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Michal Strelec
Jsem softwarový inženýr na volné noze a zkušený
vývojář informačních systémů a webových aplikací.
Kontaktujte mě, rád s Vámi proberu Váš projekt …

 CO DĚLÁM?

Vyvíjím na zakázku informační systémy a webové aplikace na míru, které dodávám jako komplexní řešení včetně
provozu a podpory. Vše dělám na míru a přesně podle Vašich požadavků, které předem detailně analyzuji. Za
kvalitu, profesionalitu a spolehlivost ručím svým jménem. Při vývoji, provozu a podpoře Vašich řešení používám
ověřené postupy softwarového inženýrství a moderní technologie, které pomáhají eliminovat chyby, případně je
efektivně odstraňovat.
 JAKÉ MÁM ZKUŠENOSTI?

Vystudoval jsem softwarové inženýrství na Fakultě elektrotechnické ČVUT a od roku 2008 se na volné noze věnuji
vývoji informačních systémů a webových aplikací. Realizoval jsem řadu úspěšných projektů, které dodnes provozuji
a podporuji. Mám bohaté zkušenosti s vývojem rozsáhlých ERP a CRM systémů, vyvíjím a provozuji systémy pro
e-commerce, webovou a SEO analýzu, dolování dat z internetu a také tvořím webové stránky. Můj software
používají PRAGUE BOATS, Pražská paroplavební společnost, Addmention, SEOlight, Gama Logistics, Glentyn(e)
Shops CZ, Libella design, Brašnářství Tatiana, ENGINN EFFECT, Big Shock a další.
 JAK PRACUJI?

Obvykle vypracuji specifikaci požadavků, připravím návrh architektury a implementuji Váš software v rámci smlouvy
o dílo. Následně zabezpečuji hladký provoz a podporu, případně rozšiřuji v rámci smlouvy o poskytování služeb. U
prvního určím a garantuji fixní cenu za dílo a u druhého provozní paušál a rozsah poskytovaných služeb. Vše lze
přizpůsobit konkrétnímu systému nebo aplikaci a Vašim požadavkům.
 KOLIK TO STOJÍ?

Pro představu o ceně vždy udělám na začátku zdarma předběžnou nabídku. Ta obsahuje rámcový seznam
požadovaných funkcí, předběžný odhad ceny za dílo, odhad časového harmonogramu tvorby díla a nabídku na
provoz a podporu. Pro lepší představu o Vašich požadavcích, si s Vámi budu chtít krátce popovídat. Pokud to
situace dovolí, rád se s Vámi na úvodní pohovor potkám osobně, pokud ne, vše vyřešíme online nebo po telefonu.
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