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Výsledky sú satisfakciou.

NA ÚVOD
Viete, čo skutočne potrebujete? A máte
jasno v tom, čo chcete?
A sú u vás odpovede na obe otázky
rovnaké?

Pokračujme v tom.

D-news

Je úplne jedno, či ide o biznis, prácu,
vzťahy, každodenný život, dnešné priority či ciele budúcnosti, každý z nás
(drvivá väčšina) neustále niečo potrebuje alebo chce. Máme túžby, kladieme si ciele. Snívame, predstavujeme
si, vizualizujeme, modlíme sa, robíme
si nástenky priorít. No je zaujímavé,
že čím viac sa v dnešnej dobe o tejto
téme hovorí a venuje sa jej pozornosť,
tým viac sa dostávajú do popredia aj
príbehy o tom, ako si ľudia mysleli, že
niečo potrebujú – no zistili, že v skutočnosti chcú presný opak. Hodili za hlavu
doterajšiu prácu, či kariérnu históriu
a vydali sa do sveta, úplne zmenili pôsobisko, či bydlisko, a začali odznova.
Vždy si mysleli, že potrebujú k životu
dynamiku, akciu, termíny a dni naplnené úlohami – a potom sa rekvalifikovali na sound healing kouča a dni majú
naplnené asánami. Alebo boli naopak
presvedčení o potrebe pokojného stabilného života so štandardnými istotami – a potom založili startup, alebo sa
našli v nomádskom živote plnom dobrodružstva, adrenalínu a neistoty.
A rovnaká transformácia nastáva aj
v biznise. Majitelia, manažéri, riaditelia, ľudia z fachu – boli sme v tom, že
vieme, čo je potrebné na úspech, aj
to, ako je vlastne úspech kvantifikovaný. Čo potrebuje firma k rastu a zamestnanec k motivácii. Čo si žiada trh.
Čo chceme dosiahnuť. Čo nás posunie
na rebríčku lídrov. Čo nás v práci naplní
a dá jej zmysel. Odpovede sme podkladali argumentami, prieskumami, dátami, grafmi. Roky to fungovalo.

Vidieť zmenu, pochopiť ju, rozumieť jej,
stotožniť sa s ňou alebo ju sám drajvovať - máme na výber. Pričom ani jedna
alternatíva nezahŕňa možnosť zmenu
ignorovať alebo sa jej vyhnúť.
No stačí „iba“ inovácia? Henry Ford
pred viac než sto rokmi povedal, že
ak by bol počúval svojich zákazníkov, dal by im iba rýchlejšieho koňa.
Upgradovaný kôň by bola inovácia – no
automobil, to bola revolúcia.
A práve atribúty revolúcie majú procesy aj dianie okolo nás. Ak ju vnímame
ako hlbokú kvalitatívnu zmenu v spoločensko-politických vzťahoch, prechod
od starého usporiadania k novému,
tak presne to sa deje. Zákazníci chcú
riešenia na mieru, dostupné okamžite a meniace sa dynamicky, nonstop
a online. Chcú skutočný obojstranný
vzťah, v ktorom môžu spolurozhodovať. Kancelárie už nie sú v móde, a ľudia chcú pracovať vtedy, kedy im to vyhovuje a tam, kde sú najproduktívnejší.
Podniky si volajú na pomoc antropológov a pozícia Happiness Manager sa
stáva bežnou praxou. Firmy nehovoria
o tržbách, ale o tom, ako chcú svojimi
riešeniami zmeniť svet. Manažéri sa
neboja deklarovať, že biznis chcú viesť
cestou dlhodobej udržateľnosti. Silu
získajú komunity a odvážni jednotlivci, disrupcia prišla aj do služieb, ktoré nám poskytujú platformy, o akých
sme pred pár mesiacmi ani netušili
a na získavanie aj zdieľanie informácií
už tiež nepoužívame tradičné médiá.
Zákazníci chcú vedieť, akým spôsobom
bol produkt vyrobený, dovezený či balený. Kandidáti sa na prijímacích pohovoroch pýtajú na hodnoty spoločnosti.
No a čo s tým má IT firma?

v podstate neustále. Už to nie je len
o kanceláriách v mobile, appkách, chatbotoch a algoritmoch v službách, ktoré využívame, o wearable gadgetoch,
či hlasových asistentoch. Smart sú
mestá aj zariadenia, ktoré merajú náš
spánok. Nie je to o tom, že dnešné trojročné deti ovládajú tablety lepšie ako
my. Generácia detí, ktoré prichádzajú
na svet dnes, bude na internete od
narodenia. Transformuje sa postavenie ich prstov na rukách aj fungovanie
neurónovej siete. Senzory, dáta, internet vecí, face recognition, biometria,
umelá inteligencia, predictive analytics,
real time sharing – o tom bude (už je)
náš svet. Práve my ľudia v IT firmách
ho svojim rozhodovaním a konaním,
a nástrojmi a riešeniami, na ktorých
pracujeme, aktívne vytvárame, meníme
a ovplyvňujeme. A preto sa nesmieme
pýtať len na to, čo potrebujeme – musíme mať v hlave aj otázku: čo chceme?
Aký svet chceme vytvoriť a v akom
chceme žiť? Čo chceme pre seba aj pre
naše deti?
Osobne budem rada, ak s vami - našimi
zákazníkmi, budeme mať možnosť hľadať odpovede na tieto otázky, a aktívne
a pozitívne využívať revolučné zmeny
- Spolu.

Všetko.
A dnes? Zmenili sa motivácie, samotné
parametre úspechu a menia sa aj ciele. Od čísel sa posúvame k hodnotám
a pojem inovácia sa z oddelení vývoja
a produktov presúva do našich hláv.

