DEN FIREM PRO MATEMATIKU A INFORMATIKU
ABECEDNÍ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ
Accenture - stánek č. 1
Accenture je globální společnost poskytující odborné služby a
řešení v oblasti strategií, poradenství, digitálních technologií, technologických služeb
a podpory podnikových procesů. Se svými téměř 450 000 pracovníky poskytuje služby
klientům ve více než 120 zemích a je jednou z největších IT firem světa.
V Česku má Accenture přibližně 2000 zaměstnanců v oblastech:








informačních technologií (vývoj software, DevOps, robotika, IT projektový
management aj.),
kybernetické bezpečnosti,
IT infrastruktury (strategie, transformace, migrace, cloud),
systémové integrace,
technologického a manažerského poradenství,
digitálních technologií (UX, Analytics) a
outsourcingu podnikových procesů.

Accenture má dvojici kanceláří v Praze (Chodov, Holešovice). Bližší představení české
pobočky Accenture naleznete na portálu Proudly.cz
Více informací na stránce www.accenture.cz/careers.

Adastra – stánek č. 16
Jsme mezinárodní konzultační společnost, která dodává funkční odvětvová řešení
usnadňující přechod do digitální éry. Zaměřená na zpracování dat, jejich analýzu a budování
datových kladů.
Data i nadále stojí v centru všech našich aktivit. Hlavní kompetence se postupně rozšířily
o oblasti Internetu věcí (IoT), Big Data, umělou inteligenci nebo vývoj aplikací (včetně
mobilních). Hlavním cílem je přispívat k rozvoji byznysu všech našich zákazníků.

Alpiq Services CZ - stánek č. 32
Alpiq in the Czech Republic is one of the largest cross-border energy traders in Central
Eastern and South Eastern Europe and a key international player with a growing gas
portfolio.
The Czech Republic is also home to Alpiq’s business services hub. In Prague, we operate our
Shared Service Centre that supports numerous Alpiq Group companies throughout Europe
(mainly in CESEE, Switzerland, France, Germany and Italy). We offer a wide spectrum of
services ranging from IT and Finance to HR and other administrative services as well as core
services for energy trading such as middle office, scheduling and risk management.
1

DEN FIREM PRO MATEMATIKU A INFORMATIKU
ABECEDNÍ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ
Starting in 2020, we will also supply energy and gas to Czech households and small and
medium enterprises. We aim to be the market leader in digitalization for elektricity and gas
supply.
Our company culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive
environment where everyone belongs. Alpiq owes its success to sustainable values – We are
reliable, We are open-minded, We are courageous, that shape the company, employees,
products, services and guide us the way we work and the decisions we make.

Apify - stánek č. 18
Apify is a Prague-based software startup founded by two Matyzaks
We're building
software technology and infrastructure that helps companies, from small startups to the
world's largest corporations, leverage the full potential of the web—the largest source of
information ever created in the history of humankind. Our systems download and process
almost a billion web pages every month and support diverse use cases such as price
comparison, generation of machine learning training data, market research or product
development. We're looking for talented computer scientists to join us and help us make the
web more programmable.
Ataccama - stánek č. 28
Jsme Ataccama, česko-kanadská firma, která z Prahy a Toronta už 10 let dělá globální byznys.
Vyvíjíme platformu softwarových aplikací, které našim klientům z Fortune 500 společností
pomáhají zpracovávat (big) data. Baví nás nejnovější technologie, stojíme za vybudováním
jedné z největších technologických komunit v Praze a pořádáme pravidelné meetupy
(CS HUG).
Nudit se s námi rozhodně nebudeš. Kromě zajímavé práce v novém officu v Karlíně u nás
najdeš i skateboardy na rychlejší přesuny po kanclu, kola, playroom s Xboxem a spoustu
nadšenců, kteří si s tebou rádi zahrají deskovky nebo půjdou zasportovat. Přidáš se?
ATOS - stánek č. 29
Jsme Atos - lídr v digitálních službách s více než 110 000 zaměstnanci
v 73 zemích. Do našeho portfolia se řadí poradenství a systémová
integrace, řízené služby a outsourcing business procesů, cloudové operace, Big Data a řešení
pro kybernetickou bezpečnost.
Díky vysoké technologické odbornosti a znalostem průmyslových odvětví společnost Atos
pracuje s klienty z různých obchodních sektorů, jako jsou: finanční služby, zdravotnictví,
výrobní průmysl, média, telekomunikace, energetika, veřejný sektor, doprava, obrana
a retailové podniky. Zaměřujeme se na technologie, které přinášejí pokrok a pomáhají
organizacím vytvářet firmu budoucnosti.
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Společnost Atos je také celosvětovým technologickým partnerem Olympijských
a Paralympijských her.
Hledáme jak studenty na part time (DPP/DPČ), tak čerstvé absolventy na full time, kteří
chtějí začít nebo rozvíjet kariéru v IT - budoucí analytiky, programátory, testery, konzultanty.
Více informací na: atos.net/cs/ceska-republika

