
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

VÝVOJ WEBOVÝCH A MOBILNÍCH APLIKACÍ
Naše divize zakázkového vývoje software vám pomůže podpořit a zefektivnit 
jakýkoliv proces ve vaší společnosti. Specializujeme se na firemní procesy, práci 
s dokumenty, ale i core business firem. 

APLIKACE 
VYTVOŘENÉ 
PODLE VAŠICH 
POTŘEB



Otravují vás papírové dokumen-
ty ve vaší společnosti? Nabízí-
me návrh optimalizace procesů 
a vývoj softwaru DMS (Docu-
ment Management System) 
v jednoduchém a přehledném 
webovém prostředí dostupném 
odkudkoliv.

Zpřehledníme vám vaši agendu 
díky online archivu veškerých 
papírových, nebo elektronic-
kých dokumentů, jako jsou 
objednávky, faktury, smlouvy, 
projektová dokumentace, různá 

vyúčtování, ale i třeba podklady 
pro dotační programy nebo 
k vozovému parku. 

Díky možnosti propojit apli-
kaci se scannerem, nebo ERP 
systémem se postaráme o celý 
životní cyklus dokumentu od 
pořízení po archivaci, nebo 
zaúčtování.

Samozřejmostí je možnost 
vyhledávání a fi ltrování díky 
automatickým (systémovým), 
nebo ručně přidaným metada-

tům, nebo vašim poznámkám 
a komentářům, které můžete 
kdykoliv k dokumentům přidat.

Pomocí naší technologie 
můžeme propojit i vaše dceřiné 
podniky nebo provozovny a ne-
chat vás tak pracovat společně 
nad celou vaší agendou, včetně 
schvalovacích procesů a work-
fl ow. Naše aplikace vyvíjíme tak, 
aby se daly snadno přizpů-
sobit a integrovat do vašeho 
prostředí.

Technologie našich aplikací

Jednoduché webové rozhraní 
dostupné odkudkoliv

Single sign on 
• Jedno přihlášení pro více 

aplikací
• Využití Active directory 

Windows

Správa uživatelů a jejich rolí

Správa a centralizace doku-
mentů

• Nahrávání a ukládání do-
kumentů
–  Ručně přes webové roz-

hraní aplikace
–  Jednoduché nebo hro-

madné skenování přes 
napojený skener

–  Napojení přes API na jiné 
externí systémy

• Verzování dokumentů
• Přiřazení a správa metadat

Notifi kace a upozornění 
• Přímo v aplikaci na 

Dashboardu
• Emailem

Hlídání termínů

Primární uživatelské prostředí 
v prohlížeči

• Možnost přímého zob-
razení obrázků a PDF 
v prohlížeči bez nutnos-
ti stahování na lokální disk 
uživatele 

API rozhraní k metadatům 
a dokumentům

• Zákaznická metadata
• Systémová metadata – 

kdo/kdy/co zpracoval

Správa číselníků s vazbou 
a využitím metadat

MILAN 
SMUTNÝ
VÝVOJ 
APLIKACÍ
Milan působil více než 12 
let na pozici fi nančního ře-
ditele tuzemských i nad-
národních společnos-
tí Seznam.cz a PLIVA, ve 
kterých měl na starosti ne-
jen typickou fi nanční agen-
du, ale i logistiku, IT, provoz, 
nebo vozový park. V rám-
ci fi nanční agendy Seznam.
cz byl zodpovědný zejména 
za účetnictví dle českých 
i mezinárodních standar-
dů včetně mzdové agendy, 
controlling, reporting a plá-
nování, správu pohledá-
vek. Vedle toho vedl několik 
projektů fúzí, akvizic a li-
kvidací. Má titul MBA, kte-
rý vystudoval na univerzi-
tě Erasmus v Rotterdamu. 
Během svojí kariéry imple-
mentoval jako projektový 
manažer dva ERP systémy 
SAP a Helios Green. V rámci 
implementace HELIOS také 
vytvořil a následně vedl 
oddělení vývoje a údrž-
by tohoto systému, včetně 
vývoje webových aplikací. 
Nyní působí v RSM CZ jako 
vedoucí oddělení Software 
Development. Mluví plynu-
le anglicky. 

RSM CZ a.s.
Amazon Court – Karolinská 661 
186 00 Praha 8, Česká republika
T: +420 226 219 000
E: info@rsm.cz
W: www.rsm.cz
NONSTOP servisní linka:
+420 844 171 171

MIROSLAV 
ŠMERAL
MANAGER
Miroslav nastoupil do RSM 
CZ na pozici projekto-
vého manažera odděle-
ní Software Development. 
Nejdříve pracoval jako 
konzultant, programá-
tor a product manager ve 
společnosti implementující 
Navision, následně přešel 
do společnosti Seznam.
cz jako product man-
ager interního informační-
ho systému. Má za se-
bou dlouholetou účast na 
projektech implementace 
a rozšiřování informačního 
systému, vývoji strategic-
kých produktů, koordina-
ce a vedení lidí. V posled-
ních letech se zaměřuje na 
vývoj webových aplikací, 
SaaS platforem, návrh ar-
chitektury systémů, budo-
vání a vedení týmu. Stále 
se učí a prozkoumává nové 
trendy ve vývoji a provo-
zu aplikací. Hovoří plynu-
le anglicky.

Při návrzích aplikací dbáme na jednoduchost ovládání a pracovní komfort 
uživatele.