Dnešný svet nosí prívlastok digitálna éra, s hashtagom #24/7online.
A práve IT firmy vyvíjajú riešenia, ktoré používame v práci aj v súkromí

Ivana Dorozlo
Marketing Director
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DATALAN sa stal IBM Inovatívnym
Partnerom roka 2018
Zo slávnostného podujatia, v rámci
ktorého spoločnosť IBM každoročne
oceňuje najvýznamnejších obchodných partnerov, sme si odniesli ocenenie IBM Partner roka 2018 v kategórii
IBM Inovatívny Partner. Za spoločnosť
DATALAN prevzal ocenenie generálny
riaditeľ Marek Paščák, ktorý toto ocenenie hodnotí ako opätovné potvrdenie
dôvery zákazníkov našej spoločnosti.
Ocenenie je jasným signálom, že si vybrali spoľahlivého partnera pre svoj biznis. Ako povedal, „je to zásluha našich
expertov, šikovných ľudí, ktorí sú v odbore špičkou a sú odhodlaní nasadiť svoje

schopnosti do boja za lepšie, modernejšie
a fungujúce služby našich zákazníkov.“
Ocenenie v kategórii Inovatívny partner sme získali za náš prístup k novým
témam a technológiám – primárne
v oblasti umelej inteligencie (AI)
a dátovej bezpečnosti. Ako prví
na Slovensku prinášame riešenie založené na umelej inteligencii – Chatbota
prispôsobeného slovenských podmienkam. Exkluzívne sme tiež priniesli
špeciálne riešenie Guardium, ktoré
poskytuje riešenia pre bezpečnosť dát,
procesov, prístupov a infraštruktúry.

Sme
certifikovaným
partnerom
ZABBIX
Partnerský program spoločnosti
ZABBIX je vytvorený s cieľom
rozšírenia služieb spoločnosti
prostredníctvom dôveryhodnej
siete profesionálnych IT
spoločností. Sme naozaj radi,
že vďaka našim kolegom sme
sa jednou z týchto spoločností
stali aj my a získali sme status
Certifikovaný partner. ZABBIX
je jedno z najpopulárnejších
monitorovacích riešení
dostupných na trhu. Jeho
vysoký výkon, bohatá funkčnosť a overená spoľahlivosť
sú ďaleko pred mnohými
konkurentmi s produktmi
s otvoreným zdrojovým kódom
a proprietárnymi produktmi.

Deň zdravia
– aký je stav
firmy?

Datalanský deň zdravia sa už stal
našou tradíciou, preto sme jarnú i jesennú sezónu odštartovali
v zdravom duchu. Naši zamestnanci
mali možnosť pomerať si hodnoty ako
napríklad BMI, cholesterol či množstvo glukózy v krvi a čakala na nich aj
prednáška o zdravej strave, office yoga
a možnosť zmerať si zrak. Naše fyzičky aj kondičky sú teda pripravené, aby
sme si s vami - našimi zákazníkmi,
vybehli na bicykel, zabehať si alebo
v zime na lyže. A okrem supportu v kondičných riešeniach vám vieme poskytnúť support aj v tých technologických.

D-news

Vedec roka: Pätica
vedeckých pracovníkov
si prevzala ocenenia
Aj tento rok sme sa rozhodli podporiť
slovenské mozgy a stali sme sa partnerom podujatia Vedec roka 2018
a jeho už 22. ročníka. Ocenenie v kategórii Vedec roka 2018 si odniesol
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
za prínos k zavedeniu a rozvoju problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov. Podujatie vyhlásili Centrum vedecko-technických

informácií (CVTI), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských
vedecko-technických spoločností.
Toto podujatie významne prispieva
k vyzdvihnutiu našich vedcov a tak sa
o ich úspechoch dozvie celé Slovensko.
Oceneným gratulujeme a prajeme,
nech im to aj naďalej myslí aspoň tak,
ako doteraz.

Girl´s Day v DATALANe: Ako sa vyvíja DCOM?

Ocenenie Lenovo PC
Partner 2019 je naše
Aj od nášho dlhoročného partnera Lenovo sme si odniesli ocenenie
Lenovo PC Gold Partner 2019. Toto
ocenenie je opätovným potvrdením,
že náš záväzok prinášať na slovenský trh najnovšie inovácie a špičkové
svetové riešenia plníme. Za DATALAN
ocenenie prevzal Pavol Rosa, vedúci oddelenia Technologické riešenia

a služby & Presales, a dostali sme
ho za to, že sa nám podarilo splniť všetky požiadavky na certifikácie a obraty spoločnosti. Ďakujeme
a veríme, že tento kov si do budúcich
rokov udržíme.

Lepšie raz zažiť ako stokrát počuť
– to je Girl´s day. Preto sme aj my
v DATALANe privítali skupinku dievčat,
ktoré si nemyslia, že IT je doménou len
mužov a predstavili sme im náš projekt
DCOM - zameraný na elektronizáciu
verejnej správy a rozvoj elektronických
služieb pre obce a mestá. Dievčatá
sa dozvedeli, ako sa takýto rozsiahly
a špecifický systém vyvíja a funguje, aké má možnosti a ako je to celé
prepojené a integrované. Tiež mali
príležitosť vidieť do samotného procesu vývoja, porozprávať sa s ľuďmi,
ktorí architektúru systému navrhovali
a ktorí ho aj oživili v praxi. Okrem toho
dievčatá potešila aj exkluzívna možnosť vidieť úplne nové priestory našej
firmy, zoznámili sa s vedením firmy aj

majiteľmi a mohli klásť otázky ku všetkému, čo ich zaujímalo.
Šiesty ročník Girl´s day sa v rámci celosvetového dňa žien v IT realizoval
vďaka organizácii Aj Ty v IT. Cieľom

tejto sympatickej aktivity je prezentovať atraktívny odbor IKT dievčatám
vo veku od 15 do 18 rokov a priblížiť
im, aké možnosti štúdia či práce tento
odbor ponúka.
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IT „Oscary“ 2019 majú
svojich majiteľov
Odovzdávanie IT „Oscarov“ podporujeme v DATALANe dlhodobo, preto
sme nechýbali ani na jeho 19. ročníku. Nášho CEO Mareka Paščáka zaujal okrem iných aj príbeh Radoslava
Daniláka, generálneho riaditeľa a spoluzakladateľa spoločnosti Tachyum,
ktorý je jeden z najuznávanejších svetových hardvérových architektov - vlastní 120 patentov, pričom ďalších 100
čaká na schválenie. Za svoje úspechy

si odniesol ocenenie IT Osobnosť roka
2019. V kategórii IT Projekt 2019 zvíťazil Bikesharing – verejný bicykel od
spoločnosti ANTIK Telecom, cenu za IT
Produkt si odniesol process miningový
softvér Minit a tohtoročnou novinkou
bolo ocenenie IT Neo, ktoré si odniesla
spoločnosť Capturing Reality a IT firmou roka sa stala spoločnosť Profesia.
Všetkým víťazom gratulujeme a držíme
palce v ďalších inováciách

