COMPANY
BOOK

JSME ČESKÁ
TECHNOLOGICKÁ
FIRMA

13 158 112+
LET
NA TRHU

SKVĚLÝCH
LIDÍ

DOKONČENÝCH
PROJEKTŮ

3

OBSAH

4

1

O nás .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

2

Co děláme .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

3

Jak pracujeme .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

4

Naše projekty .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

5

Dlouhodobě spolupracujeme
s těmito klienty

O NÁS
KDO
JSME

PROČ
JSME TADY

Jsme konzultanti, programátoři, designéři,

Firmám a organizacím pomáháme
využívat jejich potenciál naplno.
Jsme zde proto, abychom propojovali excelentní týmovou práci,
technologie a know-how. Tím
umožňujeme lidem ve firmách
zlepšovat spolupráci a lépe se
rozhodovat na bázi faktů.

softwaroví architekti, kodéři, admini. Jsme týmoví
hráči a nadšenci do technologií. Naše práce pohání

benzínové pumpy od USA po Austrálii, řídí zpracování
desítek tisíc marketingových kampaní a umožňuje
dispečerům řídit stovky autobusů po celé Evropě.

7

O NÁS

ODKUD
POCHÁZÍME
„MoroSystems jsme založili v roce
8

2006 s vizí budovat firmu postavenou

na lidech a jejich schopnostech, nikoli

na procesech a nařízeních. Dnes je nás
158, máme kanceláře ve 4 městech
a neustále rosteme. Naší původní
vize se stále držíme.“

Tomáš Páral, Stanislav Hybášek
zakladatelé
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O NÁS

KAM
SMĚŘUJEME
Věříme, že práci dává hluboký smysl, když její výsledek někomu
10

opravdu pomůže. A že samotná spolupráce mezi IT a businessem
může skvěle fungovat a být obohacující pro obě strany. Zažili
jsme ten pocit s našimi zákazníky několikrát a uvědomili si, že
přesně to je způsob, jakým chceme pracovat.

Proto nechceme mít žádný menší sen, než dělat naši práci tak kvalitně, aby se náš způsob spolupráce stal zcela novým standardem,
který bude chtít aplikovat každá firma na světě.

“A big thank you to everyone who worked on RIO.
It was a huge success, I can‘t say it enough. It was
the most seamless experience we‘ve had yet. You
delivered brilliant quality, exactly on time and as
planned.“
Sylke, Operational Excellence Director, eBay

„Pro mě byla spolupráce na projektu Moje AXA
opravdu úžasná. Beru to jako vzor fungování business versus IT a celému týmu patří můj upřímný dík.
Chtěla bych takto v AXA zažít další projekty.“
Světlana, Customer Experience Project Manager, AXA

“Since I‘ve been here at Chevron, I‘ve never seen
a seamless and effective certification process as
the one on this project. We really appreciate it, and
I would like to say thank you to the whole EPS team
for their highly committed efforts!“
Soo San Peck, IT Project Manager, Chevron Singapore
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POROZUMĚNÍ
MÁME
V KÓDU
Nasloucháme, ptáme se

a doporučujeme. Vždy přesně

„S MoroSystems spolupracujeme už na pátém

projektu během šesti let. Pokaždé jsme dostali
funkční a promyšlené řešení. Proto si získali
naši maximální důvěru.“

pochopíme, co potřebujete,

a navrhneme pro vás to nejlepší

řešení. Pokud něco nedává smysl,
řekneme vám to hned.

Martin Štefan, jednatel
AEVI CZ S.R.O.

13

CO DĚLÁME

SYSTÉMY
PRO SPOLUPRÁCI
A ZPRACOVÁNÍ DAT

JAK VÁM
POMŮŽEME
Navrhneme a vytvoříme softwarové
řešení, které vám umožní digitalizovat
a automatizovat vaše firemní procesy.

Nastavíme procesy pro efektivní
spolupráci uvnitř vaší organizace,
se zákazníky, partnery i dodavateli prostřednictvím odborných konzultací.