Barclays - stánek č. 8
We want our Prague Technology Centre to become the number one technology employer in
the Czech Republic by creating an environment where people can do interesting and
challenging work whilst developing their careers and having fun. Since 2008 our Technology
Centre in Prague has grown to become a strategic location for development, testing, and
application management, primarily servicing our Investment Banking division.
Bezpečnostní informační služba – stánek č. 20
BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA je zpravodajská instituce českého
státu, která působí uvnitř jeho území. Pro svou činnost využívá velké
množství ICT technologií v různém rozsahu.
Je pro Vás ICT něčím víc než jen pouhou prací?
Chcete se rozvíjet a pracovat s moderními technologiemi nebo chránit zájmy ČR v oblasti
kyberprostoru?
Pokud ano, tak je pro Vás určena nabídka práce v oblasti ICT. Specialista ICT pracuje
v oblastech tvorby síťových řešení, programování a kybernetické bezpečnosti

Broadcom – stánek č. 39
Broadcom Inc. is a global technology leader that designs, develops and supplies
semiconductor and infrastructure software solutions. CA Technologies became part of
Broadcom in November 2018. Prague Technology Center is one of the largest software
development hubs in Prague, delivering breakthrough software solutions for cloud, mobility
and security that help business accelerate service delivery from the mobile to the
mainframe. For more information, go to www.broadcom.com.

CertiCon – stánek č. 24
Společnost CertiCon se specializuje na komplexní služby v oblasti
návrhu, vývoje, diagnostiky a testování softwaru a návrhu analogových
a digitálních integrovaných obvodů pro náročné aplikace v lékařské elektronice,
telekomunikační technice a zařízení pro průmyslové řízení, rozhodování a diagnostiku.
Úzká spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy umožňuje CertiConu poskytovat
nejlepší služby na mezinárodní úrovni. Našimi klienty jsou především velké zahraniční firmy.
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Commerzbank - stánek č. 15
Commerzbank is a leading international commercial bank with branches and offices in
almost 50 countries. In the two business segments Private and Small Business Customers, as
well as Corporate Clients, the Bank offers a comprehensive portfolio of financial services
which is precisely aligned to the clients’ needs. Commerzbank finances 30% of Germany’s
foreign trade and is leading in financing for corporate clients in Germany. Due to its in-depth
sector know-how in the German economy, the Bank is a leading provider of capital market
products. Its subsidiaries Comdirect in Germany and mBank in Poland are two of the world’s
most innovative online banks. With approximately 1,000 branches, Commerzbank has one of
the densest branch networks among German private banks. In total, Commerzbank serves
more than 17.5 million private and small business customers, as well as more than 60,000
corporate clients, multinationals, financial service providers, and institutional clients. The
Bank, which was founded in 1870, is represented at all the world’s major stock exchanges. In
2016, it generated gross revenues of €9.4 billion with approximately 49,900 employees.
Corona Renderer by Chaos Czech - stánek č. 35
We are a technological company specializing in software development for 3D computer
graphics and visual effects with offices in Prague, Prostějov and Brno.
Our technology helps artists and designers create photoreal imagery and animation for
design, television, and feature films. In 2017 we became a part of the Academy Awardwinning company, Chaos Group. Our Corona Renderer and Chaos’ V-Ray are the most
popular software tools in their class worldwide. You can check out Corona Renderer
at https://corona-renderer.com/
or
visit
our
Facebook
page
at https://www.facebook.com/CoronaRenderer/, and the page of our mother company
at https://www.chaosgroup.com/.
Most importantly, we are a group of friends and enthusiasts, and our business as well as the
entire company culture is built around that.
We are a company founded and lead by developers. We value our developers and we
realize they are the most precious resource for the company. We don't force anyone to write
bad code just to meet constant deadlines.
CTS Trade IT - stánek č. 36
V CTS Trade IT už od roku 2008 vyvíjíme softwarové řešení, které komplexně pokrývá
problematiku obchodování na kapitálových trzích. Spolupracujeme s předními bankovními
institucemi, jako je Česká a Slovenská spořitelna, UniCredit Bank CZ a SK, Raiffeisenbank
v Čechách a Rakousku, ČSOB a další. Naší hlavní zbraní je kombinace IT a business znalostí.
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Nejsme žádnou velkou korporací, ani si na ni nehrajeme. Je nás přes 50, a přestože stále
rosteme, zachováváme si pohodu a skvělý team spirit. Máme dobrou partu lidí, která spolu
ráda vyrazí mimo práci na kolo, lyže, nebo jen tak posedí v hospodě.

