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Jmenuju se:

Co od eManu čekám:

Máš za sebou pohovor, potřásli jsme si rukou, 
podepsali papír a teď už jsi první den v práci. 
Jsme moc rádi, že jsi tady. Vítáme tě v týmu! 
My všichni, tví noví kolegové, eMani, ti rádi  
s čímkoli pomůžeme a poradíme.

Aby byl pro tebe začátek jednodušší, napsali 
jsme ti tento Handbook. Najdeš v něm 
odpovědi na nejdůležitější otázky a představíme 
ti pár tvých nových kolegů. Kromě toho 
obsahuje části, kam si můžeš vepisovat 
poznámky a poznatky.

Taky jsme si pro tebe připravili pár úkolů, které 
můžeš a nemusíš plnit, ale kterými se s námi 
seznámíš. A třeba tě budou bavit stejně jako nás 
bavilo je vymýšlet.

Tak hodně štěstí a ještě jednou: VÍTEJ!

Každý eMan je důležitý a ty jsi naše nová hvězda! 

VÍTEJ U NÁS!
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Celou organizační strukturu najdeš na muj.eman.cz/org.

Spolumajitelé firmy aneb koho je určitě dobré znát:

Jiří Horyna
CEO

Michal Košek
COO

Jan Horyna
CSO

Tomáš Čermák
CMO

ŠÉF

KOLEGA/KOLEGYNĚ KOLEGA/KOLEGYNĚ KOLEGA/KOLEGYNĚ KOLEGA/KOLEGYNĚTY

KDO JSME

Byli jsme čtyři, když jsme v roce 2010 eMan 
rozjeli. Dneska už je nás v týmu víc než stovka 
a najdeš nás jak v Evropě, tak v Severní Americe. 

Máme přes deset let zkušeností s vývojem, 
provozem, kvalitou, servisem informačních 
systémů i designem.

Víš, kdo jsou ti lidi kolem tebe?

http://muj.eman.cz/org
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EMAN V ČÍSLECH

2010
VSTOUPILI JSME NA TRH

NADŠENÍ DO TECHNOLOGIÍ

ČLENŮ TÝMU OBRAT V ROCE 2018 
(ODHAD)

POBOČEK V ČR A USA

100+ 155mil. Kč

5
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EMAN EUROPE
eMan s.r.o.

Sídlo a hlavní kancelář
U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, ČR        

Pobočka Plzeň
Teslova 1266/7 (budova E1), 301 00 Plzeň, ČR       

Pobočka Hradec Králové
Šimkova 1224/2B, 500 03 Hradec Králové, ČR       

Pobočka Mladá Boleslav
Palackého 267, 293 01 Mladá Boleslav, ČR

EMAN NORTH AMERICA
eMan Solutions LLC. 

Tower Executive Suites, 19901 Southwest Fwy, 
Sugar Land, TX 77479, USA

Máme celou síť kanceláří, ve kterých můžeš 
dělat. Snažíme se ti být blíž, takže kromě sídla 
v Praze máme pobočky i v Hradci Králové, Plzni 
a Mladé Boleslavi. V roce 2018 jsme navíc 
otevřeli americkou pobočku v Houstonu.

KDE JSME

A na jaké adrese sedíš ty?
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Úkol týdne1/5

Zajdi s nějakým 
ze svých nových kolegů 
na pivo!
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CO DĚLÁME

Naší doménou je vývoj inovativního softwaru. 
Vyznáme se v nejnovějších trendech jako 
augmented a virtual reality, machine learning, 
artificial intelligence nebo internet of things. 
A umíme je vhodně použít.

Pokud chceš vědět víc o tom, co máme za 
sebou, mrkni na eman.cz/nase-prace. 

Našimi klienty jsou tuzemské firmy i nadnárodní 
korporace. Dodáváme víc než jen poptané řešení, 
dodáváme funkční produkty, které odpovídají 
trendům a požadavkům zákazníka. 
A to nám dává smysl.

Pracovali jsme pro mnoho dalších klientů, všechny najdeš na eman.cz/reference.

Dostali jsme taky pěknou řádku ocenění, takže víme, že držíme správný směr. 
Koukni na eman.cz/o-nas.

http://eman.cz/nase-prace
http://eman.cz/reference
http://eman.cz/o-nas
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VIZE
BÝT LEADEREM V OBLASTI 
INOVATIVNÍCH SOFTWAROVÝCH ŘEŠENÍ.