14
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Nezáleží na tom, jestli jste zaběhnutá technologická firma,
banka, nebo startup plný revolučních nápadů. Za 13 let na trhu
jsme pomohli celé řadě firem naplnit jejich potenciál tvorbou
promyšlených softwarových řešení a optimalizací
pracovních postupů.

Všechna data převedeme do digitální
podoby, pomůžeme vám je zpracovat
a efektivně vytěžit pomocí systému
postaveného na míru.

Vyvineme softwarový nástroj na zakázku.
Specializujeme se na interaktivní webové
aplikace a rozsáhlé informační systémy, umíme toho ale mnohem více.

DOPAD NAŠICH ŘEŠENÍ
Vytvořili jsme řešení, které propojilo 2000 marketérů v eBay a ušetřilo tím 30 % času
spojeného s organizací práce. Náš systém umožňuje firmě VegaTour pohodlně řídit stovky
autobusů po celé Evropě a šetří až 24 % času spojeného s plánováním. A tím náš seznam
zdaleka nekončí.

CO DĚLÁME

PLATEBNÍ
SYSTÉMY
A FINTECH ŘEŠENÍ

JAK VÁM
POMŮŽEME
Pomůžeme vám zavést moderní
technologie do vašich finančních
a bankovních produktů.

Navrhneme a vytvoříme pro vás platební systém, loyalty program, bankovní,
finanční nebo monitorovací aplikaci
na zakázku.

16
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Bankovní a finanční služby prochází v posledních letech
masivní proměnou, jejímž hnacím motorem jsou moderní
technologie. Peer to peer platby, automatické třídění plateb,
spending control nebo směrnice PSD2, to je jen zlomek
toho, co se ve FinTech prostředí odehrává.

NAŠE SYSTÉMY
JSOU NA NEJVYŠŠÍ TECHNOLOGICKÉ ÚROVNI
K vývoji systémů využíváme zkušenosti s tvorbou desítek globálních FinTech řešení
a naši technologickou odbornost. Systémy navrhujeme tak, aby bez problému zvládaly
i velmi vysokou zátěž. Naše řešení dosahují až 99,99% dostupnosti a podporují
nejvyšší bezpečnostní standardy PCI DSS.
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CO DĚLÁME

JAK VÁM
POMŮŽEME

DEVOPS

Umožníme vám získat náskok ve vývoji
a releasu softwaru pomocí DevOps.
Naši experti vám pomohou zavést
celý proces od úvodní analýzy až po
nastavení monitoringu a automatizovaného testování.

Vývojové týmy a lidé, kteří software provozují, mají rozdílné cíle a znalosti. Správné zavedení DevOps postupů vám
umožní zefektivnit spolupráci mezi vývojáři a provozními týmy, automatizovat klíčové firemní procesy a vyvíjet,
testovat a releasovat software lépe a mnohem rychleji než
doposud.

Zajistíme implementaci continuous
delivery, continuous integration,
one-click-deployment, infrastructure as
a code, serverless development
a test driven development.

PROČ DEVOPS?
*Ušetříte až 55 % času spojeného s odstraňováním bezpečnostních problémů
a neplánovanou prací. Získáte schopnost nasazení aplikace až několikrát za den,
což vám umožní pružnější reakci na nové požadavky.

*Zdroj: 2019 State of DevOps Report [online]. Portland, Oregon, U.S.: Puppet, 2019‑ [cit. 17.2.2020].
Dostupné z: https://puppet.com/resources/report/state-of-devops-report/
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TÝMOVOST
MÁME
V KÓDU

„S MoroSystems jsme si od začátku skvěle sedli

a postupně jsme začali fungovat jako jeden tým.

O směřování a dalším vývoji projektu rozhodujeme
společně, což přináší výsledky.“

Naše týmy jsou sehrané a naši lidé

se mezi sebou velmi dobře znají. To nám
umožňuje pracovat rychle a efektivně.
Zakládáme si na maximálně fungující
spolupráci nejen uvnitř firmy,
ale i s našimi zákazníky.

