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Se zaváděním a používáním big data technologií 
dnes přichází řada otázek: Jak optimálně řídit 
kvalitu dat? Jak řešit přístupy uživatelů? Jak se 
postarat o dostupnost dat? A jak je prezentovat v 
rámci existujících technologií? Živelný postup 
naráží na své limity a je třeba hledat systémový    
a zároveň agilní přístup.

Ukážeme Vám řešení pro big data, které nevyžaduje implementaci 
finančně a časově náročných technologií. Zpřesní Vám informace  
a znalosti o zákaznících a umožní zefektivnit práci s velkými daty. 
Jednoduše a rychle... 
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ovlivňuje big data? 
(Ondřej Stokláska + host)

Ukážeme typické problémy 
spojené s nástupem velkých dat  
a jejich řešení  prostřednictvím 
data governance.

data s lehkostí 
Googlu
(Tomáš Bárta - Semanta)

Představíme Vám jako 
prvním novou verzi 
systému našeho partnera, 
společnosti Semanta. 
Uvidíte reálné použití pro 
big data platformu.

RDS: Prakticky na 
masterdata
(Pavel Šulc)

Seznámíme Vás s novinkami 
našeho produktu RDS           
a možnostmi integrace na 
systém Semanta. 



Business intelligence manažerům a expertům zajišťujícím dostupnost, 
kvalitu a prezentaci dat. Manažerům a expertům IT –  převážně pak 
CDOs (Chief Data Officers). Odborné veřejnosti.

Kdy: 23. 3. 2016 od 8:30 do 11:30 hodin  
Kde: Konferenční centrum Tower, 
Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Pankrác 

Více informací a registrace na jtopolova@trask.cz   
Svou účast potvrďte nejpozději do 18. března 2016.

Pokud Vám unikla naše předchozí odborná snídaně iTea 
zaměřená na oblast BPM pod názvem „Procesy v době realtime 
rozhodování“, rádi vám zašleme její program a dokumentaci. 
3. března proběhla iTea na téma „Infrastruktura a moderní 
trendy ve vývoji aplikací“.
Plánujeme další odbornou snídani iTea, která se bude konat ve 
čtvrtek 21. dubna, tentokrát na téma: „Portály“ .



Trask solutions, Na Pankráci 1724/129, 140 00  Praha 4, CZ 
T +420 220 414 111  F +420 220 414 127  
E info@trask.cz www.trask.cz

Více informací o společnosti Trask solutions 
naleznete na www.trask.cz.

Trask solutions působí na trhu již 
20 let a dnes zaměstnává   IT 
odborníků. Obrat společnosti v roce 201  
činil 70  milionu korun.

Trask solutions

Trask solutions je konzultační 
a technologická společnost, která pomáhá 
svým klientům využívat informační 
technologie k rozvoji jejich podnikání 
a k rychlejšímu zavádění nových produktů 
a služeb. K tomu využívá důkladné znalosti 
segmentů působení svých klientů 
a dlouhodobě prověřené znalosti v oblasti 
integrace, konsolidace, zavádění, vývoje 
a správy IT řešení. 

Mezi hlavní kompetence Trasku patří:

Business process management 
a document management 

Integrace

Business intelligence, reporting 
a master data management

Infrastruktura a bezpečnost 

Portály a mobilní řešení

Odborné IT služby 

Business consulting a architektura

Enabling Innovation 




