Strategický partner pro Vaše IT projekty

www.bootiq.io nebo www.ccnovasoft.cz

Kdo jsme

Vyvíjíme software pro firmy, které
hledají individualizovaná řešení pro
svou internetovou budoucnost ve světě
SAP BI, financí, e-commerce nebo IoT.
S více než 170 odborníky a 15 roky
zkušeností stojíme za úspěchem top
online a digitálních společností.

SAP

Business Intelligence

Divize &
oblasti
působení

Team-leasing

IOT (Internet Of Things)

Custom development a testing

Fintech

E-Commerce (E-shopy)

akvizice &
expanze roku
2019

Strategií BootIQ je růst jak organický, tak i skrze akvizice profitabilních
softwarových společností malé a střední velikosti. Konsolidace těchto společností
nám umožní jednak dosáhnout na širší škálu zákazníků, vytvořit stabilní klientské
vztahy skrze komplexní dodávku služeb a v neposlední řadě i držet ziskovost na
vyšší úrovni, než jaké je schopna dosahnout společnost menšího rozměru.

Consultanting Company Novasoft, a.s., Společnost zabývající se poskytováním
komplexního poradenství, implementacemi a vývojem SAP platformy. V současné
chvíli mají stabilní tým více než 60 konzultantů a zajištěný stabilní přísun zakázek.
Jedná se o stabilní společnost, která působí na již přes 10 let a dosahuje obratu
přes 75 mil. Kč ročně. Vidíme zásadní potenciál v propojení s našimi stávajícími
zákazníky a partnery a zahájení růstu výkonnosti.

Systems - Applications - Products in data processing

Poskytujeme
aplikační a
byznys řešení

Provádíme implementaci a rozvoj ERP SAP Náš zkušený tým konzultantů je připraven
vyslechnout si vaše požadavky a představy na informační podporu vašich obchodních procesů a
navrhnout SAP řešení pro vaši firmu. Naši konzultanti disponují znalostmi zavádění ERP SAP v
různých sektorech hospodářství. Našim zákazníkům navrhujeme optimální využití SAP technologií
a pomáháme integrovat systém SAP do heterogenního systémového prostředí.
Poradíme Vám s Rollout systémem SAP, což je specifický způsob nasazení systému SAP v rámci
nadnárodních společností. Cílem je dosáhnout unifikace nastavení zejména ve finanční oblasti,
výkaznictví případně také v oblasti logistiky..

SAP Analytics cloud
Nástroj pro vyhodnocování a predikci všech
dat, které je firma schopna sbírat.

Implementujeme

Toto řešení dokáže zákazníkům zodpovědět
velké množství otázek, které do teď nebylo
možné sledovat, jelikož zpracování dat
vyžadovalo velké množství času.
Hlavní přínosy:
●
●
●
●

Zvýšení příjmů
Snížení nákladů
Rozhodování na základě skutečnosti,
ne jen pocitů a domněnek
Zvýšení efektivity současného ETL
systému

Fintech
Platforma pro obchodování s finančními
produkty, obsahující efektivní marketingové
nástroje, automatizaci procesů a přehled o
veškerých transakcích.

Provozujeme

Hlavní know-how platformy a celého Fintech
týmu je schopnost efektivně generovat online
poptávku, správně jí vyhodnotit a dostat na
správné místo obchodní sítě pro maximální
úspěšnost obchodu.
Příklady našich řešení:
●
Webový komparátor & eshop pro
produkty úvěrů, pojištění a dalších
●
CRM podporující generování a
evidenci leadů aktivního prodeje
●
IS pro správu obchodní sítě a výpočet
provizí poskytovatele finančního
poradenství

IoT
Vyvinuli jsme zařízení pro Indoor & Outdoor
tracking. Jde o spojení kvalitních senzorů s
moderním softwarem. Pomáhá při řešení
bezpečnosti, monitoringu, automatizace atd.

Dodáváme

Toto zařízení lze využít nejrůznějšími způsoby a v
mnoha oblastech, jelikož dokáže sledovat hodnoty
více fyzikálních veličin zároveň (např. rychlost,
akcelerace, intenzita zvuku, vlhkost, teplota, ale
také stavy zařízení - zapnuto, vypnuto, otevřeno,
zavřeno, atd.)
Příklady využití našich IoT:
●
Navigace zákazníka ke konkrétnímu
předmětu v budově
●
Systém pro poloautomatickou obsluhu v
pohostinství
●
Monitoring nehmotného i hmotného
majetku
●
Sledování meteorologických veličin

E-shopy
Poskytujeme 2 e-shopové platformy:
●
Shopio - pro malé a střední e-shopy
●
BIQ shop - pro velké multi-skladové internetové
obchody

