
Tisková zpráva 
Systém ISKaM – informační systém pro koleje a menzy – získal ocenění MS Industry Awards 

 

ISKaM – informační systém pro koleje a menzy získal prestižní ocenění společnosti Microsoft 
v soutěži „Microsoft Industry Awards“ jako nejlepší řešení na platformě Microsoft v oblasti školství a 
vzdělávání. 

O systému ISKaM 2006 
ISKaM řeší komplexně veškeré oblasti provozu kolejí a menz vysokých škol. Nejedná se tedy pouze o 
klasické ubytovací a stravovací služby, ale též další provozy a co víc – vlastní jádro systému obsahuje 
kompletní clearing, tedy česky řečeno zúčtovací centrum. To ve své podstatě zjednodušuje život 
studenta na vysoké škole, neboť veškeré finanční operace vůči škole se zúčtovávají právě zde. 
Student se tak již nemusí starat, zda-li má potřebnou finanční hotovost na stravování, zda-li může 
tisknout a kopírovat či uhradit penále za prodlení v knihovně. Vše lze jednoduše hradit 
bezhotovostně formou inkasa či převodem z účtu. Z pohledu provozního je systém nesporným 
přínosem, neboť správa kolejí nemusí řešit oddělené a nesourodé systémy pro své stěžejní provozy 
ubytování a stravování, ale vše má pod kontrolou v rámci jednoho systému.  

O náročnosti systému svědčí především vlastní prostředí vysokých škol, které je jednak velice 
různorodé a liší se škola od školy, ale především je velice nebezpečné pro provoz informačních 
systémů, které nota bene spravují finance studentů. Student technicky zaměřené vysoké školy má 
značnou motivaci, ale především čas a prostředky na to, aby se pokoušel prolomit systém. 

Systém je modulární – nad jednotným jádrem jsou postaveny stěžejní moduly v oblasti ubytování a 
stravování a k systému je možno napojit i systémy třetích stran pomocí bezpečného standardního 
rozhraní webservice. 

V současné době je systém nasazen na 6-ti vysokých školách, sedmá – ČVUT se v tuto chvíli 
implementuje. Pro ilustraci – tímto systémem je nyní zabezpečeno ubytování na 28 tisících lůžkách a 
vydává se jeho prostřednictvím přes 2,3 mil. hlavních jídel ročně. 

O společnosti ApS Brno s.r.o. 
ApS Brno s.r.o. vznikla v polovině roku 1990 a jsme tedy jednou z prvních porevolučních firem. 
Základním mottem je být společností malou velikostí, ale velkou významem. Společnost ApS Brno 
s.r.o. se od prvopočátku zabývá vývojem informačních systémů na klíč, školicími aktivitami ve 
spolupráci se společností AutoCont a fakultou informačních technologií VUT v Brně a v neposlední 
řadě též dodávkou a implementací profesionálních audiovizuálních technologií. 

O soutěži Microsoft Industry Awards 
Soutěž o nejlepší implementaci řešení pro zákazníky Microsoft Awards 2008 v České republice pro 
rok 2008 v oblastech Microsoft Industry Awards 2008 a Microsoft Technology Awards 2008 

Toto ocenění se každoročně uděluje nejlepším partnerům společnosti Microsoft, kteří vyvíjejí řešení a 
aplikace na platformě Microsoft a využívají nové technologie v řešeních pro zákazníky. Hodnotícími 
kritérii při výběru jednotlivých řešení byly především rozsah projektu, míra využití nových technologií 
a přínos pro zákazníka. V letošním ročníku Microsoft Awards se soutěžilo celkem ve 14 kategoriích a 
přihlášeno bylo 60 partnerských řešení od 35 partnerů. 

Soutěžní kategorie Microsoft Awards jsou rozděleny do dvou skupin. Ocenění Microsoft Industry 
Awards získávají zákaznická řešení ve vybraných průmyslových a podnikatelských oborech. Ocenění 



Microsoft Technology Awards jsou na druhou stranu rozdělena do kategorií podle použitých 
technologií. Přihlášené projekty hodnotí komise složená ze zástupců společnosti Microsoft a expertů 
z jednotlivých oblastí. 

Linky a odkazy: 
Stránky společnosti ApS Brno s.r.o. 

Tisková správa společnosti Microsoft 

Zákaznické stránky společnosti Microsoft 

Partnerské stránky společnosti Microsoft 

Obrázky a loga 

    

 

 

 

 

http://www.aps-brno.cz/is/MS_awards.html
http://www.microsoft.com/cze/presspass/msg/20080512_news2.mspx
http://www.microsoft.com/cze/business/awards/awards2008.mspx
http://www.microsoft.com/cze/partner/program/ms_awards/default.mspx

