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SVOBODA

ÚVODEM
Na rok 2018 zřejmě nezapomene žádný Čech, oslavy 100. výročí vzniku naší republiky
byly opravdu velkolepé.
Naše rma se sice ještě takovou historií pochlubit nemůže, ale léta v plenkách jsou
již za námi a důvodů k malým či větším oslavám bylo tento rok hned několik.

NOVÉ SLUŽBY
Už nejen iZUŠ a EOS ZUŠ, ale od ledna jsme školám začali pomáhat také
v oblasti GDPR. Snažíme se, aby naše péče o „ZUŠky“ byla opravdu kompletní.
A abychom využili náš potenciál v maximální míře, v průběhu roku jsme začali
rozvíjet koncept B2B řešení.

NOVÁ GRAFIKA
V nadcházejícím roce 2019 se můžete společně s námi těšit na novou podobu našich
log i webových stránek jak společnosti, tak internetových produktů. Prozatím
alespoň malá ochutnávka.
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SAMOSTATNOST

NOVÉ TVÁŘE
Úkoly se hromadily, na naše hlavy se ze všech stran sypaly stále další a nezdálo se,
že by tomu měl být v dohledné době konec. Původní tým ve složení Anička, Barča,
Honza, Ondra a Martin se rozhodl, že nastal pravý čas povolat posily.
Do nového roku s námi tedy vkročili Eva, Dan, Michal a Lukáš, svěží jarní vánek k nám
přivál Boženku, Naďu, Tondu, Evžena a Jendu, během horkých letních dnů u nás
příjemný chládek našla Peťa a z prvních sněhových vloček se můžeme radovat
společně s Ivou, Denčou, Liborem a druhým Martinem.
S příchodem nových tváří bylo třeba vytvořit každému jeho prostor, ve kterém
by se našel a mohl realizovat. Podařilo se sestavit tým nadšenců zapálených
pro práci i zábavu.
Naše dveře jsou stále otevřené. Stále hledáme posily, práce i nápadů
máme více než dost.

NOVÉ PROSTORY
Prostor myšlenkový již vytvořen byl, nutností však začal být prostor pracovní. Naše
útulné, avšak nám již příliš těsné, kanceláře v centru města jsme vyměnili za větší
jak do počtu, tak i velikosti, bezpečnější a ještě útulnější.
Prostoru nyní máme dost, a to nejen pro nás samotné, ale rovněž pro všechny, kteří
potřebují poradit, zaškolit či nás jen navštívit. Všem takovým můžeme nabídnout
příjemné posezení v naší zasedací místnosti vybavené stolem pro 12 lidí a veškerou
moderní technikou. A našlo se zde místo i pro aktivní odpočinek. Naši zaměstnanci
si mohou kdykoliv zahrát např. ping-pong.
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SÍLA

NOVÉ FUNKCE iZUŠ
Jistě jste zaznamenali novinky posledních týdnů – Evidenci úkolů zaměstnanců,
E-mailová upozornění či rozličné úpravy na stranách Centrální rozvrh, Osobní údaje
žáka, Osobní údaje zaměstnance aj. Vyvinuli jsme a úspěšně spustili mobilní aplikaci
pro Android s propracovanou Inventarizací majetku. Aktuálně pracujeme na verzi
pro iOS (Apple).
Náš systém se snažíme neustále vylepšovat tak, aby vám co nejvíce usnadnil práci
a ušetřil čas. Návrhy na „zlepšováky” ale nepřicházejí jen od nás, vítáme každý dobrý
nápad či vychytávku. Vy, každodenní uživatelé iZUŠ, jich máte velkou zásobu.

NOVÍ ZÁKAZNÍCI/UŽIVATELÉ
Díky nabídce našich služeb a prezentaci našeho systému, ať už na celostátních
školeních nebo přímo v jednotlivých školách, získáváme stále nové školy, které
se k nám přidávají a jsou z našeho systému nadšené.

NOVÉ PLÁNY
Těch máme nespočet, na jejich realizaci se opravdu těšíme.
Všechno nové, co se podaří, nám samozřejmě přináší radost, naplňuje nás pocitem
štěstí a uspokojení. Avšak nezapomínáme ani na to „staré”, dobré, již zaběhnuté
a fungující. Každodenní všestranná péče o náš systém, potažmo o naše zákazníky,
nás plně zaměstnává. Stále jsme přesvědčeni, že ...to má smysl.
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SYSTEMATIČNOST

FAKTA ROKU 2018
V ČÍSLECH
POČET NOVINEK
iZUŠ - informační systém základních uměleckých škol
Během roku 2018 jsme do iZUŠ zakomponovali téměř 30 nových funkcí. O všech jsou
uživatelé pravidelně informováni v Novinkách nebo na našich facebookových stránkách.
Úpravy stávajících funkcí netřeba zmiňovat, těch jsou stovky.
V systému evidujeme 247 232 uživatelů, z toho 78 624 žáků, 151 787 zákonných zástupců,
16 821 zaměstnanců ZUŠ, kteří dokázali za rok 2018 stáhnout 24 766 257 stránek (což je
oproti loňskému roku 17% nárůst). V počtu uživatelů je nárůst dokonce téměř 30%.
Pro takovou armádu lidí tedy bylo třeba pořídit nový výkonný dedikovaný server, aby
byly odezvy systému co nejrychlejší. Přechodem na nejnovější verze aplikačních
a databázových systémů a také díky systémovým optimalizacím samotné aplikace
čítající 5 642 souborů jsme zrychlili odezvy systému o více než 40%. Jsme tedy
výkonově připraveni na další nárůst spokojených uživatelů.
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SEBEDŮVĚRA

