
APLIKAČNÍ 

PROGRAMÁTOR     
PRO C#/ASP.NET 

Praha, Česká republika

Rozšiřujeme naši externí dodavatelskou síť

programátorů s cílem pokrýt širokou škálu potřeb

našich klientů, kterým poskytujeme služby

DOCUMENT PROCESS OUTSOURCING.

Zajímá vás problematika životního cyklu dokumentu

od jeho vzniku, předtiskové přípravy a konverze až

po jeho zpětné zpracování, digitalizaci, indexaci a

vytěžení požadovaných dat – to vše v kontextu

programátora – vývojáře?

Tvoříme a navrhujeme uživatelská rozhraní,

připravujeme testovací scénáře, vyvíjíme SW i

jednoúčelové kódy a webové služby, to vše

primárně nad C#/ASP.NET s využitím MS SharePoint a

MS SQL, ale i nad dalším SW dle potřeby zákazníka.

Využíváme proto znalostí těchto technologií:

• SQL (ideálně dialekt MS SQL)

• C# a ASP.NET

• Základní znalost formátů v tiskovém prostředí –

.PDF .PS a .PCL .AFP

• Znalost práce daty v XML formátu 

• MS SharePoint 2010

Hodí se též:

• Webové služby psané v JAVA 

• COM wrappery v .NET (vývoj pro SW Kofax) 

• Vývoj pro mobilní zařízení – Android

• Znalost protokolů FTP, SFTP, IMAP, POP3 včetně  

SW ovládání a psaní

• Práce s certifikáty (klasická PKI a symetrické a 

asymetrické certifikáty, el. podpisy, šifry)

Máte kapacitu a chuť být „hands-on“ pro externí

příležitostnou spolupráci? Zajímá vás, co umí a jak

funguje tým Canon v B2B na poli outsourcingu

business, resp. document process managementu?

Dejte o sobě vědět na zdenka.zdrazilova@canon.cz !

HLEDÁME CHYTRÉ HLAVY A DOBRÉ 

„PARŤÁKY“ PRO PŘÍLEŽITOSTNOU 

SPOLUPRÁCI NA PROJEKTECH

Z OBLASTI TISKOVÝCH SLUŽEB A

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ.

Expect the exceptional

Canon is the world’s best imaging company –

driven to enrich people’s lives and businesses with

innovative products and smart digital solutions.

Today we are a truly global brand, constantly

challenging ourselves to find new ways of adding

value through our growing portfolio of services and

solutions.

Across the EMEA region, we employ over 18,000

people. Together we work in a respectful yet

ambitious environment – collaborating to achieve

the exceptional for our customers and always

honouring our corporate philosophy of Kyosei, ‘to

live and work together for the common good’.
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