


O sobě se  toho dá říci mnoho. My ale dáváme přednost tomu, když můžeme 
zhodnotit úspěšně dokončený projekt jak ze strany zákazníka, tak ze strany
naší. Na následujících stránkách se proto můžete dočíst, kdo jsme my, kdo 
jsou naši zákazníci, ale především jedno: nahlédnout přímo do způsobu naší 
práce a do toho, co je jejím výsledkem.

Smyslem a účelem tohoto přehledu je podat základní informace o naší 
činnosti. Má ukázat, co děláme, má zprostředkovat obrázek o práci, jenž 
vykonáváme a samozřejmě má ve Vás vzbudit zvědavost a zájem. Tímto 
informačním přehledem však nechceme budit dojem, že jsme jednou z mnoha 
poradenských firem. Naše snahy vedou spíše k tomu být zde výjimkou. Pro náš 
úspěch je charakteristická schopnost přemýšlet mimo hranice oborů a 
přeměnit zkušenosti z nejrůznějších oblastí na konkrétní řešení problémů. 
Pokud se přitom naše metody někdy jeví neobvyklými, nemění to nic na jejich 
účinnosti. A ta je přece rozhodující.

Ilja Holub, CEO



Kompetence IT MEDIA a.s.

Podnikové informační systémy
SAP R3, ABAP, Oracle

Internetové a intranetové aplikace
DHTML, HTML, CSS, PHP, Python, XML, XSL, CFM, databáze 
Oracle, Mysql, PostgreSQL ad. 

Redakční systémy
PHP, CFM, Python, XML, XSL, MySQL, Oracle

Administrace systémů a sítí
Unix, Linux, Windows, TCP/IP

Webhosting
Zákaznická podpora 24/7, nabídka na míru
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• programování PHP, MySql, HTML, Linux
Pokud zákazník specifikuje funkce, které má program automaticky provádět, firma IT MEDIA je naprogramuje do 
zvolené aplikace tak, aby splňovaly zákazníkovy požadavky.

• programování celého projektu v komerčních vývojových prostředích na zakázku Allaire ColdFusion, SAP R/3
IT MEDIA navrhne a naprogramuje projekty tak, aby splňovaly zákazníkovy požadavky.

• tvorba internetových stránek s propojením na intranet – „podnikový internet“ a databáze
Aplikace se skládá z vlastních internetových stránek, ve kterých se zobrazují data vybíraná z databáze a redakční
systém pro aktualizaci databáze i stránek samotných.

• tvorba internetových prezentací v široké škále náročnosti (redakční systémy, grafika)
Dle rozsahu, stupně náročnosti a způsobu aktualizace je  možné vytvořit internetové prezentace v různých cenových 
kategoriích.

• poradenství a konzultace pro výše zmíněné systémy a programovací jazyky po internetu nebo přímo u 
zákazníka
Poradíme Vám, jak předcházet a omezovat vznik problematických situací, popřípadě navrhneme způsob řešení
vzniklých problémů.



Portfolio služeb 2/2

• tvorba reklamních kampaní na internetu včetně realizace reklamních proužků
V rámci koncepce reklamní kampaně provedeme průzkum, na jehož základě zvolíme nejefektivnější způsob, jak oslovit 
požadované cílové skupiny.

• nabídka umístění virtuálního serveru a správa domén, e-mailových adres a dalších aplikací

Ve spojení s provozem internetových stránek Vám umožníme plnohodnotné umístění Vašich prezentací na našem 
serveru. Tato nabídka zahrnuje i administraci dalších aplikací (ftp, e-mail)

• registrace doménových jmen

Na Vaši žádost provedeme registraci Vámi zvoleného doménového jména. Současně Vám rádi doporučíme výstižná a 
atraktivní doménová jména pro dané projekty.

• realizace informačních systémů s dodávkou hardware pro malé a střední firmy 

Malým a středním firmám nabízíme vytvoření informačních systémů dle konkrétních požadavků, včetně dodání
vhodného hardware.

