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PØEHLED AKTIVIT

 Rozvoj
 • Vývoj a implementace informaèních systémù

 • Vývoj internetových technologií a aplikací

 • Vývoj v oblasti mobilních technologií

 • Vývoj v oblasti telekomunikací

 • Multimediální prezentace

 Služby
 • Výroba, prodej a správa poèítaèových systémù

 • Sledování a støežení vozových parkù

 • Poradenství v oblasti IT

 Vzdìlávání
 • Vzdìlávání v oblasti IT

 • Celoživotní vzdìlávání vèetnì certifikovaných kurzù

 • Jazyková výuka, tlumoènické a pøekladatelské služby

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Implementace optimalizace skladových zásob pomocí pokroèilých 
matematických metod

Plánovaným výsledkem projektu bude softwarové øešení, které umožní pomocí pokroèilých matematických metod
predikovat spotøebu výrobkù a materiálù v širokém segmentu lidské èinnosti. Využije se všude, kde lze u výrobkù, 
polotovarù èi materiálù zjistit z historických hodnot výši spotøeby a urèit parametry, na kterých je spotøeba závislá, 
popø. které ji ovlivòují. Mùže se jednat napøíklad o tyto parametry: teplota, poèasí, prodejní akce, uzavírky v okolí 
prodejních míst, akce souvisejících výrobkù, uvedení nových výrobkù na trh …

Výstupy projektu jsou použitelné pro všechny domácí i zahranièní spoleènosti, které chtìjí v dlouhodobém horizontu 
efektivnì øídit své skladové procesy a logistiku, výrobní spoleènosti, velkoobchodní a maloobchodní spoleènosti, 
logistické operátory.

Vývoj systému pro efektivní odvoz komunálního odpadu

Cílem projektu je vyvinout systém, který bude mìøit skuteèné požadavky na intenzitu sbìru odpadu, s cílem 
minimalizovat celkové náklady na zajištìní jeho svozu.

Hlavním úkolem je pøipravit technologii, která bezkontaktnì identifikuje nádoby na odpad, a bìhem fáze nakládání 
a vyprazdòování pøesnì zmìøí jejich hmotnost. Sbìrem tìchto dat pøepravci odpadù (komunální svozové služby) 
získají informaci, kolik kdo produkuje odpadu a zda jsou nastavené periody svozu optimální.

REFERENCE
Vytvoøení IT strategie pro statutární mìsto Ostrava Realizování konzultaèní a auditorské práce související   |  

s GDPR v øadì organizací a mìst ÈR Vypracování podkladù pro studii modernizace IT služeb pro Zdravotnickou  |  

záchrannou službu Moravskoslezského kraje Spolupráce na vypracování Regionální inovaèní strategie   |  

Moravskoslezského kraje (takzvaná S3 strategie) Podílení se na výzkumných projektech IRIS – realizace   |  

integrovaného regionálního informaèního systému pro rozvoj pøíhranièních regionù Moravskoslezského a Žilinského 

samosprávného kraje Pravidelné setkávání s ARR v rámci iniciativy Clusternet èi na pùdì SPR MSK se zástupci   |  

ostatních klastrù Souèinnost s Hospodáøskou komorou kvùli definování strategie rozvoje støedních i menších   |  

podnikù a jejich podpory ze strany státu Spolupráce na naplòování vizí Moravskoslezského kraje pøi vytváøení   |  

fungující sítì vzájemnì provázaných organizací èi platforem

O NÁS

IT Cluster je sdružení zamìøené na oblast informaèních a komunikaèních technologií (ICT), které vzniklo v Ostravì 
poèátkem roku 2006. Svou koncepcí sdružení spojuje vzdìlávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, 
jehož posláním je zajistit pøípravu lidských zdrojù, vytvoøit potenciál pro øešení inovaèních projektù a rozvíjet 
spoleèné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu pøípravy lidských zdrojù je hlavní prioritou vtažení firem 
podnikajících v oblasti IT do vzdìlávacích procesù nejen na vysoké škole, konkrétnì Fakultì elektrotechniky 
a informatiky VŠB – TU Ostrava, ale i na støedních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzdìláváním.

Spolupráce firem s akademickou sférou má zároveò podpoøit uplatnìní výsledkù výzkumu a vývoje na trhu, 
a zajistit tak jejich transfer do podoby komerènì orientovaných produktù.

Cílem sdružení IT Cluster je v neposlední øadì vybudovat silnou znaèku, která definuje Moravskoslezský kraj 
jako centrum pokroèilých technologií. Zvažte, zda byste se i vy nechtìli stát èlenem našeho sdružení, a posílit tak 
myšlenku vybudování silného IT regionu, kde se pojem informaèní spoleènost stává realitou.
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