Tvoříme

Vyřešíme i ty nejnáročnější požadavky:
●
Více než 70 funkčních modulů, které lze dle potřeby
upravit
●
Možnost rychlých úprav produktů prostřednictvím
katalogu
●
Vysoká rychlost filtrování a vyhledávání pro
zákazníky
●
Responzivní šablona v základní verzi
●
Přehledná a intuitivní administrace e-shopu
●
Marketingové nástroje a funkce, které pomohou
zvýšit konverzi objednávek
●
Jazykové verze a možnost prodeje v různých měnách
●
Odladěné feedy pro zbožové vyhledávače
●
Pravidelný upgrade a podpora.
●
Stabilní a škálovatelný hosting

Aplikace a portály na míru
Nebojíme se náročných řešení, splníme požadavky
každého klienta. Do projektů promítáme naše
mnohaleté zkušenosti.

Vyvíjíme

Při vývoji můžeme použít vlastní, již navržené
produkty, které upravíme dle požadavků a díky tomu
šetříme zákazníkovi čas i peníze.

Z vytvořených projektů vybíráme:
●
Document Management System (DMS)
●
Collections Management System (CMS)
●
Informační systémy pro města
●
Systém řízení veřejných zakázek
●
Mobilní aplikace a SMS platby
●
Systémy pro správu hypotečních pohledávek

Testing
Tvoříme testovací strategie, testovací scénáře a navrhujeme testy
(penetrační, zátěžové, smoke, manuální i automatizované).

Zajišťujeme

Testeři hledají a vyhodnocují chyby. Realizují testy na různých platformách,
simulují chyby a konfigurují testovací prostředí. Výsledné testy řešíme s
oddělením vývoje.
Testing nabízíme jako samostatnou službu a nebo jako součást kompletní
dodávky vývoje.

Testing = úspora lidských zdrojů + šetření financí

Team-leasing
Našim zákazníkům dodáváme sehrané týmy odborníků pro podporu a
rozvoj jejich byznysu. Naše týmy je možné využít interně či externě.

Poskytujeme

Zaměření našich profesionálů:
Vývojáři, administrátoři analytici, UX návrháři, architekti, testeři, obchodníci,
projektoví manažeři ...
Technologie, které nabízíme:
Java, PHP, Node. js, React. js, Angular. js(2), MSSQL, Oracle, PgSQL,
MySQL Windows, Linux …
Výhody Team-leasingu:
●
Eliminování vedlejších nákladů na pozici (školení, technika,
kancelář, benefity...)
●
Rychlost obsazení pozice
●
Žádná fluktuace
●
Garance kvality a odborná kvalifikace
●
Platba za skutečně odpracovaný čas

Naši klienti

Na vyžádání Vám rádi poskytneme podrobnější
informace k našim referencím.

Výhody
spolupráce
s námi

●

Vysoká kvalita za rozumnou cenu

●

Cílem je kvalitní výsledek nikoliv kvantita projektů

●

Zkušení profesionálové s bohatou, dloholetou zkušeností
Efektivita, rychlost zpracování projektů

●

Sdílíme s klienty know how (ale jen to, které můžeme :).

●

Pokud víme, že klientův požadavek nepovede ke správnému
výsledku, nebojíme se to říci.

●

Víme, že spuštění projektu je jen začátek. Opravdová zkouška
přijde, když potřebujete za ostrého provozu v systému něco

rychle upravit nebo vylepšit. Naše zapálení proto nekončí při
nasazení. S klienty spolupracujeme nejraději dlouhodobě.

ODBORNOST
Vyvíjíme software pro firmy, které hledají unikátní řešení pro svou
internetovou budoucnost ve světě financí nebo e-commerce.

FÉROVOST

Naše hodnoty

Děláme jen to, co je potřeba, za peníze, které dávají smysl pro obě strany.
Neparazitujeme na úspěchu, tvoříme ho.

PARTNERSTVÍ
Dlouhodobá partnerství s klienty prokazují naši spolehlivost, kompetenci,
osobní přístup a vysoké nasazení.

KOMPLEXITA
Silný a stabilní partner, který dokáže zaručit kontinuitu a bezpečnost
vývoje napříč různými technologiemi a vertikálami businessu.

Kde nás najdete?

Praha:
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1

Praha:
Jeremenkova 411/9
147 00 Praha 4

Bratislava:
Turčianska 19
821 09 Bratislava

Plzeň:
V Bezovce 1523/9
301 00 Plzeň

Jihlava:
Úvoz 173/18
586 01 Jihlava

Zlín:
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín

Olomouc:
Horní náměstí 365/7
779 00 Olomouc

Navštivte naše webové stránky

Děkujeme za
Váš čas

www.bootiq.io nebo www.ccnovasoft.cz

Těšíme se na spolupráci
Marek Škuta
+420 602 186 779
marek.skuta@ccnovasoft.cz

Ivo Vedra
+420 724 501 004
ivo.vedra@bootiq.io
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