• realizace internetového obchodu (elektronická komerce)

Pokud se rozhodnete nabízet své produkty na internetu, nabízíme Vám progresivní formu prodeje – tzv. internetový
obchod.



Specializace společnosti IT MEDIA a.s.:

programování na zakázku 

flexibilní přechod na platformu požadovanou zákazníkem

akceptace specifických požadavků zákazníka

použití standardizovaných vývojových prostředí

dodržení standardů, v souladu s dokumentací a zadáním

hledání optimálního řešení vyvíjené aplikace

průběžné testování vyvíjené aplikace a informace o aktuálním stavu na internetu

rychlá komunikace, odezva



Referenční projekty:

Frank Walter

Kabel 1
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Česká pojišťovna



Frank Walter, DE

Zadání:

Společnost Frank Walter DE zadala vývoj části internetového obchodu. 
Tvorbu databáze, tvorbu základních prvků pro zadávání a následnou 
manipulaci a aktualizaci s položkami int. obchodu pro logistické centrum 
Siemens ve Fürthu/Německo. V LZF se používají SAP R/3 s moduly SD, 
LVS a MM. Denně se přes tento systém vyřídí v průměru 1500 zakázek a 
dodávek. Internetový obchod měl být napojen přímo na SAP systém a 
umožnit zpracování objednávek přímo zde.

Platforma:

OS Linux, Oracle PL/SQL, Cold Fusion

Řešení:

Základem řešení byla relační databáze o více než 30ti tabulkách, která 
obsahovala několik desítek tisíc produktů včetně jejich charakteristik z 
hlediska prodeje, logistiky i informací pro zákazníky v několika jazycích.

K údržbě těchto údajů jsme realizovali on-line aplikaci s možností tvorby 
několikaúrovňového katalogu a zadávání všech údajů o produktech.

Součástí dodávky bylo i rozhraní pro výměnu dat se systémem SAP.



Frank Walter, DE
A19100-A431-W167Bestellnummer:

BZEMPF: LZF, Bislohe

Dispostelle: A&D

Objektart: Werbematerial

Kurztitel: Auto-Notfall-Set
Nylontasche mit Tragegriff; mit
Abschleppseil

Texte...

Artikel bleibt bei Stücklistenauflösung erhalten

Sprache der Schrift: Deutsch

Bearbeitungshinweis: Ersatznummer vorhanden

Preiseinheit: je Stück

Mengeneinheit Stück

Bestelleinheit: 100 Stück
Mehrwertsteuersatz: Voller Mehrwertsteuersatz

Ausgabedatum: August 2000

Nachlieferungstermin: 30.09.2000
Gewicht: 3500 g
Größe ???

Ersatzartikel...

Stückliste...

Zusatzinfo...

Links...

SpeichernFrühere
Version

Spätere
Version

Änderungsdatum: 07.03.2000
Bearbeiter: Oliver Hofmann

Artikelgruppen...

Deskriptoren...

Katalogthema...

Preise...



Kabel 1, DE

Zadání:

Společnost Kabel 1 zadala vývoj interního informačního systému filmových 
ukázek, včetně tvorby redakčního systému. Hlavní důraz byl kladen na 
dodržení corporate identity, včetně použití specifických fontů pomocí GD 
knihovny. Dalším požadavkem na aplikaci byla její variabilita a 
dynamičnost jak vertikální, tak horizontální. Další předností je fulltextové 
vyhledávání se zobrazení výsledku náhledem „google.com“. Redakční 
systém je doplněn o několik předformátovaných šablon, uživatel je tedy jen 
vyplňuje (tvoří obsah).

