
POMÁHÁME FIRMÁM

S DIGITÁLNÍ TRANSFORMACÍ

Identifikujeme příležitosti, navrhujeme a vyrábíme softwarová řešení na míru.

Máme přes 10 let zkušeností z top projektů.



Od roku 2020 jsou naše akcie obchodovány

na trhu PX Start na Burze cenných papírů Praha.

KDO JSME
PROČ SI

NÁS VYBRAT

10+ LET ZKUŠENOSTÍ Z TOP PROJEKTŮ

Máme bohaté zkušenosti z mnoha úspěšně 

realizovaných projektů pro české

a zahraniční klienty

1.

2. ROZSÁHLÉ OBOROVÉ KNOW-HOW

Disponujeme hlubokou znalostí v oblastech 

automotive, energetiky a utilit, bankovnictví, 

pojišťovnictví, průmyslu...

3. KOMPLETNÍ PORTFOLIO SLUŽEB

Nabízíme kompletní služby. Od úvodních 

konzultací a analýzy přes vývoj a testování 

až po servis a podporu

4. MODERNÍ A OTEVŘENÉ TECHNOLOGIE

Používáme nejmodernější dostupné 

technologie pro maximalizaci efektivity

a dlouhodobé udržitelnosti

5. DESÍTKY ZÍSKANÝCH OCENĚNÍ

Kvalitu naší práce potvrzují desítky ocenění, 

které získala námi vyvinutá řešení

Společnost eMan je předním českým dodavatelem 

softwaru. Specializujeme se na vývoj mobilních

a webových aplikací a související služby, jako jsou

UI/UX design, podpora a servis, outsourcing IT 

specialistů a poskytování konzultací.

Zaměřujeme se především na klienty

z automobilového průmyslu, energetiky, bankovnictví, 

pojišťovnictví, průmyslu a služeb. Kvalitu námi 

vyvinutých řešení potvrzují desítky získaných 

ocenění. eMan působí v České republice a ve 

Spojených státech amerických. Od roku 2020 jsou 

akcie společnosti volně obchodovány na trhu

PX Start na Burze cenných papírů Praha.

175 mil Kč

Obrat v roce 2020

100+

Členů týmu

2010

Vstoupili jsme na trh

6

Poboček v ČR a USA

Projekty umíme realizovat od A do Z. Od úvodní 

analýzy přes prototypování, vývoj, testování až po 

podporu, servis a následné vylepšování řešení.

V průběhu všech fází jsme pro zákazníka partnerem

a průvodcem ve světě digitální transformace.
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ŽIVOTNÍ CYKLUS

PROJEKTU

eMan

Fáze
designování

Fáze
podpory

Fáze vývoje

JAK 

PRACUJEME

Jsme držiteli certifikátu kvality procesů a výstupů ISO 

9001, certifikátu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001

a certifikátu ISO 14001 dokládajícího naši snahu

o dlouhodobou udržitelnost a ochranu životního prostředí.



CO NABÍZÍME

VÝVOJ MOBILNÍCH APLIKACÍ

Vyvíjíme aplikace pro smartphony, tablety, hodinky, 

televize, auta a další chytrá zařízení. Od mobilního 

bankovnictví přes obchodní aplikace až po dálkové 

ovládání auta. Naše řešení zahrnují analýzu, návrh,

UI/UX design, vývoj, testování a následnou podporu

a servis. Vyvíjíme pro Android, iOS a další OS.

PODPORA A SERVIS

Poskytujeme služby v oblasti podpory a servisu. 

Podpora v rámci SLA zahrnuje monitoring IT systémů 

a dostupnost týmu pro rychlé řešení incidentů.

V rámci servisu (rozšířené podpory) nabízíme 

konzultace, rozvojové aktivity a realizaci změnových 

požadavků. Máme zkušenosti s převzetím podpory

a dalším rozvojem produktů a služeb třetích stran.

OUTSOURCING IT SPECIALISTŮ

Dodáváme pracovní kapacitu IT specialistů formou 

bodyshopu a team leasingu. V portfoliu máme 

softwarové vývojáře, analytiky, testery, designéry

a další role včetně vysoce specializovaných 

odborníků. Výhodu je vazba na know-how

a zkušenosti dalších členů týmu firmy s více než 

10letou historií.

CONSULTING

Pomáháme klientům digitalizovat jejich produkty, 

služby a procesy. Hledáme nové příležitosti, trhy

a komunikační kanály. Analyzujeme potřeby, 

navrhujeme řešení, vyvíjíme prototypy, testujeme. 

Vymýšlíme jak integrovat IT systémy, cloud, internet 

věcí a reporting pro dlouhodobé dosahování efektivity 

a konkurenceschopnosti.

VÝVOJ WEBOVÝCH APLIKACÍ

Vyrábíme webové aplikace. Od jednoduchých aplikací 

až po rozsáhlé informační systémy, jako jsou  

zákaznické portály nebo specializovaná řešení

v oblasti průmyslu, energetiky a egovernmentu. 

Zajišťujeme kompletní dodávku řešení, která obsahuje 

analýzu, návrh, UI/UX design, vývoj, testování

a následnou podporu a servis.

UI/UX DESIGN

Tvoříme design aplikací. Umíme všechny fáze 

procesu: úvodní analýza a průzkum založený na 

datech, wireframing a prototypování, uživatelská 

testování, grafický design, motion design

a konzultace. Realizovali jsme design aplikací pro 

weby, smartphony, tablety, chytré tv, hodinky,

ale i displeje v autech nebo nemocničních lůžkách.



VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI

V eManu pracuje fantastický tým. Když chcete, aby 
vyskočili, už jsou dávno ve vzduchu.”

“

CHRIS BAYARDO

Veralink Managing Partner & 
Bayardo Safety CEO
VeraLink Solutions, LLC

S výsledkem práce společnosti eMan jsme opravdu 

spokojení. Zjistili si naše potřeby, doplnili je

o funkční nápady a výsledná řešení nám ušili

přímo na míru.”

“

MARTIN BULÍŘ

Generální ředitel
Edenred CZ s.r.o.

Našim klientům jsme díky aplikaci od eManu 

poskytli neomezený přístup k nabízeným službám. 

Doporučil bych tuto společnost jako partnera každé 

firmě, která chce posunout zážitek svých zákazníků 

na vyšší úroveň.”

“

JAN BLAŽEK

Vedoucí oddělení IT systémy
a infrastruktura UNIQA pojišťovna a.s.

KONTAKTY
EMAN EUROPE

eMan a.s.

U Pergamenky 1145/12

170 00 Praha 7

Česká republika

eMan Solutions LLC

The Cannon Houston

1334 Brittmoore Rd

Houston, TX 77043

United States of America

EMAN NORTH AMERICA

+420 222 202 222

info@eman.cz

www.eman.cz

+1 (346) 232 2867

hello@emanglobal.com

www.emanglobal.com
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