
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

VÝVOJ APLIKACÍ
Zakázkový vývoj aplikací je určen firmám, u kterých není 
možné využít standardní softwarové typizované řešení 
nebo aplikace. Při zakázkovém vývoji je vytvořené řešení 
plně přizpůsobeno požadavkům a potřebám zákazníka, 
vyplývajícím z charakteru jeho obchodních procesů.

APLIKACE 
VYTVOŘENÉ  
PODLE VAŠICH 
POTŘEB



Vývoj aplikací na míru
Specializovaná řešení vytvoře-
ná na míru přesně potřeb klien-
ta vytváříme v případech, kdy 
nelze efektivně plnit specific-
ké požadavky klientů použitím 
standardních produktů.  Díky 
na míru vytvořeným řešením, 
pracují klienti efektivněji a zís-
kávají tak cennou konkurenč-
ní výhodu.

Kompletní řešení
RSM Infinity dodává komplet-
ní řešení klientských potřeb.  
Od původní konzultace záměru 
klienta až po dlouhodobou pod-
poru nasazené aplikace.

Konzultace
Úvodem každého řešení je kon-
zultace našich specialistů s kli-
entem o jeho potřebách. Vý-
stupem konzultace je analýza 
potřeb, systémová analýza 
a katalog požadavků na novou 
aplikaci.

Vývoj aplikace
Aplikace je vyvíjena iteračně 
agilním způsobem. V průběhu 
vývoje aplikace jsou vytvářeny 
funkční prototypy, se kterými 
je klient průběžně seznamován.  
Připomínky klienta jsou ihned 
zapracovány, je tak zabezpe-
čeno, že aplikace bude obsaho-
vat funkcionalitu, kterou klient 
opravdu potřebuje. 

Nasazení a testování
Velkou část projektu vždy vě-
nujeme testování a ověřování 
aplikace v prostředí klienta.  Je 
tak zabezpečena vysoká kvalita 
aplikace při zahájení produkč-
ní činnosti.

Školení uživatelů
Nedílnou součástí projektu je 
zaškolení uživatelů, kteří budou 
aplikaci používat. Uživatelé jsou 
tak dobře připraveni využít ma-
ximum možností nové aplikace.

Správa dokumentů
V dnešní době se společnosti 
setkávají s velkým množstvím 
dokumentů, které je nutné 
zpracovávat, nebo uchovávat.  
V této oblasti pomáháme kli-
entům maximálně zefektivnit 
manipulaci s dokumenty nasa-
zením dokumentového řeše-
ní (DMS), inteligentní digitalizaci 
a efektivní integraci dokumen-
tů s dalšími informačními systé-
my klientů.

Řízení interních procesů 
ve společnosti
Digitalizace faktur a řízení je-
jich oběhu umožní středně vel-
ké firmě dosáhnout značných 
úspor. Dobře nastavená řešení, 
však může pokrýt desítky po-
dobných interních procesů, Jde 
o efektivní nástroj ke zvýšení 
efektivity a snížení provozních 
nákladů klientů.

Vyšší efektivita
Celý proces funguje mnohem 
rychleji, významně se zkracu-
je čas potřebný na zpracová-
ní agendy.  Minimalizuje se rizi-
ko nedodržení termínů vyřízení 
atd.   Největších úspor je dosa-
hováno ve společnostech, kte-
ré mají více lokalit, případně jim 
ekonomickou agendu zajišťuje 
externí subjekt.

Vyšší mobilita
Veškeré informace jsou k dispo-
zici přes webový prohlížeč. Uži-
vatelé tak mohou procesy zpra-
covat téměř kdykoliv a kdekoliv. 

Vyšší bezpečnost
Systém má striktně definovaná 
pravidla a přístupová práva pro 
jednotlivé uživatele.  Každý uži-
vatel má přistup, jen k informa-
cím, které jsou pro něj určeny.   