Česká pojišťovna – stánek č. 10
Jsme univerzální pojišťovnou se 190 letou bohatou tradicí poskytování životního
i neživotního pojištění. Poskytujeme jak individuální životní a neživotní pojištění, tak
i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik
a zemědělství. O spokojenost klientů pečují profesionální obchodní zástupci na 1000
distribučních místech. Česká pojišťovna spravuje více než 7 milionů pojistných smluv a má
téměř 3 miliony klientů. Absolventi představují pro naši společnost silný náboj,
provzdušnění, oživení svým nadšením a neotřelými úhly pohledu na věc. V České pojišťovně
pracuje řada zaměstnanců, kteří se v mnoha případech vypracovali z pozic čerstvých
absolventů na pozice specialistů a lídrů. Jsme si jako moderní společnost vědomi potenciálu,
který v zaměstnávání absolventů dřímá. Dáváme absolventům rádi šanci, kdykoli je to jen
trochu možné. Když se jí chopí a využijí ji, pak vzniká synergie, která je nesmírně obohacující.
ČSOB – stánek č. 3
Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka
v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro
poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací
s působností na československém trhu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním
vlastníkem (od roku 2007 jediným) se stala belgická KBC Bank, která je 100% dceřinou
společností mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. V červnu 2000 ČSOB převzala
Investiční a poštovní banku (IPB). Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém
i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla transformována do samostatné právnické
osoby k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových
trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika (zahrnuje všechny obchodní aktivity
KBC v České republice) a Mezinárodní trhy.
ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým
a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví
v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky), Era (finanční
centra) a Poštovní spořitelna (obchodní místa České pošty).
DataSentics - stánek č. 30
We are a machine learning and cloud data engineering boutique –
a group of 30 experienced data scientists and data engineers with a combination of
experience both from the agile world of digital start-ups as well as major international
corporations.
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We generate value (profits/savings) for our clients by augmenting and innovating their
business and processes with the power of data analytics and machine learning powered by
cloud technologies. We are supporting clients across Europe out of our Centre of Excellence
in Prague – one of the leading European data science and technology talent hubs.

DCIT - stánek č. 6
Společnost DCIT působí na trhu informačních technologií od roku 1993 a poskytuje
zákazníkům konzultační služby ve dvou oblastech, kterými jsou konzultační a auditorské
služby v oblasti IT Security a vývoj software pro řízení TV stanic PROVYS.
V oblasti IT Security nabízíme penetrační testy interních sítí, externích perimetrů, mobilních
aplikací, webových aplikací, WiFi, bezpečnostní audity a bezpečnostní analýzy. Mezi našimi
klienty najdete všechny významné organizace ze státní správy, banky, pojišťovny,
telekomunikační společnosti, utility - energetika, plynárenství, a řada dalších.
PROVYS je softwarové řešení pro řízení televizních stanic, prodej reklamního času nebo řízení
televizní výroby. Je provozován ve více než 50 televizních a rozhlasových stanicích v celé
Evropě. Mezi naše zákazníky patří například norská TV2, britská BTSport, maďarská MTVA,
řecká OTE, AM Baltics a jiné.
EY - stánek č. 14
Jsme konzultanti. Klientům pomáháme uspět, realizovat jejich sny a dělat
práci den za dnem efektivněji. EY už není jenom Audit a Daně. Specializujeme se také na
Advisory, Transakce nebo na Forenzní služby. Poradenské služby poskytujeme více než
tisícovce českých i mezinárodních společností. Pracujeme pro dvacet firem z české top 30
a pro všech pět největších bank v zemi. Radíme startupům a začínajícím podnikatelům. Naše
kanceláře najdeš v Praze, Brně i Ostravě. Pracujeme ale u klientů doslova po celém Česku.
Máme proježděnou republiku jako málokdo.
ICZ - stánek č. 33
Skupina ICZ působí v regionu střední a východní Evropy s přesahem do
dalších zemí. Jsme významným dodavatelem informačních systémů a řešení pro naše
zákazníky. Naše řešení pomáhají téměř ve všech oblastech lidské činnosti – veřejné správě,
zdravotnictví, obraně, telekomunikacích, financích, logistice, průmyslu a službách. Nabízíme
služby v podobě konzultací až po dodávky informačních systémů včetně převzetí sítě do
svěřené správy. V našich řešeních pro zákazníka klademe vysoký důraz na maximální
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bezpečnost a využíváme nejmodernější technologie. Sídlíme v Praze, ale naše další pobočky
najdete také v Brně, Opavě, Českých Budějovicích, Plzni a Třebíči.

