
POWER PLATFORM 
HACKATHON
 WORKSHOP



Cílem  hackathonu  je  skupinu chytrých  hlav motivovat ke společnému  vyřešení jednoho 
konkrétního problému.

Nebojte se, pomůžeme vám. Hackathon vedeme organizačně a pomáháme s výběrem 
vhodných technologií nebo odbornou radou jednotlivým členům týmu.

JAK TO PROBÍHÁ?

• Představení vybraného problému k řešení. 

• Jasná specifikace zadání, aby každý rozuměl, co je cílem. 

• Analýza řešení, zhodnocení, zda má smysl se problému věnovat,  
a současně návrhy dalšího postupu. 

• Rozdělení rolí v rámci jednoho týmu. 

• Vytvoření seznamu dílčích úkolů (postupu řešení) tak,  
aby jednotlivé kroky vedly k vyřešení stanoveného problému. 

• Kódování, designování. 

• Prezentace výsledků .
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PRO KOHO JE URČENO

Součástí skupiny participující na workshopu jsou nejen IT odborníci z vybrané 

společnosti, ale i jejich kolegové z businessu. Chceme během setkání skloubit IT 

pohled s pohledem koncového uživatele a nalézt tak vhodné řešení zvoleného 

problému.

CO ZÍSKÁTE 

Prohloubení znalostí o možnostech a fungování Power Platform. Získání dovedností, jak 

skloubit jednotlivé komponenty a umět vytvořit řešení zvoleného problému.  Výsledkem 

je tedy i konkrétní řešení problematiky či jejích částí (podle tématu, požadavku získání 

detailních znalostí a množství určeného času).

KOLIK ČASU POTŘEBUJETE

V závislosti na složitosti zvoleného problému a složení týmu navrhneme potřebný čas.  

Naši odborníci jsou po celou dobu přítomni a workshop vedou.

Standardní délka trvání: 1–3 dny  (9:00–19:00 hodin)

KDE TO BUDE PROBÍHAT 

V sídle zákazníka (pokud je schopen vytvořit potřebné podmínky), případně podle 

preference zákazníka umíme domluvit vhodnou lokaci.

KOLIK TO BUDE STÁT

Cenu definuje celková délka trvání hackathonu a počet našich participujících odborní-

ků.  Při skupině 8 a více osob ze strany zákazníka doporučujeme 2 naše specialisty, aby 

mohli poskytnout potřebnou pomoc.  

 30.000 Kč bez DPH za 1 den a 1 specialistu

JAK TO PROBÍHÁ?

• Představení vybraného problému k řešení. 

• Jasná specifikace zadání, aby každý rozuměl, co je cílem. 

• Analýza řešení, zhodnocení, zda má smysl se problému věnovat,  
a současně návrhy dalšího postupu. 

• Rozdělení rolí v rámci jednoho týmu. 

• Vytvoření seznamu dílčích úkolů (postupu řešení) tak,  
aby jednotlivé kroky vedly k vyřešení stanoveného problému. 

• Kódování, designování. 

• Prezentace výsledků .
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