Martin Capoušek, managing director
Vega Tour s.r.o.
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JAK PRACUJEME
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DĚLÁME TO,
ČEMU SKVĚLE
ROZUMÍME

Zaměřujeme se na technologie a postupy, kte-

ré jsou ověřené v praxi, a dokonale je ovládáme.

Specializujeme se na vývoj v Java a JavaScript a

využíváme technologie AWS a Docker. Pro každý
projekt vždy volíme tu nejvhodnější kombinaci
přístupu a technologií.
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JAK PRACUJEME

ŽÁDNÉ
UMĚLÉ REZERVY

NEMUSÍTE SE
O NIC STARAT

VŠECHNY
PROJEKTY
DOVEDEME
K ÚSPĚŠNÉMU
CÍLI

Během každého sprintu vyvíjíme jen to, co
je v danou chvíli potřeba. Proto se nemusíte
bát umělých rezerv v rozpočtu ani toho, že
byste velkou část projektu nakonec zahodili.

Neděláme bodyshop. Poskytujeme nejen kapacitu svých týmů, ale
postaráme se o kompletní řízení
projektu.

ZÍSKÁTE TZV.
AGILE S GARANCÍ

NA NIC
NEČEKÁTE

To znamená, že dostanete všechny výhody
agilního řízení projektů a zároveň ručíme
za vykonanou práci na úrovní sprintu.

Jakýkoliv projekt jsme schopní rozběhnout do týdne díky pevně nastaveným procesům a know-how.

MÁTE MAXIMÁLNÍ
PŘEHLED

ŽÁDNÝ
VENDOR LOCK

Průběžné výstupy projektu s vámi sdílíme
a zakládáme si přitom na maximální transparentnosti. Můžete se tak vždy rozhodovat na
základě aktuálního stavu projektu.

Jsme zvyklí spolupracovat. Vaše lidi
do projektu bez problémů zapojíme
a naučíme je vše potřebné.

Spojili jsme to nejlepší, co nabízí

tradiční projektové řízení a agilní

metodiky. Máme jasně stanovené
role a zodpovědnosti. Proto u nás

získáte tu nejvyšší možnou hodnotu

v podobě garance termínu, budgetu
a kvality odvedené práce.

„V 70 % organizací došlo
v posledních 12 měsících alespoň
k jednomu selhání projektu.“ 1)

„37 % projektů selhává kvůli
absenci jasně definovaných cílů
a milníků projektu.“ 2)

„50 % důvodů vedoucích k selhání
projektu je připisováno špatným
odhadům, zmeškaným termínům,
změnám rozsahu a nedostatečným
zdrojům.“ 3)
1) Zdroj: 2017 Driving Business Performance [online]. Wellington, New
Zealand: KPMG, 2017‑ [cit. 17.2.2020]. Dostupné z: https://assets.kpmg/
content/dam/kpmg/nz/pdf/July/projectmanagementsurvey-kpmg-nz.pdf
2) Zdroj: 2017 Success Rates Rise [online]. Newton Square, Pennsylvania,
USA: Project Management Institute, 2017‑ [cit. 17.2.2020]. Dostupné z:
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought
	-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf

3) Zdroj: 2007 Insights and Trends: Current Programme and Project Management Practices [online]. London, United Kingdom: PricewaterhouseCoopers, 2007‑ [cit. 17.2.2020]. Dostupné z: https://www.pwcprojects.co/
Documentos/BRO%20Boosting%20Business%20Performance%20DC07-1104-A%20v8%5B1%5D.pdf
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JAK PRACUJEME

NA NAŠICH
LIDECH NÁM ZÁLEŽÍ
26

Nejsme agentura. Všechny své kolegy si pečlivě vybíráme

„Na přístupu k našim lidem a práci s nimi si velmi

zakládáme. Nejsou to pro nás „zdroje“, ale partneři.
I díky tomu jsou naše týmy mimořádně stabilní.
26 % lidí u nás pracuje déle než 5 let.“

a ručíme za ně. Velký důraz klademe na jejich aktuální odbornost. Proto naše lidi podporujeme ve vzdělávání a osobním
rozvoji na základě individuálních rozvojových plánů.

