
Ing. Richard Paták 
Rochovská 771/8, Praha 9 – Hloubětín
Tel: 723045550
email: richard.patak@gmail.com

Vzdělání :
1986..1992

ČVUT fakulta elektrotechnická (při zaměstnání)
obor: Technická kybernetika (ukončeno státní zkouškou)

1979..1983 SPŠ Sdělovací Techniky (ukončeno maturitou)

Praxe :
od .. do Firma / Projekt / Program                                                  Způsob práce (OSVČ / zaměstnanec / dodavatel)

Pracovní pozice
Náplň práce

2009..doposud Papouch s.r.o.                                                                                     OSVČ
Programátor v Delphi v oblasti automatizace
Vývoj a technická podpora systému WorkMonitor pro kontrolu výroby

2003..doposud Alphatech s.r.o.                                                                                     dodavatel
Programátor v Delphi v oblasti telekomunikace
Vývoj a technická podpora programu SMS_Mail pro převod SMS na e-maily a naopak

2007..2011 Telesis s.r.o.                                                                     zaměstnanec, do r.2008 OSVČ
Servisní technik, programátor Delphi v oblasti telekomunikace
Servis tel.ústředen a tarifikačních programů ALLWIN a TELEWIN,
Vývoj programu MEDIXcom ,  TKredit, Telewin, Allwin.

2005..2007
ALLWIN plus – předání programu a ukončení spolupráce na projektu ALL.COM-ALLWIN               OSVČ
Programátor Delphi v oblasti telekomunikace a tarifikace
Převod zdrojových kódů do Delphi pro Win32 API. Změna způsobu instalace a autorizace programu.
Přidání tarifikačních tabulek a databází z programu ALL.COM přímo do programu ALLWIN.
Spolupráce s prodejci při uvedení nové verze programu ALLWIN na trh.
Další práce pro Papouch s.r.o, Alphatech s.r.o, VŠCHT atd...

1997..2006 ALLWIN, COMMAN  a další programy                                                                 OSVČ
Programátor Pascal + Delphi v oblasti telekomunikace a tarifikace
Vytvoření programu ALLWIN pro Windows jako nadstavby na tarifikační program ALL.COM pro DOS. 
Spolupráce s prodejci programu ALL.COM na podpoře a dalším vývoji - programu ALLWIN.
Další programy - Comman, DataLoad, Mobilcom, Spojovatelka, Kredit, TapiOpen, Outl_Up, App16on, Setup...
pro podporu prodeje a doplnění možností programů ALL.COM a ALLWIN. 

1995..1997

1990..1992

PaPouch elektronika                                                                                 OSVČ
Programátor Pascal,  návrh plošných spojů, oživování a pod.
Různé práce na projektech LaserGame, program Lasp (spektrometr) atd. 
Vedení diplomové práce -  Osciloskop jako deska do počítače

1993..2002 Alphatel s.r.o. (od 1999 Alphatech s.r.o.)                                                                                           dodavatel
Programátor Pascal v oblasti telekomunikace
MSET, TSET, CTSET - Programy pro nastavování telefonních ústředen 

1991..2003 Servis elektronických psacích strojů IBM                                               OSVČ
Servisní technik a opravář                                                                                                                                    
Opravy elektronických psacích strojů IBM, Lexmark a dalších. Dlouhodobé smlouvy na jejich průběžnou údržbu ve 
Strojexportu, Škodaexportu, Chemapolu, Ministerstvu dopravy a spojů, PRO.MED.CS – Biointer, atd. 

1983..1990 VÚMS (Výzkumný ústav matematických strojů)                                                        zaměstnanec
Technik elektronik. Programátor.                                                                                                               
Návrhy plošných spojů (Cadstar) a masek HIO(WSH572..-AutoCAD). Měření, testování, oživování...

Další informace :
Nejpoužívanější pracovní nástroje Delphi XE2, Delphi 7

Další používám technologie XML,XSL,CSHTML,HTML,Razor,SQL,CSS

Práce na PC Windows, Open a MS Office,  atd...

Zájmy Turistika, cyklistika, sport

Dálší – hobby až profese Opravy, úpravy a vylepšování všeho druhu
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