Sme certifikovaným
partnerom ZABBIX
Partnerský program spoločnosti
ZABBIX je vytvorený s cieľom rozšírenia
služieb spoločnosti prostredníctvom
dôveryhodnej siete profesionálnych IT
spoločností. Sme naozaj radi, že vďaka
našim kolegom sme sa jednou z týchto spoločností stali aj my a získali sme
status Certifikovaný partner. ZABBIX

je jedno z najpopulárnejších monitorovacích riešení dostupných na trhu.
Jeho vysoký výkon, bohatá funkčnosť
a overená spoľahlivosť sú ďaleko pred
mnohými konkurentmi s produktmi s
otvoreným zdrojovým kódom a proprietárnymi produktmi.

Interný audit sme
úspešne zvládli
Transparentná komunikácia, otvorenosť a fairplay je jednou z našich priorít
a zásad nielen v biznise ale aj vo vzťahoch a spolupráci. Potvrdil to aj audit
Integrovaného manažérskeho systému
(IMS), ktorý sme úspešne absolvovali a
zároveň sa nám podarilo certifikovať
aj novozavedený systém manažérstva
proti korupcii podľa normy ISO 37001.

Audit realizovala v certifikovaná spoločnosť TÜV SÜD v dňoch 25. - 27. septembra. Sme presvedčení, že aj vďaka
napĺňaniu rozšíreného IMS budeme
úspešne napredovať v poskytovaní
kvalitných riešení a služieb zákazníkom
a taktiež zlepšovať svoje interné
procesy.

DUK Online
bavila študentov
aj toto leto
DATALAN ako partner DUK
a technologický inovátor podporuje nielen záujem detí
o spoznávanie praktického využitia informačných technológií,
ale priamo realizuje letnú DUK
online, v ktorej deti študujú jednoducho cez počítač. Detská univerzita Komenského online opäť
priniesla deťom nové vedomosti
a spestrila im leto. Na mladých
študentov aj tento rok čakalo
9 zábavných videoprednášok od
univerzitných profesorov a naozaj
zmysluplné strávenie voľného
času počas letných prázdnin.
Na záver si svoje vedomosti mohli
overiť v jednoduchom online
kvíze a stať sa tak univerzitnými
absolventmi už v mladom veku.
DUK Online je bezplatná a jediné,
čo deti potrebujú, je prístup na
internet a chuť dozvedieť sa niečo
nové. Všetkým absolventom
gratulujeme a tešíme sa na ďalší
ročník detskej online univerzity.
Všetky prednášky, zaujímavé
fakty, vyjadrenia detí či archív
predchádzajúcich ročníkov nájdete na www.dukonline.sk

D-news

Deň väzenstva s DATALANom
DATALAN dlhodobo spolupracuje
aj so Zborom väzenskej a justičnej
stráže a elektronizujeme slovenské
väzenstvo. Pri príležitosti 50. výročia samostatného väzenstva sme
sa stali súčasťou Dňa väzenskej
a justičnej stráže, ktorú v sobotu
28. septembra zorganizoval Zbor väzenskej a justičnej stráže. ZVJS nie sú
len kľúče, mreže, dozorcovia - je to
komplexne fungujúca organizácia,
ktorá zabezpečuje skutočné zákonné
povinnosti - a my v DATALANe sa im
v tom snažíme pomáhať pomocou moderných technológií.

Univerzita dokorán

Darovali sme
14,5 litrov krvi

DATALAN dlhodobo podporuje slovenské univerzity a prináša im inovatívne
riešenia, preto sme sa stali súčasťou
Dňa univerzity Žilinskej univerzity
v Žiline. Tá otvorila svoje dvere dokorán
28. septembra a privítala všetkých
návštevníkov na Dni otvorených dverí.
Nechýbali zaujímavé exponáty, prezentácie fakúlt, prehliadky laboratórií,
atrakcie ale aj koncerty obľúbených

V spolupráci s Národnou transfúznou
službou sme ešte v lete zorganizovali
v DATALANe spoločné darovanie krvi,
ktorým sme pomohli ľuďom v ohrození
života. Zapojilo sa viac než 30 odvážnych darcov a svojou kvapkou krvi pomohlo tým, ktorí to najviac potrebujú
- či už chorým alebo ľuďom po úrazoch.
Spoločne sa nám podarilo darovať 14,5
litrov krvi. Veríme, že tým, ktorí sú na
to odkázaní, naozaj pomôžu. Všetkým
darcom ďakujeme.

slovenských interpretov. Náš kolega
si dokonca pre záujemcov o štúdium
pripravil malý kurt programovania
a zaujímavé súťaže. S univerzitou spolupracujeme dlhodobo a práve Žilinská
univerzita je „alma mater“ mnohých
našich kolegov. Svoje dvere neotvára
len univerzita budúcim študentom, ale
aj my v DATALANe všetkým jej šikovným absolventom.
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Umelá inteligencia, rozšírená
realita, smart asistenti, internet
vecí – IT pojmy dneška. K obsahu
ktorého má DATALAN najbližšie?

Tieto pojmy sú na trhu už dlhšiu
dobu, ale v posledných rokoch sa postupne dostávajú z oblasti výskumu,
technologických lídrov a startupov aj
do mainstreamu. Každý z týchto pojmov predstavuje širokú oblasť zahŕňajúcu množstvo prístupov, technológií
aj biznis aplikácií. DATALAN sa im venuje, no zatiaľ vo veľmi obmedzenej
miere. Za posledný rok môžeme spomenúť napr. proof of concept projekt
zavedenia IoT v Slovalcu, ktorý zahŕňal
inštaláciu senzorov, spracovanie a zobrazovanie dát z nich, vrátane analýzy
dát a od minulého roka prezentujeme
zákazníkom v spolupráci s našim partnerom chatbota, kde máme za sebou
tiež zopár PoC projektov. Sú to však
prvé lastovičky a keďže si uvedomujeme nutnosť upgradovania portfólia aj
týmto smerom, naše tímy aktívne pracujú na tom, aby sa miera týchto projektov u zákazníka zvyšovala a to nielen
vo forme PoC konceptov, ale reálne
fungujúcich riešení a nástrojov.

Zuzana Škodová Prochotská

INOVÁCIE A MODERNÉ
TECHNOLÓGIE
CHCEME VYUŽÍVAŤ
V PRAXI AKO ŠTANDARD
Spokojný zákazník, spokojný zamestnanec. To sú ciele, ktoré opakuje Zuzana neustále.
Môžu znieť ako klišé, no kto výkonnú riaditeľku DATALANu pozná osobne, ten nepochybuje
o jej úprimnej snahe robiť zmysluplné a prínosné projekty. Aktuálne završuje 7 rokov
intenzívnej práce riadenia - nielen projektov, ale najmä ľudí. Naštartovala odvážne zmeny
a pozrela sa na výsledky a procesy skutočne do hĺbky, no hoci je akčná, priama a rozhodná,
základom jej práce je prehľad a diskusia. Prečítajte si, kde sa podľa Zuzany ukrýva potenciál
na rozvoj biznisu aj ľudí (nielen) v digitálnej ére.

Čo bude podľa teba IT pojem
roku 2020?

Smart čokoľvek ☺ Svet je pestrý a ten
IT obzvlášť, takže si nemyslím, že celému IT bude dominovať jeden pojem. Globálne bude pokračovať rozvoj
vyššie zmienených tém, vrátane témy
smart city a smart regiónov, a keďže
DATALAN sa výrazne focusuje práve
na segment samopráva, budeme

Konferencia DATALAN Digitálne mesto 2019: podľa
Zuzany môžu technológie priblížiť samosprávu
občanom.

s týmito trendmi aktívne pracovať.
A ako obyvatelia a občania žiť.

S firmou si už viac než 7 rokov
a v roku 2020 s ňou osláviš jej
30. výročie pôsobenia na trhu.
Kam sa DATALAN za tie roky

D-news

posunul a čo je dnes jeho
najväčšia pridaná hodnota?

DATALAN sa stal spoločnosťou, ktorá si
uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť. Kreujeme riešenia, ktoré prinesú našim zákazníkov vysokú pridanú
hodnotu. Staviame na tom, v čom sme
dlhodobo úspešní a rozvíjame nové
témy. Prešli sme hlbokou vnútornou
transformáciou a v blízkej budúcnosti
plánujem priniesť na trh riešenia, ktoré budú prospešné širokej verejnosti.
O tom, že to myslíme vážme hovorí aj
misia DATALANu: „Spolu s partnermi
prinášame lepšie riešenia pre život.“

Na slovenskom trhu pôsobí
viac než dvadsiatka silných
a stabilných IT firiem, z ktorých
viaceré sú priamymi konkurentmi DATALANu. V čom si
myslíš, že konkurenciu nemáte
a čím si vie firma nielen získať,
ale najmä udržať zákazníkov?
(ktorých je dnes viac než 1150,
pozn.red.)

Konkurenciu považujem za zdroj motivácie neustále sa zlepšovať. DATALAN
„má 30“, sme zrelá spoločnosť, ktorá
dokáže odhadnúť svoje sily. Ponúkame
množstvo vlastných produktov a riešení v podstate pre všetky zákaznícke
segmenty a neustále pracujeme na nových. Máme dominantné postavenie
v samospráve, rozvíjame sa v zdravotníctve, máme skúsenosti implementácií od malých aplikácií, cez bezpečnosť, infraštruktúrne riešenia a služby,
až po mohutné softvérové implementácie pre štátnu správu. Práve táto
komplexnosť a skúsení ľudia, ktorí
u nás pracujú, je naša najväčšia konkurenčná výhoda.

Mantrou IT firiem v uplynulej
dekáde boli najmä inovácie.
Ako však ukazuje prax, množstvo
firiem sa snaží byť inovatívnych,
no zabúdajú, že inovácie nesmú
byť samoúčelné – podstatou
inovovania by mal byť lepší
produkt pre zákazníka. Stalo
sa to aj vám?

Stane sa to každej firme, ktorá sa zaoberá aj inováciami. Ste presvedčení,
že produkt, ktorý vytvoríte je užitočný,
jedinečný a predajný. Avšak trh vám
ukáže, že z nejakého dôvodu nie je
naň ešte pripravený, prípadne svojou

Začiatkom roku 2019 predstavila Zuzana nových segmentových riaditeľov.

konzervatívnosťou odmieta to, čo sa
vám zdalo ako super moderné riešenie.
Jedným z našich strategických cieľov je
využívať inovácie a moderné technológie v praxi ako štandard.

„Konkurenciu
považujem za
zdroj motivácie.“
DATALAN začínal ako
hardvérový dodávateľ, prívlastok sofvérhouse pribudol
až neskôr. Dnes máte ambíciu
ponúkať komplexné služby –
– od konzultácií, cez dodávky
až po monitorovacie služby.
Ukazuje sa vám, že práve full
service je to, čo zákazník od IT
firmy očakáva?

Zákazník očakáva kvalitné produkty
a služby za primeranú cenu. V prípade menších zákazníkov je full servis
správna cesta. Avšak veľké spoločnosti,
ktoré tvoria väčšinu našich zákazníkov,
vyžadujú vyvážené portfólio dodávateľov. Nechcú byť závislí od jednej firmy.
Naša schopnosť komplexných dodávok
nám vytvára konkurenčnú výhodu nie
z dôvodu, že poskytujeme, ako ste to
nazvali, „full service“ jednému zákazníkovi, ale v tom, že vieme poskytnúť
zákazníkom aktuálne požadované služby a máme v tom dostatočnú znalosť
a skúsenosť od A po Z.
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Čo naopak bolo v procesoch,
fungovaní či portfóliu firmy
tzv. guľou na nohe, ktorej sa
DATALAN musel zbaviť?

Pre každú firmu sú to projekty, ktoré neprinášajú požadované výsledky.
Aj my, rovnako ako mnoho ďalších IT
firiem, ktoré sú na trhu dlho, sa zaoberáme inováciou produktov a služieb,
ktoré majú 10 a viac rokov a zákazníci
ich stále používajú. Ich rozvoj a údržba
sú drahé a neefektívne pre obe strany,
zákazníka aj dodávateľa. Je to samozrejme výzva ale prvé „lastovičky“ už máme
a verím, že ich bude pribúdať stále viac.

V uplynulom roku sa DATALAN
ako IT dodávateľ ešte intenzívnejšie sústredil na služby
rozdelené podľa zákazníckych
segmentov štátna správa,
samospráva, zdravotníctvo
a financie, telekomunikácie
a priemysel, z ktorých každý
v rámci organizačnej štruktúry
zastrešuje segmentový riaditeľ.
Prečo ste sa rozhodli pre túto
zmenu a aké sú po roku jej prvé
výsledky?

Aktuálna štruktúra DATALANu je platná od 1. januára 2019. Je predčasné
hodnotiť výsledky. Našim cieľom je
dosiahnuť silnú doménovú znalosť
v jednotlivých zákazníckych segmentoch. Aj preto sme spojili do jedného celku obchod s realizáciou. Všetci
v rámci segmentu majú spoločný cieľ,
poznajú zákazníkov, ich stratégie, ciele,
priority. O to vyššiu pridanú hodnotu
vieme zákazníkom poskytnúť prostredníctvom nami dodávaných produktov
a služieb. Náš cieľ je spokojný zákazník,
spokojný zamestnanec, úspešná firma.

V poslednom zákazníckom
prieskume zhodnotili zákazníci plusovými bodmi práve
kompetentnosť, profesionálny
prístup a schopnosť dotiahnuť
veci do konca. Dnešný IT trh si
však vyžaduje najmä flexibilitu,
schopnosť rýchlo reflektovať
na meniace sa trendy a potreby
zákazníkov, a ešte rýchlejšie ich
implementovať do praxe. Ako
je na tom DATALAN v týchto
parametroch?

Aj tieto požiadavky trhu mali vplyv
na naše r o zho dnut ie o no v o m

Výkonná riaditeľka so segmentovými riaditeľmi v netradičnom „prevedení“ na tradičnej tímovej akcii.
Nové, zmysluplné a užitočné trendy budúcnosti - FinVision 2019

usporiadaní firmy a jej hĺbkovú zmenu.
Zamerali sme sa na to, aby to, čo naši
zákazníci hodnotia pozitívne ostalo zachované a aby sme zároveň podporili
zvyšovanie našich kompetencií v oblastiach, ktoré trh požaduje. A to je nie len
flexibilita, schopnosť rýchlo reflektovať
na meniace sa trendy a potreby zákazníkov a ich rýchle implementovanie
do praxe. Trh rovnako požaduje riešenia, ktoré si vie „ochytať“. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť Product
Delivery Board, ktorá kontroluje tzv.
životný cyklus produktov, t.j. idea, design, development, prevádzka, EoS,
EoL, a celkovo evolúciu produktov.

Aké najzásadnejšie trendy
a zmeny v rámci informatizácie
vnímaš na slovenskom trhu?

V digitálnej dobe, v ktorej aktuálne žijeme, sa trendy menia veľmi rýchlo.
Čo bolo moderné pred 5 rokmi, nie
je vhodné pre súčasnú dobu. Veď nie
nadarmo sa vraví, že IT starne rýchlejšie ako čerstvé rožky. (úsmev) Nástup
informatizácie je tak rýchly a široký,
že nie je možné vybrať jednu tému alebo trend. Za najzásadnejšie vnímam
pripraviť prostredie pre mladú generáciu, ktorá vyžaduje „žiť veľmi rýchlo“.
Pre mňa osobne je najdôležitejšie, aby
trendy apelovali na ochranu životného
prostredia (elektronická bezpapierová
komunikácia), rýchly zdroj informácií
pre záchranu života (ezdravie) a úspor
energetických zdrojov v rámci čoho by
sme budovali trvalo udržateľný rozvoj
našej spoločnosti.

Ešte jedna otázka v súvislosti s týmto
ma napadá. Či naozaj ide v súčasnej
dobe v informatizácii na Slovensku
o informatizáciu alebo to, čo sme zatiaľ dokázali aplikovať do praxe je skôr
digitalizácia. Z môjho pohľadu informatizácia znamená nie len elektronickú výmenu dát ale hlavne procesné
zmeny, aby sme pracovali efektívnejšie
a s menšou námahou dosahovali lepšie
výsledky. Toto by mal byť smer, ktorým
by sme sa mali všetci, kto pracujeme
v IT, pozerať.

Z globálnych trendov začína aj do
slovenských podmienok prenikať
ambícia otvárať a zdieľať dáta,
prepájať šikovných ľudí, nápady,
know-how a skúsenosti. Práve
v IT sektore by takéto fungovanie
mohlo priniesť zásadný posun
vpred. Rozvíja DATALAN
aktivity alebo projekty na báze
sharovania čo coworkingu?

Keď chcete byť efektívny, sharovanie
je jedna z ciest využitia voľných zdrojov. Vnímam to tak, že coworking je
rozšírený viac medzi mladými ľuďmi,
ktorí pracujú ako freelanceri. Pokiaľ
ide o DATALAN, shareovanie znalostí, nápadov a skúseností vrátane
coworkingu riešime už dlhšiu dobu
na viacerých úrovniach. Otvorením
a prepojením priestorov v novom
Einsteinova Business Center sme
dosiahli jednoduchšiu komunikáciu
a prirodzenú interakciu medzi ľuďmi
nad rámec konkrétnej kancelárie. Aby
sme preklenuli komunikačnú bariéru
medzi dvoma poschodiami, zriadili sme neformálny coffee point, kde

Zuzana s deťmi na najväčšej letnej datalanskej JÚRKE
(čítajte: žúrke)

sa stretávajú kávičkári z celej firmy.
Pomerne nové oddelenie Expertné
centrá združujú ľudí podľa oblastí
a podporujú komunikáciu a zdieľanie
znalostí v rámci nich. A realizujeme
aj aktivity ako Programátorská výzva,
či neformálnejšie opekačky, raňajky
a rôzne športové akcie a stretávky, ktoré v reáli tiež pomáhajú nielen utužiť
kolektív, ale aj zdieľať znalosti.

Medzi pálčivé problémy (nielen)
IT sektora patrí nedostatok
kvalifikovaných expertov a IT
odborníkov. Ako s touto výzvou
bojuje DATALAN?

Ľudia sú to najdôležitejšie, na čom je
firma postavená a to najzásadnejšie,
čo tvorí jej budúcnosť. Budujeme firmu, s jasnými firemnými hodnotami,
víziou, misiou, stratégiou, cieľmi, odmeňovacím systémom a mnohými ďalšími
aspektami, ktoré vplývajú na atraktivitu
zamestnávateľa. V poslednom období
sme posilnili tím o viacero odborníkov,
ktorí sú pre DATALAN pridanou hodnotou s novým pohľadom „na vec“.
Som presvedčená, že nás v spolupráci
s kolegami, ktorí tu pracujú dlhé roky,
posunú o skok vpred. Našim cieľom
je vybudovať vysoko atraktívnu firmu
nielen pre zákazníkov, ale rovnako
pre zamestnancov.

Známy koncept životnej
motivácie hovorí, že ak
človek robí čo vie, čo ho baví,
čo ľudia ocenia a má to zmysel

„Ľudia sú to
najdôležitejšie,
na čom je firma
postavená.“
pre spoločnosť, budí sa ráno
s radosťou a pustí sa do práce.
Budíš sa s radosťou?

Zaspávam s radosťou a keď sa mi
podarí spať viac ako 6 hodín, tak sa
aj budím s radosťou. ☺ Ak sa pýtate
na prácu, mám svoju prácu rada, takže
áno, budím sa s radosťou.

Čo ako výkonná riaditeľka
považuješ za hlavný ukazovateľ
výkonnosti firmy?

Všeobecne sa za hlavný ukazovateľ považuje vývoj nových produktov, rast firmy… Ja osobne v súčasnosti považujem za ukazovateľ

výkonnosti rast efektivity v projektoch,
na ktorých pracujeme a stále vyšší
počet zamestnancov, ktorí otvorene
komunikujú a uplatňujú celý hodnotový systém firmy v ich každodennom
živote.

Digitálna éra priniesla jasné
posolstvo: Ak chce firma prežiť,
musí reflektovať na potrebu
digitálnej transformácie. Čo musí
dnes na prežitie urobiť IT firma
ako DATALAN?

My sme si potrebu zmeny uvedomili pred viac ako troma rokmi. Mnohé
zmeny sme už realizovali. Niektoré veľmi bolestivé, ale nevyhnutné. Čo nás
čaká teraz, je obnova portfólia, zmena
rozmýšľania voči trhu, prijať názory
a zvyky mladých ľudí za nový štandard
a doplniť to manažérskou zrelosťou.

Riaditeľské okienko
1. pravidlo, ktorým sa v práci riadim – Vystihuje ho citát od Sokratesa.
„THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY, NOT ON
FIGHTING THE OLD, BUT ON BUILDING THE NEW“ a druhé je,
mať správnych ľudí na správnych miestach.
2. najlepší povolený doping na naštartovanie – Úsmev.
3. ktoré manažérske rozhodnutie by som dnes už neurobila –
Neodkladala by som uvoľnenie nevýkonných kolegov na trh práce.
4. na ľuďoch v tíme si najviac cením... – schopnosť konštruktívne
diskutovať a nadšenie pre prácu, ktorú robia.
5. prvá aplikácia, na ktorú ráno ťuknem v mobile – Budík.
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Produktové portfólio

Aj napriek tomu, že máme široký záber, biznisu našich zákazníkov rozumieme
do hĺbky. Riešenia, ktoré prinášame, dávajú zmysel a naši zákazníci sa môžu
spoľahnúť, že nekupujú len technológie, ale užitočné služby fungujúce v praxi.
v DATALANe máme množstvo odborníkov, ktorí technológiám rozumejú a vedia
naše spoločné vízie premeniť na funkčné riešenia – pomocou akých produktov
vieme zjednodušiť život vám i vašej firme?

Chatbot

Inteligentný, rýchly a vždy k dispozícii –
– kdekoľvek a kedykoľvek

CHATBOT

DOBRÝ DEŇ, AKO VÁM
MÔŽEM POMÔCŤ?

MÁM ZÁUJEM O VIAC
INFORMÁCIÍ O VAŠOM
PRODUKTE.

MS SharePoint

D-news

Automatizovaný konverzačný nástroj s umelou inteligenciou, ktorý komunikuje s človekom v ľudskej reči, využíva najmodernejšie technológie,
vďaka ktorým je jeho vybudovanie pre špecifické potreby zákazníka jednoduché a rýchle. Chatbot v slovenskej verzii je určený pre všetky inštitúcie, ktoré poskytujú služby zákazníkom.

Kontaktujte nás na:
DATALAN, a.s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
Referencie
851 01 Bratislava
5
Tel.: 02 502 577 77
Fax: 02 502 577 00

Prispôsobíme ho vašim potrebám
www.datalan.sk

MS SharePoint je aplikačná webová platforma, ktorá je integrovaná s balíkom Microsoft Office a je dostupná cez internetový prehliadač. Predovšetkým je to systém na správu a ukladanie dokumentov, ale obsahuje
množstvo ďalších podporných funkcionalít. Systém je vysoko konfigurovateľný a dá sa jednoducho prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti, s čím
vám radi pomôžu naši experti z DATALANu a vyťažia z neho maximum.

Kontaktujte nás

DATALAN, a. s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
Tel.: 02 502 577 77
Fax: 02 502 577 00
Email: info@datalan.sk
www.datalan.sk

CMN 3.3

3 písmená, 3 riešenia, verzia 3.3,
30 miliónov údajov, jedna cenová mapa
CMN je internetová služba, prístupná prostredníctvom internetového
prehliadača na webovom sídle www.cmn.sk. Poskytuje objektívne informácie o cenách všetkých druhov nehnuteľností v rámci celej Slovenskej
republiky. Základom je neustále aktualizovaná databáza ponukových
a realizovaných cien predaja a prenájmu nehnuteľností.

Zisťovanie zraniteľnosti
a penetračné testovanie

Riešenie pre súlad s GDPR

Otestujte sa ako hacker

Chráňte osobné údaje efektívne,
úsporne a s prehľadom

Chcete vedieť, ako ste na tom s bezpečnosťou IT systémov vo vašej firme?
Potrebujete sa na svoju bezpečnosť pozrieť z pohľadu hackerov? Chcete
mat prehlaď o nepodporovaných a neaktualizovaných systémoch vo svojej sieti? Ak áno, odborníci z DATALANu otestujú z pohľadu vonkajšieho
alebo interného útočníka, na akej úrovni je bezpečnosť vo vašej firme a či
nie ste vystavení možnému riziku.

Nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR predstavuje legislatívu, ktorá výrazne zvyšuje ochranu osobných údajov občanov v digitálnom svete.
DATALAN preverí súlad organizácie s GDPR a vykoná analýzu rizík v oblasti
informačných aktív, ktoré treba chrániť. V oblasti bezpečnosti zefektívnime
existujúce technológie a procesy, prípadne navrhneme opatrenia a bezpečnostné nástroje, ktoré pomôžu splniť nariadenie GDPR.

Bezpečnosť citlivých dát

Riadenie kontinuity činnosti

V súčasnej ére informácií sú dáta „nerastným bohatstvom“ každej organizácie. Neustála a proaktívna ochrana dát pred všetkými hrozbami,
vrátane externých i interných krádeží dát, zničením, znehodnotením
a zneužitím dát, musí byt hlavnou prioritou každej organizácie. Ochrana
dát nie je vecou jednoduchou, keďže množstvo dát a ich zdroje exponenciálne rastú, preto vám s ňou v DATALANe radi pomôžeme.

Business Continuity Management (BCM) predstavuje súbor aktivít –
– havarijné plány a plány obnovy, ktoré spoločne s implementáciou
technicko-systémových opatrení umožnia zaistiť kontinuitu a obnovu
kľúčových procesov organizácie na vopred stanovenej minimálnej úrovni
ak by prišlo k prerušeniu bežnej prevádzky, havárii či inej krízovej situácii.

Chráňte najcennejšie bohatstvo vašej firmy

Ochráňte vašu organizáciu

15

16

D-news

PRODUKTY PRE VÁS

PRODUKTY PRE VÁS

D-news

Monitoring a správa infraštruktúry

KORWIN

Monitorovanie a správu informačných systémov vybavia za organizácie
naši odborníci v DATALAN monitorovacom centre. Odtiaľ je vykonávaná aj správa infraštruktúry, upozorňovanie na potenciálne problémy
i návrhy na ich riešenia a pravidelné reportovanie. Výhodou riešenia je
dokonalé zmapovanie prostredia organizácie a sledovanie každého jedného komponentu tak, že vie predvídať a včas reagovať na jeho prípadnú
poruchu alebo výpadok.

Informačný systém KORWIN® zabezpečuje informačnú podporu
pre spracovávanie, evidenciu a riadenie informácií hospodársko-správnych agend a výkonu kompetencií miest a obcí v zmysle platnej legislatívy. Umožňuje vykonávať komplexnú ekonomickú agendu a poskytuje
spracovanie dát na jednom mieste.

Edproc

Digitálne mesto

Edproc - Electronic Document Processing je zamerané na efektívnu
prácu používateľov s využitím moderného používateľského rozhrania
vo webovom prehliadači založeného na Open Source softvéri Alfresco
Kontaktujte nás
Community Edition. Jeho výhodou je splnenie požiadavky na správu
doDATALAN, a. s.
Einsteinova Business Center
kumentov, kde vo väčšine prípadov okrem ukladania a vyhľadávania
je
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
potrebné dokumenty aj schvaľovať alebo inak spracovať v predpísaných
Tel.: 02 502 577 77
procesoch.
Fax: 02 502 577 00

Webový portál Digitálne mesto je určený na poskytovanie kvalitných
online služieb pre občanov a samosprávy. Ide najmä o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné
informácie na internete. Portál zákazníkom umožní vypublikovať údaje
z back-office systémov vo vhodnej forme a v reálnom čase na stránky
dostupné verejnosti.