Jiří Malý
HR Director
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JAK PRACUJEME
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KLÍČEM
K NEJLEPŠÍMU
ŘEŠENÍ
JE NAŠICH
158 SKVĚLÝCH
LIDÍ

MILOŠ ZIKMUND

MARTIN DULÁK

LUKÁŠ MAREK

SENIOR DEVELOPER
3 ROKY V MOROSYSTEMS

SENIOR DEVELOPER
2 ROKY V MOROSYSTEMS

SENIOR DEVELOPER
5 LET V MOROSYSTEMS

„V IT se pohybuji přes 11 let převážně
v roli Java vývojáře a konzultanta pro
webové aplikace. Nyní působím jako
team leader a starám se o rozvoj našich lidí a zvyšování kvality projektů.
Jdu na to pomocí rozvojových plánů
sestavených na míru a nastavováním
jednotných postupů pro práci
a sdílení informací.”

„Za posledných 5 rokov som bol v roli team
leadera a architekta zodpovedný za projekty
s tisícmi až miliónmi užívateľov. Realizoval
som self-care zóny, verejné portály, intranety či project management systémy. Každý
projekt bol výrazne odlišný, no môj prístup
ma zatiaľ vždy doviedol k úspechu.“

„Mým cílem je zjednodušení a zefektivnění
práce našich klientů i vlastních lidí pomocí
DevOps automatizace. Už 8 let se zabývám
vývojem webových aplikací, kde se zaměřuji
především na backend v Javě. Třetím rokem
zastávám také roli team leadera se specializací na dlouhodobé projekty.“
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RADEK TEICHMANN

PAVEL ŠINDELÁŘ

JIŘÍ ŠEBESTA

FRANTIŠEK ŠPAČEK

CTO
12 LET V MOROSYSTEMS

SOLUTION ARCHITECT
8 LET V MOROSYSTEMS

SOLUTION ARCHITECT
7 LET V MOROSYSTEMS

KONZULTANT
2 ROKY V MOROSYSTEMS

„V MoroSystems jsem začínal jako vývojář a
postupně jsem přešel až k dnešní pozici CTO.
Kromě podpory sdílení znalostí našich lidí
se zaměřuji na spolupráci s našimi klíčovými
zákazníky AEVI a Diebold Nixdorf. Těm dodáváme řešení postavená na zpracování dat a
high-loaded systémech.“

„Podílím se především na velkých řešeních
pro autorizaci a processing platebních transakcí. Jako architekt spolupracuji se zákazníky na designu aplikací, architektuře, datovém
modelu a celkovém technickém řešení, které
čím dál více stavíme nad cloudovými technologiemi, zejména AWS.“

„V IT pracuji 11 let a z toho jsem více než 7 let
součástí party v MoroSystems. Jako vývojář,
team leader a architekt jsem se podílel na
realizaci několika velkých transakčních
systémů. To mi přineslo řadu zkušeností s
optimalizací transakčních systémů z pohledu
stability a odolnosti.“

„V MoroSystems pracuji jako konzultant a pomáhám našim zákazníkům zlepšovat firemní
procesy. Využívám při tom své zkušenosti
s Atlassian nástroji a procesy ITIL. Vždy se
snažím naladit na stejnou vlnu s klientem a
doporučit mu to nejlepší řešení na základě
svých zkušeností.“
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ZKUŠENOSTI
A KNOW-HOW
MÁME V KÓDU
Máme za sebou zkušenosti z více než

100 úspěšně dokončených projektů.

„Spolupráce s MoroSystems začala v roce 2008
na lokálních projektech a postupně se vyvinula
v kooperaci na komplexních řešeních pro naše
zákazníky po celém světě. Na MoroSystems

oceňuji širokou škálu technických znalostí
a proaktivní přístup, který nám umožňuje
obrátit se na ně s jakoukoliv výzvou.“

Nikdy nevymýšlíme znovu kolo, a pokud

to dává smysl, doporučíme vám už existující
a prověřené řešení.

