






Location Intelligence at 
your fingertips



Our CONTEXT based solutions

10 pre-packaged 
solutions



Data Map Visualization

Digital transformation enabled and simplified business 
data analysis and transferred it from GIS experts right to the 
end users and decision makers. What we typically visualize:

● immediate overview of sales network performance

● market shares, market potentials, white spots, 
competitive pressure

● time differential values

● comparisons of weak and strong spots

● valuable assets, customers concentrations

● all of that with possibility to filter objects based on key 
parameters and metrics



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. 

● Jsme tým zkušených výzkumníků, vývojářů, big data 
architektů a konzultantů.

● Vyvíjíme a dodáváme vlastní řešení využívající 
výhody Big Data technologií a umělé inteligence v 
oblasti BI, omnichannel marketingu, kybernetické 
bezpečnosti a dalších oborech. 



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.



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



Kybernetická 
bezpečnost



Kdo je SODAT software?

20 let praxe 1300+ klientů
Software pro 

správu a 
bezpečnost 

pracovních stanic



Referenční zákazníci



Co dělá SODAT software?

OptimAccess
• Endpoint protection
• Modulární systém s rozsáhlou škálou funkcí
• Auditní a restriktivní moduly
• Bezpečnostní monitoring chování, řízení USB 

zařízení apod.AreaGuard Neo
• Endpoint encryption
• Kryptografický produkt pro šifrování dat v místě 

uložení
• Pevný disk, USB disk, souborový share, cloud 

storage



www.colpirio.com



Colpirio je technologie pro lepší a efektivnější 
marketingovou komunikaci založená na prediktivní 
analýze potřeb a chování uživatelů webu. 

Colpirio umí získávat anonymizovaná data o chování 
uživatelů, analyzovat je, srovnat s nabídkou inzerenta, 
a zobrazit uživatelům v pravý čas takovou nabídku, 
která skončí s největší pravděpodobností prodejem. 

Colpirio prostě ví, po čem vaši zákazníci touží ještě 
dříve než to řeknou. 



Colpirio - behaviorální analýza a cílení multichannel reklamy