EOS ZUŠ - Elektronická organizace soutěží
základních uměleckých škol
Pro rok 2018 bylo vyhlášeno 7 soutěží a soutěžních přehlídek, 38 soutěžních kategorií
a celkem 285 věkových kategorií.
V EOS ZUŠ v roce 2018 proběhlo 416 školních, 348 okresních, 98 krajských a 7 ústředních
kol. Bylo podáno 13 599 přihlášek a všech soutěží se zúčastnilo 25 656 žáků z 446 škol.
Celkem bylo odehráno 32 375 skladeb o celkové délce 63 560 minut.
Organizace soutěží v současné době prochází velkou proměnou
– minimálně s 10 novinkami se již brzy budete moci seznámit.

POČET ŠKOL VYUŽÍVAJÍCÍCH NAŠE PRODUKTY
Na konci roku 2018 máme v ČR i na Slovensku více než 230 spokojených škol
využívajících iZUŠ.
Systém EOS ZUŠ využilo přes 99% ZUŠ v ČR.
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SPOLEHLIVOST

ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, AUDITY GDPR
iZUŠ
Uspořádali jsme 7 velkých celostátních školení (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové, Horní Slavkov).
Proběhlo více než 20 školení přímo na školách nebo v prostorách rmy.

EOS ZUŠ
Ve spolupráci s NIDV jsme uspořádali 14 seminářů ve všech krajských městech.

GDPR
V průběhu ledna až května jsme na cca 30 seminářích po celé ČR pomáhali zhruba
šesti stovkám ředitelů, zástupců a dalších vedoucích pracovníků zorientovat se
v této problematice.
Provedli jsme více než 50 auditů GDPR na všech typech škol (mimo VŠ) a několik
auditů proběhlo i ve remním sektoru.
Proškolili jsme více než 750 zaměstnanců rem a škol (ZUŠ, ZŠ, MŠ, SŠ).

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ FAKTA
V rámci těchto externích aktivit jsme bez nehod najezdili 27 845 km, na cestách
naši lidé strávili 134 952 minut = 2 249 hodin = téměř 94 pracovních dní
a přitom navštívili 72 měst a obcí.
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SPECIALIZACE

NOVÁ SEKCE B2B
Díky dlouhodobému působení jednoho z jednatelů rmy v business sektoru byla naše
společnost na jaře oslovena významným českým výrobcem, abychom mu zajistili
implementaci rozsáhlého B2B projektu s napojením na jeho stávající systémy.
Po speci kaci zadání byly započaty analytické práce, na základě kterých bude
v příštím roce probíhat vývoj a implementace samotného systému.
Podařilo se nám pro tuto oblast získat další odborníky v oblasti IT, díky kterým
se daří posouvat technologicky kupředu i stávající systémy (iZUŠ, EOS ZUŠ).

POČET ZAMĚSTNANCŮ
ANEB KDO ZA TÍM VŠÍM JE?
Na konci roku 2018 u nás pracuje 7 pánů (říďa, projekťák, programátoři, specialisté
na GDPR), 6 dam (technická podpora, personalistka, obchodnice, markeťačka)
a další 2 lidé jsou tzv. „na cestě“. Jsme genderově vyvážená rma :-).
Nesmíme zapomenout také na naše skvělé externí spolupracovníky, školitele
a konzultanty. Těch je v současné době 9.
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STABILITA

FIREMNÍ FILOSOFIE
Základní pilíř rmy tvoří naši lidé, bez nich by to nešlo. Skvělý tým, na který se můžete
spolehnout. Každý plní svou roli v soukolí všech nutných každodenních činností.
Profesionalita, nasazení a dobrý pocit z vykonávané práce se pak přenáší
i na naše zákazníky.
Na každého sedí každé z našich „S“ - soudržnost, svoboda, sebedůvěra, síla,
systematičnost, spolehlivost, samostatnost, specializace, stabilita, spokojenost.
Jsme hrdí na naše zaměstnance, protože bez nich by to nedávalo Smysl.
Tvoříme software, který pracuje za vás. Ušetřený čas tak můžete využít
ve svém osobním životě.
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SPOKOJENOST

POMÁHAT LIDEM

PRÁCE
V NAŠEM
TÝMU

TVORBA
INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ

KONZULTACE,
PORADENSTVÍ,
ŠKOLENÍ

UMOŽNIT
JIM DĚLAT,
CO JE BAVÍ

USNADNIT
PRÁCI,
UŠETŘIT
ČAS

ZBAVIT
STAROSTÍ,
DOPLNIT
VĚDOMOSTI
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NÁŠ TÝM JE TU PRO VÁS

Sídlo společnosti:
Interbrigadistů 590/6
750 02, Přerov

Provozovna:
Na Hrázi 1139/13
750 02, Přerov

www.sensio.cz

Kontakt:
Telefon: +420 737 299 391
E-mail: info@sensio.cz