Iterait - stánek č. 17
Zabýváme se aplikovanou umělou inteligencí, zejména vytvářením hlubokých neuronových
sítí s využitím v různých odvětvích, ať už v medicíně, průmyslu nebo marketingu.
Zaměřujeme se na počítačové vidění a dodáváme komplexní řešení, která zvyšují efektivitu,
urychlují a automatizují procesy, snižují náklady a šetří lidské síly od rutinních úkonů.
JetBrains – stánek č. 13
JetBrains is a technology-leading software development company specializing
in the creation of intelligent, productivity-enhancing software. At JetBrains,
code is our passion. For over 19 years we have strived to make the strongest, most effective
developer tools on earth. By automating routine checks and corrections, our tools speed up
production, freeing developers to grow, discover and create. JetBrains maintains its
headquarters in Prague with its Research & Development labs located in St. Petersburg,
Moscow, Novosibirsk, Munich and Boston. Its product catalogue includes award-winning
tools such as IntelliJ IDEA and ReSharper.

Jumpshot – stánek č. 21
Start-up, jehož hlavním cílem je analýza a zpracování BigDat. Uživatelé internetu navštěvují
denně desítky milionů webových stránek, ale většina obchodníků zná detailně pouze analýzu
své vlastní. Pokud chtějí skutečně vědět o svých zákaznících co nejvíce, potřebují mít přehled
o tom, co se děje na celém webu. Jumpshot sleduje více než 150 miliard měsíčních kliknutí,
pomáhá obchodníkům rozklíčovat, co dělají jejich zákazníci kdekoli a kdykoli jsou online.
Sídlíme v Praze, Brně, Londýně, NewYorku a San Franciscu.
MANTA – stánek č. 23
MANTA je česko-americká soft-warová společnost, která dodává unikátní
řešení na analýzu datových toků do těch největších firem na celém světě. Díky našemu
unikátnímu produktu se nám daří Mantu úspěšně prodávat po celé Evropě a Americe,
i přesto, že jsme malý tým operující mezi New Yorkem a Prahou. Spojujeme nejnovější
poznatky ze světa data science s poctivým českým inženýrstvím a zasazujeme se o to, aby
data byla lidem ku prospěchu a ne na obtíž.
Mews Systems – stánek č. 12
We're developing modern cloud based hotel software that is
challenging the status quo of the somewhat rigid and user unfriendly hospitality industry
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around the world. Our system is being used by more than 1000 hotels, hostels and other
lodging facilities in over 45 countries. Our system daily checks-in around 35 000 guests. The
international tech team is based in Prague and consists of students and graduates of top
informatics universities as well as other talented developers.

mgm technology partners - stánek č. 26
With more than 20 years long experience, mgm is focused on
building enterprise software. Join our team and work on e-commerce projects for
international customers with us! The core technologies for us are Java, Hibernate, Spring,
Hybris, SQL and many more. mgm is looking for curious, creative and smart people who
would join us in Prague! If you are looking for cosy atmosphere and people with the same
passion for IT as you have, then it is a perfect match! No open space, no hierarchies. With
mgm, you will never get stuck in one place. We want you to grow and develop with us.
Microsoft - stánek č. 19
Microsoft Corporation is an American multinational technology company
with headquarters in Redmond, Washington. Hiring over 140 000 employees and present in
over 120 countries and all continents. We develop, manufacture, license, support, and sell
computer software, consumer electronics, personal computers, and related services.
With products such as Windows and Office being present on every other PC all over the
world, Microsoft currently focuses on cloud solutions and its Azure platform . Our flagship
hardware products are the Xbox video game consoles and the Microsoft Surface lineup of
touchscreen personal computers. As of 2016, it is the world's largest software maker by
revenue, and one of the world's most valuable companies.
Current strategy and company mission revolves entirely around empowering every person
and every organization on the planet to achieve more.
Microsoft Development Center Prague has over 400 employees from more than 40 different
countries making it the largest development center in Central and Eastern European and one
of the largest in Europe - we’re still expanding.