Platforma:

OS Linux, MySQL, PHP, dynamická knihovna GD

Řešení:

Programování aplikace si vyžádalo cca 1 měsíc, včetně dodání 
připomínek. Projekt byl v rámci vývoje on-line vystaven na webu. Zákazník, 
tak mohl kontrolovat a průběžně připomínkovat a detailně specifikovat své 
požadavky. Generování specifických fontů je prováděno v případě 
změny/založení položky. Do databáze jsou ukládány všechny typy dat  
(audio, video,obrázky, animace), které aplikace obsahuje.
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VÚGTK

Zadání:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) zadal 
vývoj aplikace elektronické podatelny pro příjem napojenou na systém 
zpracování elektronických žádostí. Důležitým požadavkem v aplikaci bylo 
rozdělení uživatelských rolí do skupin, kdy každá skupina může ovládat jen 
část aplikace, resp. má různá práva pro práci s elektronickou žádostí. 
Zpracování elektronických žádostí probíhá od jejího podání v e-podatelně, 
přes automatické zjištění identity žadatele (aut. výběr cenového tarifu), po 
doplnění požadovaných informací, schválení nadřízeným, případně jinými 
osobami, doplnění/editace žádosti, připojení dalších elektronických 
dokumentů (PDF, JPG, GIF) a nakonec aut. výpočet ceny za vyhledávané 
informace.

Platforma:

OS Linux, MySQL, PHP, CSS2, upload dokumentů

Řešení:
Programování aplikace si vyžádalo cca 2 měsíce, včetně přípomínkování
ze strany zákazníka. Formátování celé aplikace je provedeno pomocí CSS 
stylů. Lze tak velmi jednoduše změnit vzhled a formátování celé aplikace. 
V aplikaci je zavedeno 5 uživatelských skupin, jejichž práva se dynamicky 
kontrolují a přidělují v závislosti na pozici v aplikaci.



VÚGTK



ACCENTURE

Zadání:

Společnost Accenture zadala vývoj aplikace, resp. způsobu generování
aplikace ze zdrojových souborů XML do různých formátů výstupu. Hlavním 
požadavkem na vývoj šablon XSL a způsobu generování bylo uložení
zdrojových dat mimo výslednou strukturu vzniklou generováním. Z jednoho 
zdroje tak lze různým způsobem získat jak webovou aplikaci s JS menu, 
tak výstup do jednoho souboru HTML, PDF, DOC apod.. Důležitým 
požadavkem bylo zachování corporate identity zákazníka. Součástí
dodávky aplikace bylo dodání dokumentace „Nápovědy pro aktualizaci 
XML“ a předvedení/poskytnutí generovacích utilit. 

Platforma:

XML, XSL, DocBook, DHTML, JavaScript

Řešení:

Programování aplikace si vyžádalo cca 1 měsíc, včetně tvorby textů. 
Specifické příkazy HTML byly programově nahrazovány elementy XML tak, 
aby výsledný formát odpovídal požadavkům zákazníka. XML dokument byl 
doplněn o specifické seznamy generované do tabulek a členění na releasy. 
V rámci vývoje byly testovány generovací utility XSLTproc, Saxon ad. 



ACCENTURE



Česká pojišťovna, ACCENTURE

Zadání:

Na základě úspěšnosti dříve provedených prací výše uvedené společnosti 
zadali další vývoj a konverze zdrojových dokumentů DOC, HTML do dříve 
standardizovaného formátu XML. Dalším požadavkem bylo doplnění o 
změny formátování funkčnosti JS menu. Změny ve struktuře řídících XSL 
souborů. 

Platforma:

XML, XSL, DocBook, DHTML, JavaScript

Řešení:

Provedení aplikace si vyžádalo cca 2 týdny. Součástí dodávky byla grafická
úprava vkládaných obrázků. Důraz byl kladen na zpětnou kompatibilitu 
s dříve dodanými aplikacemi. 



Kontakt:

www.it-media.cz

Email: info@it-media.cz

Telefon: +420 607 887802

Fax: +420 257 771051

IT MEDIA a.s.

zapsána u KOS v Praze 11.10.2000, B. 6789.

Hlavní 100, Měchenice

Praha západ

PSČ: 252 06


