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Profil společnosti
Poskytujeme ICT řešení pro oblast financí, telekomunikací, průmyslu či služeb. Na IT trh přinášíme
širokou škálu činností počínaje konzultacemi, outsourcingem a vývojem aplikací na zakázku.
Důležité jsou pro nás nejen odborné znalosti a zkušenosti, ale také pozitivní pohled na svět,
přátelské vztahy a chuť se vzájemně doplňovat. Podporujeme svobodu člověka a jeho myšlenek,
rozšiřujeme si obzory a naše lidi podporujeme v osobním a kariérním růstu. Uvědomujeme si,
že s každým z nich firma roste a společně s ní i služby, které poskytujeme našim klientům.
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Shrnutí roku 2019
V roce 2019 jsme definovali nové firemní hodnoty, které se staly nedílnou součástí naší firemní kultury,
představují sdílená pravidla a vytváří rámec při definici firemní strategie. Aktivně rozšiřujeme své Know-how
a zákaznickou působnost v oblastech digitalizace, inovací, fintech, umělé inteligence, IoT a kybernetických
rizik v období digitální transformace ekonomiky a průmyslu 4.0. Naše zákaznická řešení jsme posunuli
k řízení uceleného produktového portfolia pomocí produktových značek s vlastní obchodně marketingovou
strategií.
Snažíme se, aby pro nás klienti byli zároveň obchodními partnety, abychom s nimi mohli budovat
dlouhodobou spolupráci a poskytovat jim ty nejlepší služby a řešení. Díky dlouhodobé důvěře našich klientů
jsme byli schopni opět zvýšit náš obrat na 424 mil. CZK.
Rok 2019 byl pro naši společnost důležitým i z pohledu zahraniční expanze. Rozhodli jsme se strategicky
budovat naše obchodní aktivity v Severní Americe s cílem založit na kanadském trhu trvalou pobočku.
V prosinci jsme oficiálně založili společnost Principal Slovakia, kde chceme v dalších letech rozšířit naši
působnost a zintenzivnit spolupráci se současnými klienty.
Mezi naše specializace nadále patří
 TeleHealth „vzdálený monitoring pacientů pomocí IoT“
 Microsoft vývoj a implementace
 PidM „centrální řešení pro správu podnikových identit“
 Cyberinsurance „konzultace v oblasti pojištění kybernetických rizik“
 Red Lau „unikátní řešení pro mobilní sítě nových generací“
 Emotia „umělá inteligence umožňující analýzu reálných emocí zákazníků“
 e-SIG „biometrický podpis a zpracování smluvní dokumentace“

Výhled do roku 2020
V roce 2020 budeme jako firma pokračovat v rozvoji stávajících kompetencí v návaznosti na naše
technologické partnerství se společnostmi Microsoft a Oracle. Naším cílem je také budovat kompetence
nové, v souladu s měnícími se potřebami našich zákazníků, např. automatizaci v oblasti testování či agilní
přístup v rámci našich zákaznických projektů.
Předpokládáme větší diverzifikaci zákaznického portfolia i mimo stávající segmenty jako je bankovnictví
či telekomunikace a budeme více zamě řovat naše obchodní aktivity do oblastí jako je výroba,
utility a farmacie. Naši snahou bude také nabízet kvalitní řešení a podporu pro státní správu.

Miloš Tkáčik

Jednatel
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HODNOTY
SPOLEČNOSTI

KONFERENCE, WORKSHOPY
A PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

 V roce 2019 jsme definovali nové firemní hodnoty, které jsou společným dílem vedení společnosti a jejích zaměstnanců. Naše firemní
hodnoty se staly nedílnou součástí naší firemní
kultury, naší firemní značky a představují pravidla, která sdílíme.

V
 e spolupráci s Českou asociací pojišťoven jsme
uspořádali Cyber Insurance Conference 2019, která se tematicky zaměřovala na kybernetická rizika
v období digitální transformace ekonomiky. V konferenčním sále našeho partnera firmy Microsoft se
sešlo na 90 účastníků jak z pojišťovnictví, tak z IT firem nebo státní správy. V 11 přednáškách a ve dvou
diskusních panelech prezentovalo 14 přednášejících, z toho 4 zahraniční.

