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Společnosti, které jsou součástí MindForge
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Gauss Algorithmic
Řešení pro zpracování, analýzu a monetizaci 
velkých i malých dat.



Představení společnosti Gauss Algorithmic

● Nacházíme v datech skryté odpovědi na klíčové 
otázky spojené s podnikáním našich klientů.

● Ovládáme technologie pro zpracování velkých dat, od 
datové integrace, přes strojové učení až po 
prediktivní analytiku. 

● Raiffeisen Bank - Rakousko
● Credit Suisse - Švýcarsko



Představení služeb

Získávání a kultivace dat z 
různých zdrojů pro jejich 
následnou analýzu 
(real/near time, batch).

Datová integrace

Návrh, výstavba a správa 
big data infrastruktury (tzv. 
datalake) pro analýzu a 
uchování různých typů dat. 

Big Data 
infrastruktura

Získání informací z dat a 
jejich využití k optimalizaci 
interních procesů nebo 
zvýšení prodejů, atd.. 

Monetizace dat
Interní / Externí

Zakázková analýza 
zákaznických dat, jejich 
obohacování a těžení v 
nich ukrytých informací.  

Datová analytika

Colpirio.com - multichannel 
behavioral marketing.
  

Sodat SW - cybersecurity 
behavioral analysis.

Partnerské projekty

Výzkum a vývoj 
prediktivních algoritmů, 
které automatizují proces 
analýzy dat díky využití AI. 

Strojové učení a 
umělá inteligence



Technologie a partnerství 

● Používáme otevřené (open source) technologie vyvíjené a využívané špičkovými 
vědeckými týmy (astrofyzika, neurovědy) i velkými IT korporacemi.

● Dodáváme řešení datové integrace Big Data infrastruktury na otevřené platformě 
Hadoop. Jsme autorizovaní partneři společnosti Cloudera pro střední a východní 
Evropu. 

● Jsme technologickými a výzkumnými partnery společností Colpirio a Sodat SW, 
které dodávají řešení pro omnichannel marketing a kybernetickou bezpečnost.









Systém ochrany dat



www.sodat.com

SPOLEHLIVÝ HRÁČ NA POLI 
DATOVÉ BEZPEČNOSTI

VÍCE JAK 20 LET NA 
TRHU

VÍCE JAK 1300 KLIENTŮ 99,8% SPOKOJENOST 
S PODPOROU



www.sodat.com

SYSTÉM OCHRANY DAT

Prevence úniku dat

Detekce interní hrozby / zneužití identity.

Multispektrální pohled na reálné dění v společnosti.

Ochrana dat šifrováním

Zajištění přístupu pouze oprávněným uživatelům.

Ochrana dat také mimo perimetr společnosti.



www.sodat.com

● Posbírá informace o chování uživatelů na koncových stanicích, které průběžně 
zpracovává. 

● Funguje primárně na bázi detekce anomálií a vizualizuje informace o činnosti 
uživatelů.

● Zjistíte tak například, kdo, kdy a jak přistupuje k citlivým souborům, jak využívá 
externí paměťová média anebo kdo nahrál důležitý soubor na uloz.to.



www.sodat.com

● Využívá souborového šifrování pro ochranu dat v místě uložení.

● Zašifruje data na uložištích, jako jsou disky, sdílená úložiště anebo externí zařízení. 

● Obsahuje propracovanou centrální správu, díky které budete mít bezpečnost vašich 
dat pod kontrolou.



www.sodat.com

KOMU JSME POMOHLI
VEŘEJNÁ SPRÁVA FINANČNÍ SEGMENT KOMERČNÍ SEGMENT ZDRAVOTNICTVÍ



Chytré mapy 
pro podnikání.

www.clevermaps.cz

Vizualizujeme data nad mapami a napomáháme lepšímu plánování, 
rozhodování i předcházení rizikům.



Čím je naše řešení jedinečné?

● Online aplikace pro uživatele z různých odvětví.

● Moderní, intuitivní, uživatelsky příjemné prostředí.

● Progresivní vizualizace dat v mapových vrstvách.

● Usnadňuje práci zautomatizováním každodenní agendy.

● Zabezpečené prostředí s neustálým dohledem.

● Otevřené a zdokumentované API pro snadnou integraci 
s jinými systémy.

● Dostupné odkudkoliv bez nutnosti instalace.

● K jedné licenci je možné zřídit přístupy pro více uživatelů 
s možností nastavení různých oprávnění.

www.clevermaps.cz



Clever Maps řešení

● Infrastruktura (SYMAP)
● Správa majetku (CLEVER ASSETS)
● Zemědělství (CLEVER FARM)
● Lokační analýza (CLEVER ANALYTICS)

www.clevermaps.cz



www.cleverfarm.cz

Správa farmy nebyla nikdy jednodušší



● Pomáháme odpovídat na složité byznysové 
otázky pomocí interaktivních map.

● Analýza vašeho byznysu v kontextu lokace je 
snadnější a především přesnější.

● Retailové řetězce
● Dovážkové služby restaurací i potravin
● Ecommerce
● Finanční služby bank a pojišťoven

Clever Analytics
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Koho hledáme?



Main offices
Slovákova 11
Brno, Czech republic

getintouch@mindforge.cz
+420 533 433 927
www.mindforge.cz

mailto:getintouch@mindforge.cz