MISE
NAŠÍ VÁŠNÍ JE ČINIT ŽIVOT LEHČÍM A BOHATŠÍM 
DÍKY CHYTRÝM TECHNOLOGIÍM.

Tento týden?

Tento měsíc?

Za rok?

Co chceš v eManu dokázat ty?
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OTEVŘENOST
Jsme otevření. Vůči kolegům, klientům, novým myšlenkám… 
Jsme týmoví hráči, kteří umí táhnout za jeden provaz.

ODVAHA
Odvážné a průkopnické činy jsou pro úspěch 
nezbytné, i když jsou někdy 
spojené s rizikem chyb a slepých uliček.

RYCHLOST
Žijeme v převratné době plné změn. Schopnost 
rychle a pružně reagovat na nové výzvy 
je nezbytnou esencí úspěchu.

UČENÍ
Neustálé učení a osobní rozvoj každého 
z nás chápeme jako předpoklad úspěchu.

POCTIVOST
Máme smysl pro fair play ve všech 
oblastech pracovního i osobního života.

JACÍ JSME

eMan je hlavně o lidech. 
O lidech, kteří mají stejnou 
DNA. Kteří jsou fér a sdílí 
základní hodnoty.

… a taky je s námi sranda, 
ale to zjistíš :-)
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 EMAN SI NA 
 NIC NEHRAJE
Nepotrpíme si na tituly a poklonkování. Všichni 
si tykáme a když říkáme všichni, tak všichni. 
Pokud nemáme meeting se zákazníkem, do 
práce chodíme v tom, v čem se cítíme dobře. 
Jestli bez kravaty nevyjdeš ze dveří, v pořádku, 
ale stejně tak na sebe můžeš hodit triko a džíny. 

 EMAN NEMUSÍ DĚLAT, 
 ŽE DĚLÁ
Docházku si hlídáš podle sebe. Sleduješ čas, 
který na čem trávíš, a ten pak vykážeš na 
konkrétní úkol v projektu. Flexibilní pracovní 
doba je realitou, takže záleží, jak se domluvíš 
s nadřízeným. Je životně důležité si vykazovat 
průběžně a pracovat se stavy úkolů.

 EMAN NEŠTĚKÁ 
 A NEKOUŠE
Všichni jsme k sobě přátelští a vstřícní. 
Nepotřebujeme si na nikom léčit ego. Samozřejmě, 
že ke své práci dostaneš pravidelnou zpětnou 
vazbu, ale není to žádný stres. 

 EMAN JE MODRÝ, 
 ALE RÁD SE ZELENÁ
Životní prostředí je pro nás důležité a jsme 
k němu ohleduplní. To mimo jiné znamená, že 
třídíme odpad, neplýtváme a zhasínáme za 
sebou. V kancelářích naopak divoké formy 
života nepodporujeme a udržujeme pořádek.

 EMAN NASLOUCHÁ 
 A NEBOJÍ SE ZMĚN
Co si myslíš, je pro nás velmi důležité, protože tak 
se můžeme pořád zlepšovat. Proto budeme rádi 
za konstruktivní zpětnou vazbu (#nohate). Vy-
jádřit se můžeš k čemukoli – co ve firmě děláme 
nebo třeba i k tomuto Handbooku. Svůj názor 
nám můžeš sdělit osobně nebo třeba přes eManí 
Vrbu.

FIREMNÍ KULTURA
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 INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY

 EIS

Neboli eMan Information System. Je to 
projektový systém vytvořený na platformě 
Redmine, který používáme snad ke všemu. 
Jako intranet, na řízení projektů, zadávání 
požadavků na náš Helpdesk, vykazování 
docházky a tak dále.
eis.eman.cz

 G Suite

Strýček Google a jeho další příbuzní jsou u nás 
jako doma. Používáme emaily, kalendáře, online 
dokumenty a úložiště souborů, Hangouts a další 
funkce této rodinky.
mail.google.com

 LastPass

Zamykáš, když odcházíš z bytu? I v eManu si 
dáváme pozor, abychom měli klíče a hesla 
v bezpečí. K tomu používáme LastPass, který si 
za nás hesla nejen pamatuje, ale taky je nikomu 
nevyzradí.
lastpass.com

 Knowledge Base

Kdybychom měli Děda Vševěda, byl by to 
systém řízení znalostí Knowledge Base. Najdeš 
tady odpověď na jakoukoli otázku. Samozřejmě 
takovou, co se týká firmy. Odpověď na základní 
otázku života, vesmíru a vůbec, je 42. 
muj.eman.cz/kb

 Slack

Slouží k rychlé komunikaci s kolegy. Řešíme přes 
něj životně důležité záležitosti jako projekty nebo 
společné objednávání obědů. Když ve Slacku 
navíc někomu poděkuješ přes /diky, uznání se 
zobrazí na televizních obrazovkách v chillout 
roomu.
slack.com

 Ostatní

Časem určitě narazíš ještě na další systémy, 
které používáme. Na jejich přehled se můžeš 
podívat tady: muj.eman.cz/systemy.