 Tyto hodnoty tvoří od roku 2019 základ principů, kterými se naše společnost řídí. Vytváří
nám rámec při definici firemního poslání a pomáhají nám při formulaci firemní strategie.
Využíváme je ale také při každodenních manažerských rozhodnutích.

prostor
výsledky

podnikavost
odpovědnost

A
 ktivně se věnujeme oblasti digitalizace a inovací
v moderním zdravotnictví 21. století a pozorně sledujeme nové trendy. Lékařům a zdravotníkům stále
více asistují digitální technologie jako jsou umělá
inteligence, robotizace, big data, mobilní aplikace
a další. V listopadu jsme se účastnili největšího světového zdravotnického veletrhu Medica v Dusseldorfu, kde jsme oficiálně prezentovali naše zdravotnická softwarová řešení EMOTIA a Telehealth.
S
 nažíme se vytvářet prostor pro budování know-how
v oblast projektového řízení. Stali jsme se oficiálním
partnerem 11. ročníku konference projektového
řízení, kde jsme diskutovali o tom, jak projektově
zvládnout skutečně velké změny, velké technologické inovace či agilní transformace. Konference se
zúčastnilo 375 účastníků a kteří měli možnost si poslechnout 23 přednášejících.
D
 louhodobě podporujeme agilní a projektovou komunitu na českém a slovenském trhu. V minulém
roce jsme rozšířili spolupráci se společností Edutrea
pod vedením Jaroslavy Ceplechové. Společně se věnujeme budování agilních a projektových komunit,
organizaci různých tematických konferencí či meetupů. Počátkem roku jsme byli hlavními partnery
konference Project Open Space, v druhé polovině
roku 2019 pak taktéž hlavním partnerem unkonference Open Space inAgile v krásném barokním
prostředí Kaiserštejnského paláce.
V
 listopadu jsme naše kolegy vyslali na EUROSTAR,
jednu z největších mezinárodních konferencí v oblasti testování, abychom načerpali aktuální trendy
a reprezentovali naši společnost na mezinárodní
scéně. Eurostar Software Testing konference probíhá již od roku 1993 a jedná se o nejznámější konferenci mezi testery po celé Evropě.

rozmanitost
vztahy

V
 roce 2019 jsme oficiálně navázali spolupráci s asociací IPMA Česká republika, která jako jediná realizuje
certifikace dle IPMA standardu. Aktivně spolupracu-
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s komunitou Test Stack jsme spoluorganizovali celodenní hackaton o automatizaci testování Clash of
Test Stack.
 V kanadském Torontu jsme se zúčastnili inovačního festivalu ELEVATE, který byl mimo jiné zaměřen
na oblast digitální transformace, umělé inteligence
či průmyslu 4.0
 V květnu jsme opět organizovali Code Breakers,
laser game turnaj pro IT specialisty, kde jsme zaznamenali největší účast za posledních 5 let a rekordní počet přihlášených 16 týmů. Tři týdny před
zahájením jsme museli ukončit registrace. Součástí hlavního programu byla také přednáška o našem
úspěšném projektu „Prezentace modelu Škoda Vision E na šanghajském autosalonu za použití virtuální reality“.
jeme s projektovými organizacemi a podporujeme
ať již velké konference či interaktivní workshopy či
meetupy. Společně pomáháme rozvíjet komunitu
projektových manažerů v ČR.
 Ve spolupráci s předním českým agilním koučem
Karlem Smutným jsme společně organizovali setkání agilní komunity pod značkou Prague Scrum
Beer. V rámci setkání jsme měli možnost prezentovat naši případovou studii o agilní implementaci
CRM řešení v bankovním prostředí.
 Organizovali jsme vlastní 3týdenní TEST CAMP,
ve kterém připravujeme na profesní kariéru začínající testery. Využili jsme tak dlouholeté zkušenosti našich lidí s adaptací nových kolegů a vymysleli jsme
program, který uvede vybrané kandidáty do oblasti testingu. Cílem programu bylo, aby absolvent dokázal uspět při pracovním pohovoru, rozuměl procesu testování, dokázal provádět manuální funkční
testy, smysluplně reportoval nalezené chyby včetně
průběhu testů samotných.
 Na jaře 2019 jsme spustili interní Microsoft boot
camp zaměřený na Frontend a Backend vývojáře
v .NET Core a MS Sharepoint Online. Tým posléze
ještě doplnila analytička/DevOps a Scrum Master.
V rámci školičky se konala pravidelná interní intenzivní školení a workshopy pokrývající všechny požadované oblasti problematiky vývoje, např. MS SQL,
MS Azure, DevOps. Na školícím projektu strávil celý
tým 13 555 hodin a napsal 135 292 řádek kódu. Tým
si osvojil poslední vývojářské technologie, které nyní
velmi zdařile uplatňuje na zákaznických projektech
jako např. Škoda Auto či NN pojišťovna.
 Pokračovali jsme v podpoře testerských komunit
jako je [Pro]Test! či Test Stack co se týče organizace
společných meetupů či workshopů. Ve spolupráci

