Cleverlance je členem
Asociace virtuální a rozšířené reality
Praha, 30. října 2017 - Poskytovatel IT a technologických řešení na míru, společnost Cleverlance
Enterprise Solutions a.s., se stala členem Asociace virtuální a rozšířené reality. V rámci asociace
bude aktivní zejména firemní divize Mobility, která vyvíjí i řešení pracující na bázi virtuální a
augmentované reality.
Společnost Cleverlance vyvíjí v současné době VR a AR řešení pro automobilový průmysl,
zdravotnictví nebo jadernou energetiku. Její projekty však zahrnují i mapování Prahy pro AR headset
nebo technologii livestreamu videa ve virtuální realitě. Společnost se zúčastnila i slavnostního
zahájení činnosti asociace, na kterém některé ze svých projektů zájemcům z řad odborníků i
novinářů prezentovala.
Milan Mitošinka, Head of Mobile Products & Solutions ke členství v asociaci říká: “Vzhledem k
tomu, že v Cleverlance pracujeme hned na několika projektech postavených na virtuální nebo
augmentované realitě, je pro nás členství v Asociaci rozhodně inspirativní. Očekáváme, že nám to
umožní setkávat se stále s lidmi, kteří v tomto oboru něco znamenají a jsou pro něj hlavně nadšení.”
Asociace virtuální a rozšířené reality sdružuje odborníky, akademiky, instituce i podnikatele, kteří se
angažují ve vývoji VR a AR. Vytkla si za cíl propojovat subjekty působící v České a Slovenské republice
v oblasti technologií virtuální a rozšířené reality. Prosazuje významné změny právního a
administrativního prostředí, které umožní novým technologiím lepší uplatnění v různých oblastech
podnikání i ve společnosti.
“Cleverlance je jedna z největších vývojářských společností u nás a vnáší do asociace cenné zkušenosti z
VR/AR projektů, které realizuje. S energií startupu a precizností korporace takto vrací svoje úspěchy
společnosti. V tuto chvíli připravujeme zapojení Cleverlance i do Akademie virtuální a rozšířené reality.”
dodáva ředitel AVRAR Martin Kotek.
O Cleverlance
Cleverlance Group je skupina českých IT společností s mezinárodní působností poskytující konzultace, řešení a
služby zejména v oblastech financí, telekomunikací, utilit a veřejné správy. Do skupiny patří společnosti
Cleverlance Enterpise Solutions, AEC, TrustPort, CTS TRADE IT a Cleverlance H2B. Cleverlance vznikla v roce
2000 jako ryze česká IT firma, která se specializovala na technologii J2EE a již v roce 2003 se etablovala jako
největší dodavatel řešení na této platformě v ČR a SR. Tak jak firma reagovala na technologické změny i
obchodní trendy, přidávala do svého portfolia průběžně nové technologie, řešení, kompetence a specifické
know-how. Díky tomu se několikrát po sobě Cleverlance stala nejúspěšnějším českým poskytovatelem
softwaru podle žebříčku „Technology Fast 50“ v regionu střední Evropy. Prestižním magazínem Inside byla
vyhodnocena jako nejrychleji rostoucí česká vývojářská společnost.
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