BEZ ČEHO SE PŘI PRÁCI NEOBEJDEŠ

y

http://eis.eman.cz
http://mail.google.com
http://lastpass.com
http://muj.eman.cz/kb
http://slack.com
http://muj.eman.cz/systemy
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 HARDWARE

Při nástupu dostane každý nový eMan vybavení 
pro svou práci podle dané pozice, stejně jako 
dostáváš ty. Seznam všeho vybavení 
a standardy najdeš tady: 
muj.eman.cz/vybaveni. 

  SOFTWARE A PŘÍSTUPY DO SYSTÉMŮ

K práci by ti už od nástupu mělo být 
k dispozici veškeré potřebné vybavení, takže 
i licence k softwaru a přístupy do systémů, bez 
kterých se neobejdeš. Na kradené verze se u nás 
nehraje. Chybí ti něco? Ozvi se a vyřešíme to!

V eManu používáme řadu 
nástrojů, systémů a služeb. 
Některé budeš při práci určitě 
potřebovat, jiné tě možná 
minou. Tady najdeš základní 
přehled těch nejdůležitějších. 

Úkol týdne2/5

Pošli zpětnou vazbu přes 
eManí Vrbu na 

muj.eman.cz/vrba!

A

G

http://muj.eman.cz/vybaveni
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Už jsme zmínili Znalostní databázi neboli 
Knowledge Base, náš systém řízení znalostí. 
V něm najdeš všechno, co tě bude zajímat. 
Odkaz je muj.eman.cz/kb.

V této sekci si tak zodpovíme jen pár 
základních otázek.

Q JAK SE PŘIPOJÍŠ NA WIFI?

K bezdrátové siti eman se připojíš pomocí 
hesla asdf1234. Pokud máš problém, obrať se 
na Helpdesk (přes EIS) nebo IT oddělení 
(kontakty na další dvoustraně)

u JAK MŮŽEŠ POŽÁDAT 
 O SLUŽBU NEBO POMŮCKU?

Přes Helpdesk můžeš požádat o nové vybavení, 
reklamní předmět nebo nahlásit technický 
problém. Podívej se na Knowledge Base na 
muj.eman.cz/helpdesk.

c JAK SI MŮŽEŠ SPRAVOVAT 
 DOCHÁZKU?

Jak si vykázat odvedenou práci, přesčasy, 
placené/neplacené volno, návštěvu lékaře nebo 
jak požádat o dovolenou, najdeš znovu 
v Knowledge Base: muj.eman.cz/vykazy.

Chybí ti tady nějaká otázka? Napiš si ji sem a dej nám vědět!

PRAKTICKÉ TIPY

http://muj.eman.cz/kb
http://muj.eman.cz/helpdesk
http://muj.eman.cz/vykazy
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u  JAK NAJDEŠ KONTAKT 
 NA OSTATNÍ EMANY?

Kontakty na všechny kolegy najdeš v EIS tady: 
muj.eman.cz/kontakty.
Nebo sejdi o patro výš/níž či nakoukni do kanclu 
vedle, jestli tam náhodou nesedí. Stoupnout si 
doprostřed chodby a volat většinou funguje taky, 
ale moc to nedoporučujeme.

E JAK VYPNEŠ A ZAPNEŠ 
 ALARM V PRAŽSKÝCH 
 KANCELÁŘÍCH?

Tohle je zapeklitější otázka. Potřebuješ čip 
a pokud jsi ranní ptáče nebo noční sova, musíš 
i trochu přemýšlet. Mrkni na návod ve formě 
videa nebo textu s obrázky: 
muj.eman.cz/alarm.

Úkol týdne3/5

Zkoukni videa na firemním 
YouTube kanálu

http://muj.eman.cz/kontakty
http://muj.eman.cz/alarm
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Potřebuješ pomoct s něčím konkrétním? 
Zeptej se člověka, co to řeší. Rád ti pomůže! 

          PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Máš dotazy ohledně smlouvy, potřebuješ 
potvrzení nebo školení řidičů, řešit mzdové 
záležitosti, chceš doporučit nového 
zaměstnance, začít chodit na jazykové kurzy 
nebo si jenom postěžovat? Zaskoč za People.

  Zuzana Bláhová 
  (People Specialist)
  +420 730 519 452
  zuzana.blahova@eman.cz

   IT ZÁLEŽITOSTI

Nefunguje ti počítač, potřebuješ poradit 
s nastavením nebo instalovat specifický 
software? V tom případě zaběhni na IT.

  Václav Briš 
  (IT Manager)
  +420 605 367 693
  vaclav.bris@eman.cz 

U BĚŽNÝ PROVOZ

Dopsala ti poslední propiska, v kuchyňce chybí káva 
nebo jídlo, nesvítí někde světlo? Řekni Office, 
v Praze ti pomůže rovnou a na pobočkách to vyřeší.

  Renata Pizingerová 
  (Office Manager)
  +420 725 989 590
  renata.pizingerova@eman.cz

  Lucie Valentová 
  (Receptionist)
  +420 222 202 222
  recepce@eman.cz

v AKCE A ZÁBAVA

V eManu žijeme různými akcemi. Jednou 
měsíčně spolu snídáme, taky jezdíme na vodu, 
organizujeme filmové večery, a tak vůbec. Jestli 
máš nějakou otázku ohledně eventu nebo super 
nápad na výlet, dej vědět Janě!

  Jana Lochmanová 
  (Event Manager)
  +420 777 764 151
  jana.lochmanova@eman.cz

KDYŽ POTŘEBUJEŠ HELPNOUT

n

B

mailto:zuzana.blahova%40eman.cz?subject=
mailto:vaclav.bris%40eman.cz?subject=
mailto:renata.pizingerova%40eman.cz?subject=
mailto:recepce%40eman.cz?subject=
mailto:jana.lochmanova%40eman.cz?subject=
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DOPORUČÍŠ NÁS 
KAMARÁDŮM?

Máš za sebou prvních pár týdnů u nás. Splnili 
jsme tvá očekávání? Získáváš nové přátele? Líbí 
se ti tady? Dohoď práci kamarádům a uděláš 
nejen dobrý skutek, ale taky dostaneš odměnu! 
Víc informací najdeš na muj.eman.cz/referral. 

Byli bychom taky rádi za sdílení tvých dojmů 
z eMana ostatním. K tomu slouží portály 
atmoskop.cz a glassdoor.com – budeme vděční 
za hodnocení!

Taky nás můžeš sledovat na sociálních sítích 
jako Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram. 
Oceníme sdílení i lajky příspěvků!

S VYBAVENÍ

Pokud budeš potřebovat něco s majetkem, 
třeba že v device roomu chybí nabíječka, 
firemnímu autu svítí červená kontrolka nebo 
sháníš myš či klávesnici, obrať se na Property.

  Veronika Bohuslavová 
  (Property Specialist)
  +420 770 112 002
  veronika.bohuslavova@eman.cz

facebook.com/emanprague/

twitter.com/emanprague

linkedin.com/company/eman-s-r-o-/

instagram.com/emanprague/

Úkol týdne4/5

Udělej si selfie 
se Zuzou Klímovou!

http://muj.eman.cz/referral
http://atmoskop.cz
http://glassdoor.com
mailto:veronika.bohuslavova%40eman.cz?subject=
http://facebook.com/emanprague/
http://twitter.com/emanprague
http://linkedin.com/company/eman-s-r-o-/
http://instagram.com/emanprague/


18

PANIKA?!

Víme, že je toho na začátek hodně. Spousta 
informací a novinek, jmen na zapamatování. 
Panikaříš? Neboj, všechno se usadí a my jsme 
tady, abychom ti pomohli.

Navíc máš svého mentora, člověka, za kterým 
můžeš kdykoli přijít. Jeho vzkaz dostáváš 
společně s touto příručkou. A když všechno 
selže, vezmi si tyčinku nebo ovoce z mísy! 

Úkol týdne5/5

Jdi alespoň na hodinu 
pracovat mimo svůj stůl!

Hlavně klid!
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A JE TO

Tak a máš Handbook za sebou. 
Doufáme, že se ti bude v eManu líbit!

Nejvíc se mi za poslední měsíc povedlo:

Co se mi na eManu líbí:

Co by chtělo zlepšit:

Nejvíc si rozumím s:

Jak hodnotím Handbook:
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POZNÁMKY



TY!
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