 Pod hlavičkou portálu Contractors.cz provozovaného Principal Services s.r.o. jsme organizovali několik
tematických meetupů pro IT specialisty zaměřené
na virtuální realitu, umělou inteligenci, agilní metodologie či projektové řízení v našich nových školících prostorách na Kavčích horách. Účastníci se
s námi na těchto akcích mohou obvykle dozvědět
novinky nejen ze světa analýzy, vývoje, testingu, či
projektového řízení, ale také třeba na workshopech
společně pečeme nebo si sdílíme zkušenosti z cest
po celém světě.
 Tradičně podporujeme také kulturní akce, a proto
dlouhodobě napomácháme divadelnímu spolku
LASO, jejichž herce tvoří parta lidí převážně pracujících v IT oblasti. V roce 2019 jsme byli partnerem
divadelního představení „Drazí pozůstalí“, které se
hrálo v Divadle na Prádle.
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VÝZNAMNÉ OBCHODNÍ UDÁLOSTI
V ROCE 2019
 Pro Českou spořitelnu jsme v roce 2019 dodali
nové CRM řešení Microsoft Dynamics jako náhradu dosavadního CRM. Se zavedením Azure cloudového řešení má nyní Česká spořitelna 360° pohled na své klienty, zaměstnanci mohou efektivně
komunikovat mezi odděleními a uchovávat historii komunikace. Po implementaci řešení umožňuje integraci s externími zákaznickými systémy, snižuje náklady na provoz a zajišťuje rychlejší odezvu
aplikace a online reporting.
 Po pivovarnickou skupinu Asahi Breweries, vlastníka společnosti Plzeňský Prazdroj, jsme v roce
2019 realizovali projekt, jehož hlavním cílem
byla konsolidace cca 60 aplikací skupiny pro trhy
v České republice, Polsku, Slovensku, Maďarsku
a Rumunsku. Požadavkem zákazníka bylo sjednotit aplikace pod jednu moderní platformu, která
by zajišťovala sdílený přístup, vzdálenou spolupráci, UX, podporu uživatelů a jednotnou správu.
 Navázali jsme spolupráci se společností Tatrabanka, jež je přední bankovní institucí na Slovensku.
Pro tuto banku jsme v druhé polovině roku začali připravovat dlouhodobý projekt, který se týká
přepisu stovek aplikací napsaných v Lotus Notes
do moderního SharePoint online.
 V září 2019 jsme zahájili spolupráci s NN pojišťovnou na regionálním projektu IFRS, jehož cílem je
dodávka jednotného řešení pro 16 zemí, včetně
Japonska.
 Pro město Kaplice jsme v roce 2019 implementovali komplexní nástroje pro podporu řízení projektů. Implementace zahrnovala celkovou aplikační
platformu na exekuci a správu projektového portfolia, strategického plánování, projektového řízení,
která pomocí dashboardů a sofistikovaného reportingu umožňuje efektivní předávání informací
o zdraví projektů.
 Pokračovali jsme v implementaci našeho unikátního řešení TeleHealth pro sběr a vyhodnocování
dat pacientů prostřednictvím vzdáleného telemonitoringu. TeleHealth bylo realizováno pro
zákazníky jako je Fakultní nemocnice Olomouc
– Národní Telemedicínské Centrum v rámci projektu monitoringu pacientů kardiologie, diabetologie, kde se analyzuje monitoring váhy, krevního
cukru, SpO2, tlaku aj. Dalším zákazníkem bylo
zdravotnické centrum IKEM Praha, kde se monitorují pacienti kardiologie.