Jan Pytel
Head of Pre-Sales EMEA
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NAŠE
PROJEKTY
AEVI PAY SERVER

WORKFLOW
MANAGEMENT RIO

Převedli jsme do cloudu centralizované

řešení pro zpracování transakcí, na které se

Vytvořili jsme nástroj pro podporu
34

připojují desítky tisíc platebních terminálů.

spolupráce marketingových týmů
společnosti eBay.

Aplikace RIO umožňuje v eBayi distribuovaným marketingovým týmům po celém světě spolupracovat na
zadávání, plánování a výrobě marketingových kampaní. Nahrazuje tak e-mailovou komunikaci, excelové
tabulky a další nástroje. Systém podporuje kompletní
proces od zadávání požadavků na marketingové kampaně, jejich plánování v čase, výrobu kreativních podkladů až po realizační brífy pro operační týmy online
komunikačních kanálů. RIO zásadně zefektivnil celý
proces komunikace marketingových týmů v eBayi.

„Nejdůležitější bylo zorientovat se v marketingových
procesech klienta. Podařilo
se nám vyvinout specifický
modul kapacitního plánování
s napojením na Atlassian
platformu.“
Tomáš Běloch,
Delivery Manager

Klient chtěl přejít ze stávající on-premise infrastruktury do cloudové infrastruktury AWS a řešení dále
rozvíjet s využitím nejnovějších technologií. Přechod
do cloudové infrastruktury zbavil klienta závislosti na
jeho stávajícím dodavateli on-premise infrastruktury,
umožnil vstup na nové trhy a škálování narůstající
zátěže spojené s rostoucím počtem klientů. Řešení zahrnuje heavy loaded mission critical systém,
vysokou dostupnost, zero downtime maintenance /
deployment, škálovatelnost, vysoký výkon a PCI DSS
compliance.
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NAŠE
PROJEKTY
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ESERVICES FRAMEWORK
PRO DIEBOLD NIXDORF

T-MOBILE JIRA
PMO SYSTÉM

Vyvinuli jsme řešení pro monitoring a sprá-

Vytvořili jsme a zavedli jednotný systém

zvládá obsluhu desítek tisíc zařízení.

a kapitalizaci projektů.

pro projektové řízení, vykazování času

vu pokladen a platebních terminálů, které

Robustnost, stabilita, dostupnost a nezávislost na
operačním systému – to byly hlavní požadavky, se
kterými jsme se museli vypořádat. My jsme k tomu
navíc přidali ještě snadnou údržbu systému, přesný
monitoring a automaticky prováděné aktualizace. Pro
úspěšnou dodávku byla důležitá úzká spolupráce s
projektovým manažerem klienta v Německu.

„Největší výzvou v projektu bylo zprovoznit obsluhu
desítek tisíc připojených
koncových zařízení. To může
představovat několik milionů
operací za den, které provádíme paralelně.“
Jan Fogl
Senior Developer

Řešení umožňuje řízení všech projektů a liniových
aktivit v rámci české a slovenské pobočky T-Mobile.
Nástroj využívají všichni zaměstnanci T-Mobile pro
vykazování času. Managementu poskytuje funkce
pro řízení kapacit, schvalování výkazů, sledování,
plánování a reportování nad daty projektů a liniových
týmů.
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NAŠE
PROJEKTY
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REDESIGN WEBOVÉHO
PORTÁLU AXA

INTERNETOVÉ
BANKOVNICTVÍ

Zajistili jsme kompletní funkční a grafický

Pomohli jsme vyvinout nové řešení

a jeho přepis nad novou technologickou platformou.

korporátní klientele.

