POKROK SKRZE SPOLUPRÁCI
(PROGRESS THROUGH COOPERATION)

“The most powerful force ever known on this planet is human cooperation — a force for
construction and destruction.”
Jonathan Haidt

Jsme přesvědčeni o tom, že technologie, umění a věda vznikají nejlépe v kooperativním
prostředí. Lidé se rodí s odlišným nadáním, různou inteligencí a schopnostmi, ale pouze
v nesobeckých společenstvích dokážou tyto své talenty rozvinout k dokonalosti.

Spojujeme nejtalentovanější a nejschopnější jednotlivce v oblasti informačních
technologií do jednoho funkčního celku. Jeho smyslem je přinášet svou odbornost jiným
a pomáhat jim lépe naplňovat jejich potenciál.

MISTROVSTVÍ DÍKY ZNALOSTEM
(MASTERY DUE TO KNOWLEDGE)

“ If knowledge can create problems, it is not through ignorance that we can solve them.“

Při naší práci v první řadě dbáme na vysokou úroveň znalostí. Cíleně si vybíráme potenciální
technologie, které dokonale ovládneme, nesnažíme se znát vše. Díky otevřenosti
k pozitivní i negativní zpětné vazbě vytváříme prostředí, ve kterém lidé rychle odhalují
chyby a efektivněji se posouvají.

Našim přístupem řešíme nedostatek vědomostí v oblasti návrhu a realizace softwarových
řešení na straně našich klientů. Díky rozsáhlé znalostní bázi se nám daří lépe zvládat
projekty a nalézat vyhovující postupy.

Isaac Asimov

OVLÁDÁME INFORMACE
(WE DOMINATE INFORMATION)

“As technology accumulates and people in more parts of the planet become interdependent,
the hatred between them tends to decrease, for the simple reason that you can‘t kill
someone and trade with him too.”
Steven Pinker

Lidstvo za posledních 200 let nejvíce posunul masivní rozvoj průmyslu a technických
oborů. K tomu bylo zapotřebí rychlé ovládnutí informací vedoucí k vyšší vzdělanosti, větší
efektivitě práce a ke snížení počtu válečných konfliktů. K neustálému pokroku přispíváme
vytvářením snadného přístupu k informačním technologiím.

Proto se zabýváme jak prací na softwarových projektech jiných firem, tak vývojem
vlastního softwaru. Na základě odborných konzultací dokážeme vždy navrhnout řešení,
které je jednoduché, přehledné a funkční.

