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Vážení čtenáři,
zasíláme Vám již páté číslo našeho pravidelného newsletteru, v němž se dočtete o aktualitách
Technologické platformy CTIT, zajímavých oborových dotačních možnostech, připravovaných akcích a
novinkách z oblasti komunikačních nástrojů a IoT.
Příjemné čtení Vám přeje tým CTIT.
K pravidelnému odběru newsletteru CTIT prosím piště na info@ctit.cz.

Aktuality
Bezplatné vzdělávací kurzy
V rámci projektu Vzdělávání prostřednictvím Asociace CTIT nabízíme členům Technologické platformy
CTIT bezplatné vzdělávací kurzy.
Aktuálně připravujeme kurz Angular JavaScript. Bude se jednat
o 16ti hodinové školení, které proběhne v Brně, v týdnu od
21. 8. do 25. 8. 2017 vždy v dopoledních hodinách.
Kurz bude zaměřen na tvorbu webových aplikací v jazyce
JavaScript pomocí frameworku AngularJS. Účastníci se seznámí
se základy tohoto frameworku a naučí se ho využít pro vývoj
dynamických webových prezentací. Naučí se také využít různé
nástroje pro podporu vývoje.
Kurzy budou probíhat formou praktického cvičení v počítačové učebně.
V případě zájmu a pro více informací nás kontaktujte na info@ctit.cz

Zajímavé dotační příležitosti
Níže uvádíme vybrané aktuální výzvy pro podnikatelský a výzkumný sektor.
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Přehled připravovaných oborových akcí
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představí
proces
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/prvni-oborovaAktuální trendy a vliv IoT konference-iotv oblasti finančních služeb fintech-forum/
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Novinky ze světa IoT a FinTech
Český startup ve výběru fintechové budoucnosti
Zprostředkovatel odložených plateb Twisto se objevil v žebříčku Patfinder Ranking 2016/2017,
obsahujícím 50 nejnadějnějších fintechových společnosti světa. Portál Financial IT umístil karlínský
startup na 29 pozici.
Autoři žebříčku vybírali nadějné fintechové společnosti podle čtyř kritérii: unikátnost daného řešení,
odlišující faktory a inovativnost projektu, fáze vývoje projektu a jeho územní rozšíření, a v neposlední
řadě hodnocení týmu daného projektu. Do výběru byly zahrnuty pouze společnosti existující čtyři a
méně let.
Zakladatel a CEO Twista Michal Šmída pro portál czechcrunch.cz uved k tomuto úspěchu: „Naším cílem
není se honosit oceněními. Ovšem věřím, že podobné úspěchy jsou důkazem, že s Twistem se nám daří
měnit zaběhlé pořádky ve financích. Zároveň jsou podobná ocenění pro nás impulzem nepolevit a
pokračovat v budování naší vize. Tou je zjednodušovat lidem placení i život a umožnit online generaci
přístup k férovému financování.“
Twisto patří k největším českým fintechovým společnostem. Hlavní doménou je zprostředkování a
odložení platby při nákupu po internetu, kde klienti mohou využít Twisto u více než 300 eshopů.
Od svého vzniku v roce 2013 dosáhlo Twisto před časem jednoho milionu uskutečněných transakcí a
aktivně jeho služby využívá více než 200 000 Čechů. Aktuálně firma rozšiřuje své portfolio a zaměřuje
se třeba na platby faktur.
Z 50 zařazených firem je největší počet (39) z Evropy, následuje severní Amerika (12) a Asie (8). Podle
odvětví se největší podíl startupů zabývá platbami, zabezpečením a online bankovnictvím. Na základě
dalších publikovaných statistik v žebříčku lze vyčíst, že průměrná nadějná fintechová společnost byla
založena v období mezi roky 2013 a 2015 a již získala investory.
Snad tento nadějný výhled přinese Twistu hodně úspěchů v budování jejich vize a poslouží i ostatním
českým fintechovým společnostem jako motivace pro jejich práci.
Zdroje:
https://www.czechcrunch.cz/2017/07/prazske-twisto-hlasi-pres-200-tisic-uzivatelu-a-zarazeni-do-top-50-fintech-startupu-sveta/
https://financialit.net/news/it-innovations/financial-it-launches-its-20162017-pathfinder-ranking
https://www.twisto.cz/
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Pozvánka na konferenci IoT a FinTech Forum
Jménem Technologické Platformy CTIT bychom vás rádi pozvali na konferenci s názvem „IoT a FinTech
Forum – aktuální trendy a vliv IoT v oblasti finančních služeb“. Konference se uskuteční dne 29. srpna
2017 v Brně.
V rámci konference vystoupí členové platformy pro komunikační nástroje a IoT , odborníci a zástupci
českých fintech firem. Konference má za cíl představit aktuální trendy, vývoj a buducnost jedné z
nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí IoT – Fintechu v ČR i ve světě.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.
IČ: 04968298, DIČ: CZ04968298
@: info@ctit.cz, M: @ctit
Sídlo
Pražská 483, Písek 397 01, budova TCP Pražská
@: lubos.novosad@ctit.cz
Provozovna Brno
Veveří 111, Brno 616 00, budova Platinium
@: jiri.fuchs@ctit.cz