MSD - stánek č. 22
MSD patří mezi přední světové farmaceutické společnosti zaměřující se na vývoj inovativních
léčiv. Pražský MSD IT Hub, který zaměstnává více než 600 lidí, spoluurčuje směr digitální
revoluce ve zdravotnictví: zabývá se softwarovým inženýrstvím, IT provozem, digitálním
marketingem, vytváří matematické modely a business analýzy, zkoumá využití mobilních
technologií, vytváří aplikace pro řízení prodeje, výroby, výzkumu a vývoje léků apod.
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NCR - stánek č. 4
NCR is a diverse business with 29,000 people in over 180 locations. We’re
the leading provider of global point-of-sale software for the retail and
hospitality industries. We're changing how people everywhere bank, shop,
eat, and travel. How? Simple. We run the everyday transactions that make people's lives
easier. Our software, hardware, and services enable 550 million transactions daily and our
promise is that every interaction people have with NCR is an exceptional experience. We
value ideas. We have a history of firsts. The first cash register. The first fully transistorized
business computer. The first self-service check-in.
We pioneered satellite transmission for data, signature capture and self checkout. We
invented microencapsulation technology and the LCD screen. Today NCR holds around
2500 patents globally and we're still working at the leading edge of technology. If you have
ideas and you like to work at pace, you'll be in your element here. Our Prague center of
excellence is one of our major SW engineering centers for retail and hospitality, looking for
new talent!
Profinit EU - stánek č. 2
Máme přes 20 let zkušeností se zakázkovým vývojem kvalitního software v Java a .Net,
tvorbou datových skladů v Oracle, Teradata, MSSQL, Big Data a Data Science s využitím
Hadoop, Spark, Hive a Kafka. Naše projektové týmy dodávají velká a sofistikovaná řešení pro
desítky světových zákazníků. Máme 450+ zkušených kolegů, z nichž někteří vyučují na
Matfyzu předměty NDBI047 nebo NSWI026, a rádi vám i poradí se závěrečnou prací.
PricewaterhouseCoopers- stánek č. 38
PwC (PricewaterhouseCoopers) je přední světová poradenská
společnost nabízející široké portfolio služeb těm nejnáročnějším
klientům na českém a světovém trhu. V rámci naší divize PwC
Technology působíme v oblastech IT Project Management, IT Business Consulting, Software
Development, Data Science, Cybersecurity a Computer Forensics a další. V současné době
naše technologické týmy čítají přes 200 zaměstnanců a vzhledem k našim úspěchům
a narůstající poptávce po našich službách neustále rosteme.
Hledáme studenty a absolventy, kteří mají chuť aplikovat své akademické znalosti a jejich
pomocí řešit komplexní problémy a výzvy moderního business světa!

Ricardo Prague – stánek č. 34
Jsme nadnárodní konzultační společnost, zabývající se technickým a environmentálním
poradenstvím. Řešíme náročné projekty v oblasti konstrukce spalovacích motorů,
převodových ústrojí, vozidel, hybridních a elektrických systémů, i v oblasti analýzy dopadů na
životní prostředí.
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Regnos – stánek č. 31
Jsme konzultační a technologická firma. Automatizujeme a optimalizujeme podnikové
procesy pomocí pokročilých metod umělé inteligence a datové vědy.
SEFIRA – stánek č. 25
Společnost SEFIRA je stabilním dodavatelem komplexních IT řešení a služeb. Specializuje se
na služby vytvářející důvěru v digitálním prostředí Evropské unie se zaměřením na moderní
bezpapírová řešení a dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. V IT
bezpečnosti navrhuje a realizuje řešení především v oblastech PKI, autentizace a IDM. Pro
segment energetiky nabízí řešení pro podporu obchodování na evropském trhu elektřinou
a plynem, plánování výroby elektrické energie a pro podporu smart metering řešení. Našimi
klienty jsou například společnosti ČEZ, Česká Národní banka, Ministerstvo obrany, Komerční
banka nebo Kooperativa.
SUSE LINUX – stánek č. 9
SUSE bylo založeno roku 1992 a primárně se zabývá vývojem Linuxu, ale
kromě toho se jeho portfolio orientuje i na segment softwarově definovaných úložišť a na
cloudovou platformu OpenStack.