V
 e společnosti SAZKA jsme uspěli v rámci výběrového řízení na outsourcing testingu. Kromě garance odpovídajících znalostí v rámci definovaných
rolí jako je Test Analyst, Executor, Coordinator, Lead,
Performance garantujeme i SLA na čas dodání a velikost či počet rolí v týmu na základě požadavku
SAZKA. Jedná se především o role pro integrační,
systémové a akceptační testování. Pro plánované
klíčové a specifické projekty, například aktuálně výměnu core sázkového systému, využívá SAZKA naše
specialisty v celém týmu testovacích rolí.
 Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jsme v roce
2019 implementovali zcela nový intranet na platformě SharePoint Online, který tvoří základ infrastruktury pro interní komunikaci. Součástí implementace bylo také zavedení Microsoft Teams,
které efektivně sdružuje aplikace Office 365 a uživatelé mohou k obsahu přistupovat z jednoho
místa. Zavedením intranetu spolu s integrací s MS
Teams jsme sjednotili firemní a týmovou komunikaci a vytvořili tak zcela nové digitální pracoviště.
 Jedním z rozvojových projektů je projekt AJPACH
neboli Asistenční Jednotka pro Pacienty s Alzheimerovou Chorobou. Projekt spadá v širším smyslu
do inteligentních pomocných technologií s podoblastí aktivit v kategorii každodenních životních
činností ADL. Očekávaným výstupem projektu
je komplexní řešení využívající nejmodernějších
technologií (umělá inteligence, IOT zařízení apod.),
které umožní rodinám prodloužit období domácí
péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Tímto
projektem sledujeme mimo jiné rozšíření portfolia
produktů a služeb a posílení konkurenceschopnosti a proniknutí na nové zahraniční trhy.
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V
 ypustili jsme do světa inovovaný server o pojištění kybernetických rizik na www.cyberinsurance.cz, kde se můžete dozvědět novinky
a nové trendy, jak chránit svá data a tím také
vaše podnikání. Pomocí našich služeb v této
oblasti jsme schopni významně zvýšit digitální odolnost našich zákazníků, navrhnout opatření, dodat potřebné odborníky a doporučit
optimální pojištění rizik.

DŮLEŽITÉ MILNÍKY
ROKU 2019
 Na přelomu roku 2018/2019 jsme se přesunuli
do moderních prostor na Kavčích Horách. Užíváme si prostorný HUB, technologické zázemí,
vlastní kavárnu či školící centrum s výhledem až
na Pražský hrad. Tímto krokem jsme dvojnásobně zvýšili velikost našich kancelářích. Již po několika měsících jsme se rozhodli opět expandovat, a tak jsme v rámci Kavčí Hory Office Park
zvýšili podlahovou plochu až na 1 200 m2. Naše
kanceláře můžeme flexibilně připravit na pořádání různých business snídaní, workshopů, školení či menších konferencí.
V
 roce 2019 jsme se strategicky rozhodli budovat naše obchodní aktivity v Severní Americe s cílem vytvořit na místním trhu trvalou
pobočku a vytvářet partnerství na kanadském
a americkém trhu. V rámci této aktivity jsme
také zorganizovali několik česko-kanadských
meetupů pro veřejnost a diplomaty. Velmi si
vážíme pomoci od Ministerstva zahraničních
věcí a děkujeme také místním Honorárním
konzulům, kteří nám pomohli otevřít cestu
na kanadský trh.
V
 prosinci byla oficiálně založena sesterská
společnost na Slovensku pod názvem Principal Slovakia s.r.o. Tímto krokem chceme rozšířit naši působnost na slovenském trhu, kde
aktuálně spolupracujeme s klienty jako je O2,
Východoslovenská energetika nebo také nově
Tatrabanka.
R
 ozšířili jsme portfolio služeb pro IT specialisty
na českém a slovenském trhu na portálu CONTRACTORS.cz. Nově jsme začali organizovat
bezplatné tematické workshopy a meetupy
v naší školící místnosti na Kavčích horách.