redesign portálu pro správu klientských smluv

Zákazník se na nás obrátil s požadavkem přepsat
a redesignovat dvě webové aplikace postavené na
PHP. Jedním z hlavních požadavků bylo umožnit, aby
byly data a změny v systémech dostupné v co možná
nejkratším čase. Na základě požadavků klienta jsme
navrhli a vyvinuli moderní, rychlý a designově vyladěný klientský portál, který umožňuje klientům AXA
pohodlnou správu smluv. Vývoj na naší straně byl od
začátku veden agilně s tím, že analýzu a zadání jsme
dostávali před každým sprintem přímo od zákazníka.

pro elektronické bankovnictví určené

ČSOB se rozhodla realizovat vývoj nové platformy
elektronického bankovnictví určeného primárně pro
svou korporátní klientelu. Tento elektronický kanál umožňuje klientům ČSOB realizovat standardní
platební operace a vyhovět jejich potřebám v oblasti
elektronické komunikace a mobilního přístupu.
Společně s partnerskou firmou Artin jsme byli vybráni
jako dodavatel celého řešení. Naším úkolem bylo implementovat portlety dle zadání byznys analytiků do
předem připravené platformy vystavěné nad Liferay
portálem.
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NAŠE
PROJEKTY

DISPEČERSKÝ PORTÁL
VEGA TOUR
Vytvořili jsme webový portál
40

pro podporu plánování a řízení
autobusové dopravy.

Zajistili jsme přepis stávajícího systému do nové
technologie včetně implementace nových funkcí.
K hlavním funkcím portálu patří například snadnější
vyhledávání vhodných autobusů nebo intuitivní
přiřazování řidičů k jednotlivým trasám. Klíčovým
uživatelem systému jsou především dispečeři, kterým
systém usnadňuje plánování a řízení dopravy. Přínosem je také pro účetní, kteří podklady ze systému
využívají k vyúčtování služeb.

„Spojiť dohromady vývoj na serveri
v Jave, klientske aplikácie v js, komunikáciu s HW a systémom pomocou
bash skriptov, celé to riešiť ako R&D
projekt, to bolo naozaj náročné.
A ešte komentáre v japončine
v pôvodných zdrojových kódoch.
Projektu sa darí aj vďaka tímu ľudí,
ktorí na projekte pracujú
v MoroSystems, ale aj
v brnenskej Konice.“
Boris Brinza  
Senior Java Developer

KONICA MINOLTA
AIRE LENS
Vytvořili jsme softwarové řešení

pro hands-free augmentovanou realitu
včetně out-of-box aplikace.

Konica Minolta AIRe Lens přináší hands-free augmentovanou realitu (AR), která významně usnadňuje práci
v moderní průmyslové výrobě. Uživateli produktu
jsou především společnosti, které hledají spolehlivý
systém pro step-by-step guidance a vzdálenou podporu (remote assistance) s využitím AR technologie.
Naše řešení zahrnuje návrh a vývoj softwaru (server
a webový klient), služby (platforma pro aktualizaci
a centralizovanou správu obsahu) a out-of-the-box
aplikace využívané převážně ve výrobní sféře.
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RESPEKT
A PŘÁTELSTVÍ
MÁME V KÓDU

„Spolupráce s MoroSystems na projektu

Moje AXA je pro mě vzor správného fungová-

ní businessu a IT. Spolupráce nejenže výborně

fungovala, ale taky nás bavila. Jsem ráda, že jsme

MoroSystems našli.”

Děláme to, co nás baví, a s našimi

klienty fungujeme jako jeden tým.
Snažíme se navazovat dlouhodobá
partnerství, která stavíme
na vzájemném respektu.

Světlana Chladilová
Customer Experience Project Manager
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178
mil. Kč

MOROSYSTEMS
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Y JSME
MOROSYSTEMS

POJĎME
TO SPOLEČNĚ
PROBRAT

PRAHA

Thámova 18a

HRADEC KRÁLOVÉ
Průmyslová 1200/4A

BRNO

Smetanova 1022/19

BRATISLAVA
Hraničná 18

e-mail: sales@morosystems.cz
telefon: +420 602 507 062
www.morosystems.cz

