služeb a softwaru 

 Vlastní týmy konzultantů a specialistů 

 Nezávislost – vždy to nejlepší pro zákazníky 

 Produkty pro střední firmy, korporátní zákazníky a veřejnou správu 

 Více než 2 000 projektů po celém světě 

 Vlastní softwarový a technologický vývoj 

 250 profesionálů k dispozici pro zákazníky 

Úspěšná a rostoucí společnost v Evropě a na Blízkém východě s nabídkou řešení podle 

potřeb zákazníků:  

Praha, Česká republika, HQ 

Brno, Česká republika 

Bratislava, Slovensko 

Dubai, SAE 

Abu Dhabi, SAE 

Muscat, Omán 



Věnujeme se aktuálním trendům  

a požadavkům zákazníků 

 

 

Cloudové služby (privátní cloud) 

Mikrodatová centra (uDC) 

Serverovny – vybavení, doávky IT, zabezpečení 

Provoz serveroven a dat.center včetně monitoringu 

Internet věcí (IoT) – smart meetering a vizualizace 

dat (IoT platforma SDK) 

3D kybernetická bezpečnost 

Vývoj SW na zakázku 

Analýza zabezpečení systémů, kybernetický zákon, 

dodávky bezpečnostních systémů a zabezpečení 

 

 

 

 



Systém Zón Placeného Stání 

Přehled projektu 

 
Hlavní funkce 

• Evidence a prodej parkovacích 

oprávnění 

• Evidence a prodej parkovacích 

relací 

• Kontrola oprávněnosti parkování 

• Statistiky 



Systém Zón Placeného Stání 

Hlavní komponenty systému 

 
 

• Centrální informační systém 

• Parkovací automaty 

• Virtuální parkovací hodiny 

• Monitorovací vozidlo 

 

 

• Městská policie 

• Výdejny městských částí 

 

 



Systém Zón Placeného Stání 

Data potřebná pro provoz 

 
• Seznam úseků 

• Zakreslení úseků 

• Ceníky 

• Parkovací oprávnění (parkovací 

karty) 

• Parkovací relace (lístky z automatů) 



 

Střet s realitou 

 

Projekt se mění na digitalizaci dat 



Hlavní výzvy 

Výzva první – plníme data 

 

• Rozdílné verze vstupních dat 

• Není společný zdroj dat 

• Digitální data nejsou digitální 

• Digitální data nejsou 



Hlavní výzvy 

Výzva druhá – spouštíme monitoring 

 

• Skutečné provedení a plán se liší 

• Požadavky MP  

• Kalibrace systému 

• Statistiky 



Hlavní výzvy 

Výzva třetí – provozujeme 

 

• Proces změn 

• Centrální platforma řídící vrstvy 

• Řešení dočasných změn 



Závěr 

 

 

• Interpretace dat 

• Výchozí situaci je nutné řádně 

popsat  

• Stroje neuvažují 



Děkuji za pozornost 


