


2



O NÁS

Jsme zkušený tým, který se zaměřuje na návrh, vývoj a provoz portálů, webových a mobilních 
aplikací na míru. Jsou mezi námi šikovní konzultanti a vývojáři s mnoha lety praxe. 

Specializujeme se na návrh a vývoj v následujících oblastech:

•  Webové portály a aplikace
•  Interní systémy pro automatizaci a optimalizaci procesů
•  Mobilní aplikace – iOS, Android a webové mobilní aplikace

Našim cílem je v první řadě spokojený zákazník. A nejen to - naši business konzultanti se zaměřují 
zejména na doručení maximálního užitku zákazníkovi a jeho zákazníkům. Navrhujeme uživatelská 
rozhraní účelně pro maximální komfort a jednoduchost používání. Vždy připravujeme 
detailní analýzu projektu včetně prototypů celé aplikace pro sladění představ a požadavků 
se zákazníky. Máme nadšení pro věc a naše práce nás baví.
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PROČ NÁS BUDETE CHTÍT

•  Jsme konsorcium dvou IT firem, marketingové agentury a nadačního fondu. To nám umožňuje 
spojovat silné stránky do vzájemné synergie.

• Týmy pro jednotlivé projekty nominujeme podle potřeby a účelnosti, nikoliv podle toho, kdo 
je právě nevytížený.

•  Jsme odborníci a  uvědomujeme si svou zodpovědnost za váš projekt. Nezrealizujeme pro vás 
nic, čemu bychom sami nevěřili.

• Vždy chceme lepší řešení a pokud zjistíme, že vám můžeme pomoci víc, než jste si mysleli, 
pomůžeme vám.

•  Umíme i velké projekty. Známe jejich úskalí a máme propracované projektové řízení.
•  Stavíme na mnoha letech zkušeností a neustálém vzdělávání se. Obory, ve kterých pracujeme, 

jdou sice rychle kupředu, ale my s nimi držíme krok.
•  Hrajeme fér, otevřeně a držíme své slovo.

JAK POSTUPUJEME

•  Vhled a pochopení - nejprve chceme detailně poznat motivace zákazníka a cíle, kterých chce 
novým řešením dosáhnout. Mluvíme o měřitelných cílech stejně otevřeně, jako o tom, kdo je 
cílovou skupinou a kolik chce zákazník vydělat nebo ušetřit.

•  Tvorba zadání - analýze a zpracování technického zadání věnujeme tolik času a úsilí, jako kdy-
by aplikaci měl tvořit někdo jiný. Zadávací dokumentace je pro nás základním dokumentem 
porozumění se zákazníkem. Proto zadávací dokumentaci píšeme srozumitelně jak pro zákaz-
níka, tak pro vývojářský tým. Součástí dokumentace jsou většinou též nákresy a modely.

•  Realizace po krocích - během realizace průběžně ukazujeme zákazníkovi výsledky naší práce. 
Je pro nás důležité, abychom v každém okamžiku vývoje, byli na stejné trati, jako náš zákazník.

•  Testování a testování - testování je přirozenou součástí po celou dobu realizace. Jedna hodina 
testování na začátku, ušetří pět hodin oprav před spuštěním. 

•  Ladění, optimalizace a rozvoj - to je nikdy nekončící proces. Reagujeme na aktuální požadav-
ky, momentální potřeby zákazníka a jeho zákazníků, trhu či spolupracujících subjektů.
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TECHNOLOGIE

Pro realizaci aplikací používáme takové technologie, které nejlépe splní požadavky, nejčastěji 
se jedná o tyto:

Operační systém:  •  Linux 
Kontejnery:   •  Docker
Skriptovací jazyk:  •  PHP 7.2+ (či .NET MVC a JS)
Databáze:   •  MySQL 8.0+  •  PostgreSQL  •  MongoDB  •  MS SQL
Backend:   •  Symfony 4  •  Doctrine 2
Frontend (web):  •  React  •  Ant.design  • Mobx  •  Bootstrap (HTML 5  •  CSS 3)

VÝVOJOVÁ METODIKA

Vývoj probíhá obvykle ve třech fázích:

•  DEVEL - prostředí vývojářů pro vývojové účely, bez primárního přístupu zákazníka
•  BETA - testovací a akceptační prostor zákazníka
•  PRODUCTION - ostrá verze

    Po dokončení vývojových úprav na serveru devel dochází k povýšení verze na betu, kde následně 
probíhá akceptace ze strany zákazníka. Po úspěšně akceptaci se část projektu (nebo finální 
verze) povyšuje do produkční fáze. Každá změna je zákazníkovi oznamována dopředu.

