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O společnosti IBA Group

IBA založena v roce 1993 jako dceřiná společnost IBM

Přední poskytovatel IT služeb ve východní a střední

Evropě

Více než 2000 IT profesionálů

Zastoupení v ČR, Německu, USA, Rusku, Bělorusku, 

Kypru, Bulharsku

Zákazníci ve třiceti zemích

Od roku 2005 centrála v Praze

Úspěšně dokončeno cca 300 projektů, cca 80 v realizaci
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IBA Group selected for Global 
Services 100 in the categories:

TOP 5 TO WATCH IN CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE – rating 2.

TOP 10 SPECIALTY APPLICATION 
DEVELOPMENT LEADERS – rating 6.

TOP 10 TO WATCH ÍN EMERGING 
EUROPEAN MARKETS  – rating 1.



O společnosti IBA CZ

Založena v roce 1999 jako součást IBA Group

Vývojová centra v Praze a v Brně

Více než 100 zaměstnanců, zkušených a certifikovaných 

IT specialistů, business analytiků, architektů a 

projektových manažerů

Úzká spolupráce s dalšími společnostmi v rámci aliance

Partnerství s globálními i lokálními společnostmi
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off-shore outsourcing

údržba vývoj software

podpora 24/7 near-shore

e-business
off-shore outsourcing

on-shore distribuce
vývoj software údržba

near-shore off-shore
outsourcing

podpora 24/7 e-business

migrace near-shore

distribuce on-shore

vývoj software
údržba  IT konzultace

Služby IBA CZ

Podnikové IT systémy
Podnikové portály (IBM Websphere Portal, Liferay)
Business Intelligence (Cognos, Pentaho), DWH, ETL
Business Process Management
Enterprise Content Management, DMS
Integrace podnikových aplikací a infrastruktury

Technologie a architektury
Open Source i proprietární
Java, Java EE (EJB, JSF, AJAX…)
Java portály, JSR-168, JSR-286 (IBM Websphere Portal, 
Liferay)
Mainframe (Systémové a aplikační programování)
IBM technologie (WebSphere, Rational, Lotus, AIX, DB/2)
SOA, ESB, JBI, BPMS, BPEL, BPMN

OS Platformy
Linux, UNIX, AIX, Windows, Mainframe,...
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Spolupráce s Fakultou Informatiky MU

Bakalářské a diplomové práce
V současné době vedeme řadu diplomových a  bakalářských 
prací převážně v oblasti podnikových portálů.

Software Summer Camp
Letní škola pro studenty vysokých škol v ČR, v roce 2010 
proběhl 4. ročník. http://www.ibacz.eu/swsc

Odborné stáže
V rámci oboru SSME Služby-výzkum, řízení a inovace

Předmět o podnikových portálech
PV230 Podnikové portály (jarní semestr, rozsah 1+1+1)

Spolupráce v oblasti výzkumu
Výzkum v oblasti podnikových portálů.
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PV230 Podnikové portály

Jedním z klíčových problémů v oblasti informačních systémů
je systémová integrace. Na úrovni uživatelského rozhraní se 
tato problematika obvykle řeší formou tzv. portálů. Cílem 
předmě tu je seznámit studenty s problematikou tvorby 
moderních podnikových portálů, se souvisejícími problémy a 
riziky, s používanými technologiemi a s ostatními 
souvisejícími aspekty.

Úvod do podnikových portálů ● používání a správa podnikových 
portálů ● vývoj portletů podle specifikací JSR-168 a JSR-286 ● vývoj 
portletů, pokročilá témata ● analýza a návrh portletů, best practices 
● architektury podnikových portálů ● Liferay Portal ● Websphere 
Portal ● Websphere Portal Portlet Factory ● uživatelské
přizpůsobování portálů ● typy podnikových portálů a případy jejich 
užití ● přínosy a rizika podnikových portálů.

Výuku zajišťují kvalifikovaní a certifikovaní specialisté
společnosti IBA CZ. Na vybrané přednášky jsou pozvaní
odborníci ze společnosti IBM.
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Co nabízíme studentům

Vě tšinu našich zam ě stnanců tvoří absolventi nebo současní
studenti Fakulty Informatiky MU. Protože víme, že se mezi 
vámi nachází řada schopných a talentovaných lidí, chceme 
vám umožnit získat a prohloubit vaše znalosti a zkušenosti. 

• Vedení diplomové nebo bakalářské práce.
• Ř ešení projektu v rámci předm ě tu PV230 Podnikové

portály.
• Sofware Summer Camp.
• Odborné exkurze spojené s technolgickými 

přednáškami. 
• Odborné stáže v rámci programu SSME.
• Možnost zam ě stnání na plný nebo částečný úvazek; i 

b ě hem studia.

Studentům také nabízíme možnost vyhrát láhev vína v 
soutě ži na našem stánku.
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Kontakty

IBA CZ

Petr Adámek
University Relations
petr.adamek@ibacz.eu

IBA CZ, s.r.o. IBA CZ Development Center
Petržílkova 2565/23 Křenová 72
158 00  Praha 5 602 00  Brno

Tel.: (+420) 543 426 800

http://www.ibacz.eu/
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