V
 ytvořili jsme vlastní značku SPORTUJI S PRINCIPAL, jelikož se dlouhodobě věnujeme nejen
profesnímu a odbornému rozvoji IT specialistů a kolegů z PRINCIPAL, ale také podporujeme aktivní způsob života. Pod touto značkou
jsme se jako firma účastnili několika veřejných
sportovní akcí jako je Gladiator Race nebo O2
běžecké štafety. Sport nám pomáhá navazovat a budovat přátelské vztahy. Sportováním
odbouráváme pracovní stres, dodáváme si
energii, a hlavně nás to společně neskutečně
baví.
 V roce 2019 jsme získali dotace z OP PIK v programu Aplikace na výzkum a vývoj inteligentního
IT řešení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou
v domácí péči, dále dotace z OP PIK v programu
Nízkouhlíkové technologie na nákup elektromobilu a také dotace z OP Zaměstnanost v programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců na odborný a profesní růst zaměstnanců.
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PŘEHLED SLUŽEB
A PRODUKTOVÉHO
PORTFOLIA
 Poskytujeme ICT služby a produkty pro oblast
financí, telekomunikací, průmyslu či farmacie.
Na IT trh přinášíme širokou škálu služeb počínaje
konzultační činností, outsourcingem a vývojem
aplikací na zakázku.
 Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávky či
vývoje softwaru. Máme zkušenosti s řízením, tvorbou zadání, analýzou požadavků a potřeb.

SW vývoj

 Pro naše zákazníky jsme připraveni zajistit tým
odborníků podle zadaných požadavků nebo převzít existující zaměstnance, včetně zajištění nezbytné infrastruktury a procesů až po reporting.
 Poskytujeme strategické poradenství a vzdělávání v business trendech a podnikovém IT. Nabízíme znalosti v oblastech business strategií, řízení
inovací, agilního přístupu nebo DevOps.
 Vyvíjíme vlastní produkty a inovativní řešení v oblasti telekomunikací, bankovnictví a finančních
služeb, průmyslu, utilit a mnoha dalších.

Konzultace

Naše specializace
 Implementace Microsoft řešení
A
 gilní transformace a agilní řízení projektů
U
 mělá inteligence a strojové učení
C
 entrální řešení pro správu podnikových identit

Outsourcing

U
 nikátní řešení pro mobilní sítě nových generací
S
 trategické business poradenství a vzdělávání
K
 onzultace v oblasti pojištění kybernetických rizik
H
 R poradenství specializované na ICT sektor

Vlastní produkty

Principal engineering
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V roce 2019 jsme posunuli naše produkty k řízení uceleného
produktového portfolia pomocí produktových značek.

Využívá umělou inteligenci při identifikaci a analýze reálných emocí svých zákazníků či zaměstnanců. Rozpoznání emoce je realizováno skládáním
všech dostupných kanálů, tj. výrazem obličeje,
intonace hlasu i emočním zabarvením textu.
Pomocí počítačového zpracování je také řešení
schopno emoce graficky druhému z účastníků
zobrazit a poskytnout okamžitou zpětnou vazbu.
Umožňuje rovněž nabídnout doporučení a správnou reakci na optimální průběh rozhovoru, a to
jak v rovině obecně psychologické, tak v rovině
věcné. Naše řešení v sobě obsahuje i platební
modul pro možnost on-line platby za nabízenou
poskytovanou službu či produkt, modul pro sdílení a zobrazování dokumentů a modul pro elektronické uzavření obchodu.

