
Kratka predstavitev ekipe TTParking

Avgust Senica

Rojen 7. 2. 1963 v Ljubljani.

Končal je Elektrotehniško šolo v Ljubljani
Od leta 1980 - 1990 plesalec, plesni učitelj, trener akrobatskega rock`n`rolla.
Od leta 1990 podjetnik. Ukvarjal se je s tiskarstvom, grafičnim oblikovanjem, trženjem.
Leta 2007 - patentna prijava.
Zadnji dve leti se ukvarja z razvojem sistema TTParking.

Teodor Bunta

Rojen 12.06.1966 v Ulm-u, Nemčija.

Z razvojem aplikacij je začel pred letom 1990, kot študent na Mariborski univerzi. Prvo na 
Atariju, potem v PC okolju. V letu 1993 je postavil aplikacijo za sprejemanje naročil in 
vodenje poslovanja gostinskih objektov.

Od 1997 se ukvarja z razvojem rešitev za mobilno telefonijo. Od leta 2002 je razvijal 
aplikacije za “pametne” telefone na operacijskem sistemu Microsoft Mobile in od 2003 na 
Symbianu.

Na področju internetne telefonije je od leta 2001 delal v tujih podjetjih  kot svetovalec.
Med ostalimi je načtoval rešitev optimizacije telefonskih stroškov za Gospodarsko zbornico 
Avstrije  v Grazu, Linzu in na Dunaju.
Zadnjih 5 let dela na projetku TT (total target) na področju razvoja marketinških orodij, rešitev 
parkiranja, optimizacije prometa in več drugih aplikacijah.

Sir 

Po končanem akademskem izobraževanju v Avstriji in na zahodu s področja prava, 
ekonomije in študij vedenjskih analiz se je Andreas Schneider posvetil finančnem sektorju, 
kjer je začel kariero na nepremičninskem trgu v Avstriji in v Kanadi, konkretneje je deloval na 
področjih razvoja nepremičnega trga in nepremičninskega investicijskega bančništva. Potem, 
ko je uspešno prestrukturiral mnoga podjetja, se je leta 2008 pridružil švicarskemu podjetju 
za upravljanje s kapitalskimi naložbami. Nato je leta 2011, potem ko je bil 15 mesecev izvršni 
direktor v tem podjetju, našel svoje poslanstvo v londonskem poslovnem okolju Velike 
Britanije. Nenazadnje je bil za svoje delo s področja dobrodelnosti imenovan v časten naziv 
Gospoda Viteza (“Sir Knight”), ki se podeljuje za delovanje v okviru združenja mednarodnih 
humanitarnih organizacij. 

Andreas Schneider
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