
Poskytujeme komplexní IT řešení



O nás ReferenceProdukty a služby Naši partneři

Představení společnosti



Management IT služeb Bezpečnost informací Řízení kvality

Klademe důraz na kvalitu a bezpečnost

ISO certifikace 



Jsme součástí mezinárodní skupiny

1993
Založena jako joint venture 
společnosti IBM

2005 Přesun centrály do Prahy

2018
Přední poskytovatel IT služeb 
ve střední a východní Evropě

Trhy s přímým 
zastoupením

Trhy, kde dále 
obchodujeme



O nás

IBA CZ je technologická společnost, která se specializuje
na poskytování služeb v oblasti software se zaměřením 
na softwarový vývoj, projektový management a IT 
konzultace.

Fakta o společnosti IBA CZ:

❑ Rok založení: 1999

❑ Sídlo: Praha, Česká republika

❑ 3 vývojová centra v Praze, Brně a Ostravě nám dávají

technologickou i zeměpisnou nezávislost

❑ Máme 120 kmenových zaměstnanců a neustále rosteme

❑ Jsme partneři předních světových poskytovatelů IT služeb

IBA Group je jedním z  největších dodavatelů 
ICT ve střední a východní Evropě.

> 19 let na
českém trhu

3 vývojová 
centra v Praze, 
Brně a Ostravě

> 120
kmenových 

IT specialistů

19 3 120



Konzultace

SW analýza a design

Koncepty IT 
projektů

Vývoj Servis

Servisní podpora

Technické 
konzultace

Mobilní aplikace ECM/DMS Digitalizace

Co umíme

Softwarový vývoj
Integrační a migrační služby
Outsourcing vývoje 
Testování
Projektový management

Naše služby a řešení

Portálová řešení



Využívané 
technologie

Firemní intranety
Webové portály
Webové prezentace
Integrace informačních 
systémů
Integrace se sociálními 
sítěmi
Loyalty systém 
Helpdesky

Vlastní produkt:
ANSWERA
Inteligentní znalostní 
báze a našeptávač 
často kladených otázek 

Naše řešení

Sjednocení
a modernizace 
technologií

Centrální přístup
k informacím
a integrace dat

Jednotné přihlašování 
a správa uživatelů

Podpora různých 
klientských platforem

Výhody

LESY ČR
Moderní intranet pro snadné 
sdílení a provoz agend, 
postavený na MS SharePoint

ČNB
Bezpečný a stabilní publikační 
systém (Open CMS) pro 
30.000 uživatelů denně

CEMEX
Modernizace portálového 
řešení - migrace obsahu
a funkcí na Liferay 7

T-MOBILE
Několik portálových a ECM
řešení, včetně inteligentního
našeptávače Answera.

Vybrané 
reference

Portálová řešení: zastřešte svou komunikaci



Využívané 
technologie

Správa a řízení  dokumentů 
Digitalizace dokumentů 
Dlouhodobá archivace 
Integrace datových schránek 
Důvěryhodné úložiště.

Vlastní produkty:
BPM – Chancellor
ECM řešení  pro 
automatizaci workflow
a archivaci. 

DocuStore
informační systém 
pro správu dokumentů a 
médií s využitím moderních 
webových, mobilních
a databázových technologií.

Naše řešení

Snadný a bezpečný 
přístup k dokumentům
a datům 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

Zvýšení dostupnosti 
a lepší dohledání 
dokumentů.

Podpora pro správu 
analogového i digitálního 
archivu.

Jednoduché nástavby
a přidávání funkcí či 
dalších uživatelů nebo 
ukládání většího obsahu.

Výhody

ČEZ
Integrace datových schránek 
se spisovou službou 
a systémem IBM FileNet.

Panasonic
Systém pro elektronický 
oběh dokumentů k urychlení
interních procesů. 

CTP Invest
ECM řešení
- realizace integrací
a vnitropodnikového
procesu Business Legal.

Vybrané 
reference

ECM/DMS, Digitalizace dokumentů

Open source řešení



HTML5, 
PhoneGap, 
ReactNative, 
NativeScript

kompatibilní se všemi 
platformami

Využívané 
technologie

Mobilní weby
Responsive web design.
Mobilní aplikace na 
míru (např. aplikace
Pro servisní pracovníky, 
likvidátory, 
pro obchodníky).

Naše řešení

Aktuální data a 
informace vždy k 
dispozici

Zefektivnění a zrychlení 
pracovních procesů

Zjednodušení a 
zrychlení servisních 
požadavků

Výhody

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Aplikace Pojišťovna –
návrh a implementace 
hybridní části aplikace

MONETA Money Bank 
Mobilní aplikace pro 
věrnostní program Bene+

Vybrané 
reference

Mobilní aplikace a weby



Akademická partnerstvíBusiness partnerství Technologická partnerství

Partneři



Reference



IBA CZ, s.r.o.

Radlická 751/113e,
158 00 Praha 5

info@ibacz.eu
Tel. +420 251 050 150
www.ibacz.eu

Děkujeme za pozornost!