Řešení Principal TeleHealth Portal umožňuje
při využití nejnovějších technologií monitorovat
vitální hodnoty jednotlivých pacientů i jejich
skupin. V reálném čase jsou nasnímané hodnoty
pacientů přenášeny k lékaři, ošetřující sestře nebo
do dalších systémů. Při překročení nastavených
hraničních hodnot či nahlášených obtížích je lékař
či ošetřující personál na aktuální pacientův stav
upozorněn. Díky tomu může včas zahájit potřebnou léčbu a odvrátit poškození pacientova zdraví.

Principal engineering

Díky našemu unikátnímu know-how
a přehledu na pojišťovacím trhu
pomáháme zmírnit digitální rizika
a podpořit bezpečný chod u našich zákazníků. Naši specialisté a konzultanti
pomohou zajistit odolnost a výkonnost dat a systémů. Prověřujeme je
v testech dle mezinárodních standardů a požadavků legislativy. Zajišťujeme
provedení příprav firmy či organizace
na shodu s ISO/IEC 27001 a povinných
auditů kybernetické bezpečnosti dle
§ 16 odst. 1 zveřejněné novely vyhlášky
č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti, která je prováděcím předpisem
zákona č. 181/2014 Sb.

Pomáháme konfigurovat a integrovat produkty Atlassian platformy
jako jsou Jira, Confluence, Service Desk či nástroje DevOps tak, aby
z nich zákazník získal maximum a přizpůsobujeme Atlassian nástroje
stylu řízení projektů našich zákazníků. Jako odborníci na agilní transformaci pozorně nasloucháme unikátním potřebám a motivaci našich
zákazníků a rovněž se díváme na stav aktuálních systémů a agilně
hodnotíme přínosy pro vaše projekty. Disponujeme zkušeným týmem
konzultantů, který klientům pomáhá zaměřit se na výběr, implementaci a konfiguraci vhodných nástrojů na podporu libovolných procesů
a to nejen v oblasti IT. Nabízíme poradenské služby včetně konfigurace, implementace a následného školení uživatelů a administrátorů.
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NAŠI KLIENTI
 V roce 2019 se nám podařilo opět rozšířit portfolio našich zákazníků. Snažíme se, aby pro nás byli klienti zároveň obchodními partnery, abychom mohli budovat dlouhodobou spolupráci a poskytovat ty
nejlepší služby a řešení.

Mezi naše nejvýznamnější klienty patří:

Principal engineering

Největší zákazníci v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví
Česká spořitelna, VW Financial Services, Raiffeisenbank, ČSOB, ČSOB Leasing,
Hypoteční banka, Moneta Money Bank, BNP Paribas Cardif Pojišťovna,
Komerční banka, skupina PPF (Air Bank, HomeCredit), NN Management
Services, Generali, Kooperativa Raiffeisen - Leasing, Equa bank

Největší zákazníci v oblasti telekomunikací a služeb
O2 Czech Republic, O2 Slovakia, Česká telekomunikační infrastruktura,
České Radiokomunikace, 2N Telekomunikace, Česká Pošta

Utility, energie, průmysl, media a další
Asahi, Škoda Auto, Innogy, GasNet, W. A. G. payment solutions,
Accenture, ICZ, CGI, DXC Technology, v oblasti služeb
a HR zejména společnosti Manpower a LMC

PARTNERSTVÍ
 Snažíme se dlouhodobě rozvíjet efektivní spolupráci s řadou špičkových technologických partnerů. Ve spolupráci s těmito partnery a díky jejich podpoře jsme schopni dodávat požadované služby
a produkty svým klientům.

V rámci partnerství se společností Microsoft jsme v roce 2019 splnili podmínky pro rozvoj našeho partnerství „Cloud Platform“ rovněž v úrovni Gold.
Tuto specializaci mohou získat partneři s rozsáhlými zkušenostmi, a prokázanými úspěchy při implementaci řešení společnosti Microsoft, a kteří
prokazují hluboké znalosti v konkrétní oblasti. Zároveň touto kompetencí ukazujeme našim zákazníkům, že umíme aktivně pracovat s MS Azure
a na tuto oblast máme vyškolené pracovníky.

 Pokračujeme také v dlouhodobém partnerství s Oracle, Aerospike, BackBase
a dalšími lídry ve svých oborech.
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