
David Pavlis, technický ředitel



DceDceřřinináá firma Javlin UKfirma Javlin UK
ZamZaměřěřeneníí na masivnna masivníí zpracovzpracováánníí dat dat 
((řřáády G/T/P bajtdy G/T/P bajtůů))
Dvě divize
◦◦ Research Research & & DevelopmentDevelopment

Vývoj nástroje pro datové integrace
◦◦ KonzultaKonzultaččnníí

Velké projekty
Mezinárodní zákazníci
Mission critical (sometimes impossible)



VýznamnVýznamníí zzáákaznkazníícici
◦ DHL
◦ T-mobile
◦ ČSOB
◦ Komerční banka
◦ Živnostenská banka
◦ Initiate Systems
◦ Interactive Data 
◦ …



Koho hledKoho hledááme me 
◦◦ Divize Research&Development Divize Research&Development 

Analytik/Java ProgramAnalytik/Java Programáátortor
PoPožžadujemeadujeme

znalost programovacího jazyka Java 
znalost prostředí Eclipse nebo jazyků C++, C# výhodou 
alespoň částečná zkušenost s OS Unix/Linux a 
relačními databázemi výhodou



Koho hledKoho hledááme me 
◦◦ KonzultaKonzultaččnníí divizedivize

Analytik/KonzultantAnalytik/Konzultant
PoPožžadujemeadujeme

znalost databázových systémů
znalost alespoň jednoho programovacího jazyka 
(C/C++,Java,VBasic,Perl,..) 
zkušenost s OS Unix a znalost skriptovacích jazyků
výhodou 
zkušenost s některým ETL nástrojem výhodou 
(DataStage,Informatica,AbInitio,..) 
znalost problematiky DW/BI výhodou 



NabNabíízzíímeme
◦ zajímavou práci na vývoji komerčních i OpenSource 

nástrojů pro data management 
◦ možnost uplatnění pokročilých znalostí při návrhu a vývoji 

algoritmů pro zpracování masivních objemů dat 
◦ práci v prostředí mezinárodního týmu 
◦ možnost samostatně určovat svoji práci 
◦ časovou flexibilitu 
◦ možnosti školení a účasti na odborných seminářích 
◦ zahraniční stáž u partnerské firmy 



To je všechno  ???



A A teteďď ponponěěkud vkud váážžnněěji:ji:
Společnost má 20+ lidí
Netrpíme neduhy klasické struktury velké společnosti
Přátelské a neformální prostředí
Flexibilní pracovní podmínky
Děláme skutečný software:
◦ U nás se píší i for cykly !
◦ Nevyvíjíme interface mezi sekretářkou a databází !

Víme co je Linux a že Apple není velkoobchod 
ovoce&zelenina

„si vole 
tykáme“

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.linux.gr/logos/penguins_high-quality_pngs/tux.bigger.png&imgrefurl=http://jyte.com/cl/baby-tux-is-cuter-than-tux&h=2796&w=2400&sz=742&hl=cs&start=5&tbnid=I7CAiuq8owHphM:&tbnh=150&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dtux%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dcs


Vývojová divize
◦ aka Dilbert 

vývoj vlastního nástroje pro datové transformace 
CloverETL včetně grafického návrháře

cca 10.000 instalací po celém světě
mix open source a komerční model vývoje
pure Java řešení
naší mantrou je Eclipse
Umíme i C-čko a když hodně přitlačíte tak také C++

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ventanaresearch.com/uploadedImages/Dilbert%2520Cartoon.JPG&imgrefurl=http://www.ventanaresearch.com/connections2006/connections2006.aspx%3Fid%3D1404&h=447&w=400&sz=85&hl=cs&start=16&tbnid=snO6TpyvWFjPyM:&tbnh=127&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Ddilbert%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dcs
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.doheth.co.uk/toons/dilbert1.gif&imgrefurl=http://maxenurse.wordpress.com/2007/04/04/easter-egg/&h=553&w=350&sz=18&hl=cs&start=82&tbnid=WKDCQS-CyIB-4M:&tbnh=133&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Ddilbert%26start%3D63%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26sa%3DN


KonzultaKonzultaččnníí divizedivize
◦◦ datový  Ferda Mravenec datový  Ferda Mravenec (a tak trochu brouk Pytl(a tak trochu brouk Pytlíík)k)

Unix/Linux/Windows
Shell / Perl
Databáze
ETL nástroje
Datové analýzy / modelování
Middleware systémy
Portálová řešení
SAP/PeopleSoft/Ora Fin
….

…Excel a Word jsou u nás považována za 
sprostá slova…

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.svatebnidorty.cz/data/images/Rounded/63.ferda%25201%2520kul.jpg&imgrefurl=http://www.svatebnidorty.cz/default.asp%3Fpage%3Dgallery&h=450&w=450&sz=99&hl=cs&start=3&tbnid=CwUhbmHlkfbZeM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dferda%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dcs
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://krizovatka.skaut.cz/noRW_photodisplay/374_b12391ea1b621e424cd5f1d5a112f0d3.jpg&imgrefurl=http://krizovatka.skaut.cz/organizace/odbory-a-komise/ekologicky-odbor/brouk-pytlik/&h=180&w=180&sz=6&hl=cs&start=1&tbnid=RgAQUo4dJs_9gM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dbrouk%2BPytl%25C3%25ADk%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dcs


OtOtáázky na kterzky na kteréé jste se zatjste se zatíím neptalim neptali
◦ Kolik platíte ?
◦ Na kolik mobilních telefonů mám nárok ?
◦ Mohu mít na věc vlastní názor ?
OtOtáázky na kterzky na kteréé bychom se rbychom se ráádi zeptali mydi zeptali my
◦ Kolik je 01+01 ?
◦ Kolik bajtů má kilobajt ?
◦ Lyžujete , jezdíte na vodu ?
◦ Cestujete rádi ?
ZbyteZbyteččnnéé ototáázkyzky
◦ Proč je Javlin Consulting v oboru nejlepší ?



Chcete si vydChcete si vyděělat poctivou praclat poctivou pracíí ??
◦ Nabízíme témata bakalářských a diplomových prací

algoritmizační úlohy
čistý „R“ – výzkum v oblasti MPP
implementace programovacího jazyka
…

◦ Vybrané BP odměníme částkou 20k Kč
◦ Vybrané DP odměníme částkou 35k Kč

◦ Možnost externí spolupráce !



KvKvííz (za triz (za triččko ko čči hrnei hrnečček)ek)

◦ Kolik kroků je od sídla společnosti ke 
světoznámému pivovaru a restauraci U Fleků

120 kroků
◦ Kolik kroků je od sídla společnosti k nejbližší

hospodě
13 kroků



Opravdu se nechcete na nOpravdu se nechcete na něěco zeptat ?co zeptat ?



Budeme na VBudeme na Váás netrps netrpěělivlivěě ččekat s ekat s 
obobččerstvenerstveníím na nam na naššem stem stáánku nku (u stole(u stoleččku..) ku..) 

Nebo na naNebo na naššich WWW strich WWW stráánknkáách www.ch www.javlinconsultingjavlinconsulting..czcz