•  Architektura: MVC
•  Vývojové prostředí od společnosti JetBrains (PhpStorm)
•  Vývoj je vždy verzován prostřednictvím aplikaxce GitLab na našem vlastním serveru po dobu 

vývoje a po dobu platnosti SLA
•  Po dobu platnosti SLA jsou naše aplikace též napojeny na dohledový systém 
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DOKUMENTACE

Základní dokumentaci tvoříme v podobě diagramů, wireframů a popisem metod pomocí PHPDoc. 
Testování aplikací provádíme jak lidskými zdroji na základě připravených scénářů, tak na kritická 
místa (především business logiky) aplikace jsou psány automatické unit testy. 

PROSTŘEDÍ PRO PROVOZ APLIKACE

Provoz aplikace zajišťujeme v plném rozsahu sami a nebo si provoz (a technické zařízení) zajistí sám 
zákazník.
V případě zajištění provozu aplikace námi, využíváme cloudové služby:

Cena těchto služeb je zákazníkovi účtována dle skutečných použitých prostředků. Součástí mož-
ností cloudu je i řešení zálohování všech dat, včetně databáze. Zde doporučujeme nastavení 
geograficky redundatní zálohy transakčního logu po 10 dní (lze se tedy v intervalu 10 dní vrátit 
do libovolné chvíle). Díky geografické záloze tak nehrozí ztráta dat i v případě živelné katastrofy.

PROVOZOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ZÁKAZNÍKA

Díky navržené architektuře kontejnerového řešení je možné aplikaci spustit i v lokálním prostředí 
na technickém zařízení zákazníka. Pro spuštění je potřeba podpora kontejnerizace operačním 
systémem (podpora technologie Docker ev. Kubernetes).
Pro volbu vhodného způsobu provozu a též zálohování vždy diskusujeme o  technologických 
možnostech zákazníka a podle toho navrhujeme odpovídající architekturu řešení. 

ÚDRŽBA, PROVOZ APLIKACE A HELPDESK

Nedílnou součástí našeho řešení je též i návrh na technickou podporu, údržbu a bezpečnostní ak-
tualizace jak aplikace, tak aplikačního prostředí (operační systém a další komponenty). Samozřej-
mostí je helpdesk systém pro hlášení všech typů požadavků. 



PŘÍKLADY KATEGORIÍ INCIDENTŮ S OBVYKLÝMI REAKČNÍMI DOBAMI 

KRITICKÉ VÝPADKY

V případě, že aplikace nefunguje vůbec, nevykazuje žádnou činnost, nebo je omezena stěžejní 
funkce zcela znemožňující práci s aplikací.

PODSTATNÁ VADA

Rychlost aplikace je výrazně omezena, nebo některá z důležitých funkcí nefunguje správně a výkon 
aplikace je tak do jisté míry omezen.

DALŠÍ SLUŽBY

Součástí nabízených služeb může být též: •  školení uživatelů  •  tvorba uživatelského manuálu    
        •  business konzultace  •  grafické práce  •  marketing
SLA

V závislosti na typu aplikace a požadavcích zákazníka zajišťujeme odpovídající úroveň podpory s 
garantovanými reakčními dobami.
Například aplikace, která řídí hlavní obchodní proces zákazníka a odbavuje požadavky jeho zákazní-
ků (například objednávky) v režimu 24/7, vyžaduje obecně vyšší míru zajištění stability a významně 
kratší reakční doby v případě výpadku, než aplikace, která pouze jednou denně vyhodnotí obchod-
ní ukazatele firmy a vytvoří z nich manažerský report.

DOBA OPRAVY
do následujícího pracovního dne

do následujícího pracovního dne

DOBA OPRAVY
do 24 h od zprovoznění

do 32 h od zprovoznění
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ČAS NAHLÁŠENÍ 
Pracovní den 9:00 -17:00

Ostatní doba

ČAS NAHLÁŠENÍ 
Pracovní den 9:00 -17:00

Ostatní doba

DOBA ODEZVY
2 h

8 h

DOBA ODEZVY
6 h

12 h

DOBA ZPROVOZNĚNÍ 
do 4 h od potvrzení

do 8 h od potvrzení

DOBA ZPROVOZNĚNÍ 
do 12 h od potvrzení

do 16 h od potvrzení



Nadační fond Abbigail Williams
Zacpalova 1161/2

Pod bezručovým vrchem | 794 01 Krnov  
IČ: 074 08 846 | DIČ: CZ 074 08 846

Mgr. Patrik Neuwirth
Výkonný ředitel nadačního fondu

patrik.neuwirth@awfond.eu

info@awfond.eu | +420 606 877 115

NÁŠ SVĚT JE HODNĚ BAREVNÝ:


