PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost CleverMaps byla založena na jaře 2013 Janem Sirotkem, Ondřejem Tomasem a slovinskou
společností Sinergise jako inkubátor projektů, které přináší lepší orientaci v podnikání.Jejich podstatou je
vývoj cloudových aplikací pro vizualizaci dat nad mapami, k tomu související služby a odborné poradenství.
Na samotném začátku měl tým 10 členů a začal vyvíjet cloudové aplikace pro různé obory, jejichž společným
jmenovatelem je práce s polohovými informacemi nebo mapami.
Pod hlavičkou CleverMaps vznikly projekty CleverAnalytics, CleverAssets, CleverFarm a CleverRoads, které
působí v oblastech lokační analýzy, evidence majetkoprávních vztahů, chytrého zemědělství a infrastruktury.
Jejich cílem je zpřehlednit práci, usnadnit agendu a šetřit čas. Aplikace napomáhají lepšímu plánování,
předcházení rizik a dosažení vyšší efektivity.
Tým CleverRoads, později přejmenovaný na SyMAP, se K 1. 1. 2019 vyčlenil a byl odprodán a úspěšně
pokračuje.
Ve vzájemné spolupráci nadále fungují projekty CleverAnalytics, CleverFarm a CleverAssets.

VIZE
„Jsme svobodná firma tvořená týmem nadšenců, kteří
s láskou vytvářejí unikátní mapová řešení přinášející
zákazníkům radost z rozhodování.“
PROJEKTY
V rámci firmy jsou aktuálně tři samostatné týmy, které vyvíjí aplikace v různých oblastech.
CleverAnalytics (Lokační analýzy)
Cloudová platforma pro Location Intelligence
umožňuje nový pohled na firemní data. V aplikaci je
možné propojovat zdánlivě nesouvisející obchodní
data s externími datovými zdroji a díky jejich
společnému zobrazení v mapě lépe rozumět
vlastnímu podnikání. Uživatelům z řad obchodních a
marketingových manažerů umožňuje provádět ad-hoc
analýzy nebo predikce a lépe plánovat svoje strategie.

CleverFarm (Správa farmy)
V létě 2013 byla spuštěna první verze aplikace
CleverFarm pro řízení zemědělských farem, která
je v současnosti implementována na více než
stovce farem v Česku i zahraničí. V aplikaci jsou
sdružené a zobrazené informace pro usnadnění
vedení provozní evidence, plánování prací a tvorbu
zákonem daných reportů. Zároveň společně s dodavatelem IoT zařízení firmou SolidusTech vyvíjí
senzory, díky nimž je možno v reálném čase sledovat teplotní a vlhkostní podmínky v půdě, porostu nebo skladech.

CleverAssets ( Správa majetku)
Pod společnost CleverFarm přešla k 1. 1. 2019
aplikace CleverAssets, která významně pomáhá při
správě nemovitostí, zejména v oblasti správy a
nákupu zemědělské půdy. Výhodou našeho týmu je
pokročilá znalost problematiky dat katastru nemovitostí v kombinaci s dalšími datovými sadami
zahrnující zemědělské půdní bloky, informace o budovách nebo statistických dat. CleverAssets pomáhá
při správě nemovitostních portfolií privátních i institucionálních vlastníků, především pak v oblasti správy zemědělské půdy.

KLIENTI
Mezi zákazníky CleverMaps patří velké i malé firmy, ale i privátní investoři v oblasti nemovitostí, např.
p.k.SOLVENT s.r.o. provozující síť drogerií TETA, Home Credit a.s., Homolka & Pavlík a.s., Astur Straškov,
a.s., Česká spořitelna a.s., Agrofert a.s., Dáme jídlo s.r.o., ZENERGO a.s. a další.

TÝM
Zakládáme si na principu svobodné firmy s maximálním osobním zapojení všech zaměstnanců. Všichni
členové týmu mají přehled o tom, co se ve firmě děje. Chceme si udržet pozici atraktivního zaměstnavatele
pro kreativní, nadšené a talentované lidi. Společně jezdíme na hory, v létě na vodu, pořádáme firemní
badmintonové turnaje, darujeme krev a angažujeme se v projektu Missing Maps a Ukliďme Česko.