Vyšší kontrola a transparentnost
Jednotlivé procesy zpracová-
ní jsou definovány dle transpa-
rentních pravidel. Minimalizu-
jí se různé výjimky, které běžně 
ve společnostech existují. 

Integrace aplikací a dat
Různé aplikace klientů mo-
hou pocházet od různých vý-
robců a mohou být vytvořeny 
pomocí rozdílných technologií. 
Pomáháme tak klientům pro-
pojit jednotlivé aplikace tak, 
aby společně lépe a spolehlivě-
ji podporovali obchodní proce-
sy klienta.

Aplikace s vysokou dostupností 
a bezpečností
RSM Infinity je dlouhodobým 
dodavatelem aplikací do ban-
kovního sektoru, kde získala 
cenné zkušenosti v oblasti za-
jištění dostupnosti a zabezpe-
čení vysoce kritických aplikací. 
Můžeme vám tak v této oblasti 
nabídnou naše know-how. Sa-
mozřejmostí je také certifikace 
naší společnosti ISO 27001 na 
bezpečnost informací

Dlouhodobá péče o zákazníky
Nasazení aplikace do produkč-
ního prostředí naše práce zda-
leka nekončí. RSM Infinity je or-
ganizačně i procesně nastavena 
na dlouhodobou podporu doda-
ného řešení. Je tak chráněna in-
vestice klienta do dodaného ře-
šení. Většinu námi dodaných 
aplikací klientům podporujeme 
již déle jak 5 let. 

Péči o naše klienty má na sta-
rosti tým zkušených konzultan-
tů a programátorů, kteří dobře 
znají naše aplikace, ale také ro-
zumí i činnostem klientů a sou-
visející legislativě. Díky tomu 
dokážeme rychle pomoci a za-
sáhnout na správném mís-
tě. U servisní podpory garantu-
jeme včasnou a rychlou reakci 
od kompetentního pracovníka, 
který vám pomůže vyřešit ak-
tuální problém bez zbytečných 
zdržení.

Outsourcing  a Aplikace v cloudu
RMS Infinity plně podporuje 
moderní trendy IT a díky zázemí 
vlastního profesionálního dato-
vého centra nabízíme provozo-
vání aplikací mimo vaši organi-
zaci.  Dále můžeme nabídnout 
využití vlastních cloudových 
aplikací formou SaaS  -Soft-
ware jako služba. Tento model 
využití aplikací je často velmi 
výhodný, protože aplikaci mů-
žete využívat okamžitě a platíte 
jen za služby, které opravdu po-
třebujete a využíváte.

Reingeneering aplikací
Jedná se o metodu, pomo-
cí které je možné přepraco-
vat již existující aplikaci, do nové 
podoby, která splňuje všech-
ny nové požadavky klienta. Pů-
vodní aplikace je detailně zana-
lyzována. Na základě analýzy je 
vytvořena nová aplikace, která 
obsahuje funkcionalitu původní 
aplikace.  Toto řešení je vhodné, 
když má klient technicky zasta-
ralou aplikaci, případně aplikaci, 
u které nemá zajištěnu podpo-
ru ze strany původního doda-
vatele.
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Martin nastoupil do naší 
společnosti v roce 
2003. Předtím působil 
v několika IT firmách 
jako softwarový vývojář 
a analytik. U nás zastával 
roli vedoucího vývojových 
projektů.  V roce 2008 se 
stal vedoucím oddělení 
Vývoje aplikací.  V roce 
2014 převzal oddělení 
CRM, které se zabývalo 
implementací produktu 
Microsoft Dynamics CRM 
a oddělení BI, které se 
zabývalo implementací 
Business Inteligence 
řešení na platformě 
Oracle. Po sloučení těchto 
oddělení se stal jejich 
ředitelem. Martin vedl tým 
programátorů a analytiků 
na všech důležitých 
vývojových projektech 
pro společnosti Citibank 
Europe, DHL Supply Chain, 
Knauf, Fly United, Gemo 
Olomouc a dalších.
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