Škoda Auto - stánek č. 7
Věděli jste, že Škodovka není jen o výrobě aut, ale že za každým vyrobeným
vozem stojí vyspělé a moderní IT? Nejsme jen největší česká automobilka, která mimo jiné
patří mezi tři nejstarší výrobce automobilů na celém světě. ŠKODA AUTO se stává IT firmou.
V areálu společnosti se nachází největší soukromé průmyslové datové centrum v České
republice, které dosahuje výpočetní kapacity 15 petaFLOPS, což představuje
15.000.000.000.000.000 výpočetních operací za sekundu a jeho kapacita je mimo jiné využita
i pro virtuální realitu, vizualizace a simulace. Ve Škodovce najdete téměř všechny
nejmodernější IT technologie od většiny světových výrobců. Vyvíjí a provozují přes 800
aplikací a systémů pro 18 000 uživatelů. Pro některé z těchto technologií si automobilka
sama vyvinula software. Vyvíjí aplikace pro 50 zemí, samotný web Škodovky je spuštěn ve
108 zemích světa a v IT řešeních tÃ ½m ŠKODA IT podporuje přes 600 společností skupiny
Volkswagen.
Úspěch Škodovky ale stojí především na skvělých zaměstnancích a jejich vynikající práci – tu
Škodovka umí náležitě ocenit, a nejen proto se již po několikáté stala zaměstnavatelem roku.
Moderní prostředí, profesionální přístup, smysluplná práce a možnost profesního růstu vám
spolu se spoustou benefitů a výhod zajistí, že se z vás pod křídly Škodováckého šípu stanou
špičky v oboru. Nenechte si ujet jedinečnou příležitost a staňte se součástí moderní
a technologicky vyspělé společnosti. Vyberte si z palety možností na www.skodakariera.cz/IT.
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T-Mobile Czech Republic - stánek č. 11
Voláte, píšete nebo brouzdáte s námi po internetu už od roku
1996. Začínali jsme jako Paegas a roku 2002 vystoupili na mezinárodní úroveň coby TMobile. Dnes je s námi 6 milionů zákazníků a díky nim jsme jedničkou na českém mobilním
trhu se silnou pozicí integrovaného ICT operátora. Jsme členem mezinárodní
telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, díky čemuž využíváme i její zázemí
a zákazníkům nabízíme jen samá nej. Vedle mobilních a fixních telekomunikačních služeb
nabízí T-Mobile i široké portfolio IT služeb a řešení systémové integrace pro firemní
zákazníky a veřejnou správu.
Unicorn - stánek č. 37
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy
a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Působíme na trhu již od roku
1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena
a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší
reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, komunikace a médií, výroby,
obchodu i veřejné správy. Na našich projektech spolupracuje téměř 2 000 IT odborníků.
Vývojová centra máme kromě Prahy i v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi,
Plzni, Písku, Mladé Boleslavi, Liberci, ale také na Slovensku, Ukrajině a v Nizozemsku.
Valeo - stánek č. 5
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut,
adaptivního tempomatu, nebo hlídání mrtvého úhlu. Patříme mezi
průkopníky ve vývoji algoritmů pro autonomní auta a systémů aktivní ochrany a asistence
řidičů. Naším cílem je zvyšování bezpečnosti automobilů za pomoci moderních
elektronických technologií. Na bázi radarů, laserových skenerů, kamer rozpoznávajících
obraz a ultrazvukových senzorů monitorujeme okolí vozidla. Pražské R&D centrum nabízí
veškeré technické i komfortní zázemí pro vývojáře, aby zažili a zajistili vývoj od A do Z, včetně
vlastního reálného testování.

Veeam Software - stánek č. 27
Veeam, one of the world’s largest private software companies, a leader in backup solutions
for virtual, physical, and cloud environments, currently employs more than 3,500 people in
30 countries around the world.
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