Nechajte to na nás

Kompletné riešenie pre mestá a obce

Moderné, efektívne, elektronické

Správa dokumentov od A po Z

Email: info@datalan.sk

eGOV Connector

Kontaktujte nás

www.datalan.sk

Digitálne zastupiteľstvo

DATALAN, a. s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5

Vyrieši elektronickú komunikáciu cez eSchránky

Komplexné zastrešenie vašich zasadnutí

Tel.: 02 502 577 77
Fax: 02 502 577 00
siEmail:
inštitúcie
štátnej
info@datalan.sk

Všetky dôležité dokumenty a podania
správy od novembra 2016 posielajú výhradne elektronicky prostredníctvom eSchránok,
www.datalan.sk
čo vedie k zjednodušeniu komunikácie. Naše riešenia pre veľké aj malé
organizácie sú plne integrované s elektronickými schránkami na ÚPVS.
Pre inštitúcie sme ako jedni z prvých na trhu vyvinuli riešenie v cloude
eGOV Connector, ktoré organizácie jednoducho spojí s ich elektronickou
schránkou a umožní im plnohodnotne fungovať.

Webová aplikácia Digitálne zastupiteľstvo komplexne zastrešuje všetky
procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre zasadnutia
komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Zefektívňuje a uľahčuje
prípravu materiálov, umožňuje evidovanie plánu zasadnutí, podporuje
evidenciu prijatých uznesení a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich
zo zasadnutí. Sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe zamestnancom úradu, členom komisií a poslancom.

Memphis

ORDINIS 4.0

Správa registratúry Memphis eviduje registratúrne záznamy a spisy, ktoré do organizácie prichádzajú a odchádzajú alebo sú vytvorené interne.
Riadi spracovanie registratúrnych záznamov v organizácii od zaradenia
záznamu do spisu, vybavenia poverenými spracovateľmi až po jeho
úschovu a vyradenie. Zákazníkom umožňuje jednoducho a efektívne
komunikovať s verejnou správou, fyzickými i právnickými osobami pomocou integrácie na elektronickú schránku.

ORDINIS 4.0® je komplexný nemocničný informačný systém určený
na efektívnu správu zdravotníckych zariadení. Služby a funkcionalita modulov ORDINIS 4.0® spĺňajú v plnom rozsahu špecifické potreby centrálneho registra, ambulancií, lôžkových oddelení, operačných sál, laboratórií,
transfúznych staníc, lekární a mikrobiologických pracovísk.

Nástroj, s ktorým vás baví ordinovať

Nechajte správu registratúry na nás

ORDINIS 4.0®
Nemocničný informačný systém
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Správa elektronických formulárov
z jedného miesta
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eForm modul

Správa elektronických formulárov
Modul eForm poskytuje IS zákazníka jednotné miesto pre správu, kontrolu, finalizáciu a transformáciu podaní do štruktúry elektronických formulárov pred odoslaním do registratúrneho systému. Riešenie je vhodné
pre všetkých zákazníkov, ktorí komunikujú so štátnou správou resp. pomocou elektronických schránok ÚPVS a elektronických formulárov

IAM - Identity Access Management
Jedno prihlásenie, množstvo
prístupov pomocou IAM

Modul IAM funguje na princípe Single Sign-On (SSO), čo znamená
„jediné prihlásenie sa“. Výhodou použitia jediného prihlásenia je to,
že používateľ môže prechádzať celým prostredím na poskytovanie služieb
bez nutnosti znova zadávať svoje identifikačné údaje - používateľ sa
prihlási, čim uvedie svoju totožnosť, iba raz. Prístup k službám je mu
na základe nastavených oprávnení umožnený alebo odopretý.

IAM – IDENTITY
ACCESS MANAGEMENT
Jediné prihlásenie, množstvo prístupov

ESB - Enterprise service bus
Okamžitá výmena informácií medzi
systémami a prepojenie aplikácií

Enterprise service bus v podaní DATALAN riešenia je robustná konfigurovateľná komunikačná platforma zabezpečujúca konsolidáciu a spoľahlivé doručenie dát medzi aplikáciami, riadenie bezpečnosti, monitoring
a auditing. Zamedzuje duplicitné operácie a podporuje využívanie nových
dátových zdrojov či elektronických služieb.

ESB –
ENTERPRISE
SERVICE BUS
Zosynchronizujte svoje služby

Umelá inteligencia
prináša výsledky
Jedna z najväčších brazílskych bánk má viac ako päťtisíc
pobočiek po celej krajine a klientov obslúži dokonca na lodi,
plaviacej sa po Amazonke. Keď sa však zamestnanci banky
potrebovali poradiť o produktoch alebo poskytovaných
službách, museli vždy zatelefonovať na centrálu. To samozrejme
znamenalo dlhé čakanie - a čakať tak museli i nespokojní
zákazníci. Dnes odpoveď dostanú hneď - vďaka umelej
inteligencii.
Umelá inteligencia už nie je sci-fi
a výsledky v praxi túto inováciu
zbavujú mýtov. „Dnes už máme
dostupný potrebný výpočtový výkon na aktívne využitie AI a zároveň objem dát rastie exponenciálne,
čo sú podmienky aktívneho využitia
AI,“ hovorí Zora Hollá, odborníčka
spoločnosti IBM na kognitívne systémy. „Okrem toho sú dostupné aj
špeciálne softvérové nástroje a rozvíjame sa v oblasti potrebných zručností
a znalostí.“

Využívanie strojového učenia a umelej inteligencie sa stáva bežnou praxou.
Pre firmy preto už nie je otázkou či sa
má nimi zaoberať - ak chcú zostať konkurencieschopné, mali sa skôr zamyslieť
nad spôsobmi, ako umelú inteligenciu
využiť pre vytváranie pridanej hodnoty.
IBM odhaduje, že až v dvoch tretinách prípadov AI priniesla v porovnaní s dovtedajšími analytickými technikami dvojciferný
percentuálny nárast výkonu.

Aj vďaka tomu vo svete dnes už existujú desiatky riešení, v ktorých AI
pomáha firmám pri kontakte so zákazníkmi, získavaní skrytej hodnoty
zo zbieraných dát alebo s dodržiavaním pravidiel a regulácií. Globálne
spoločnosti ako IBM tak môžu spoločne s partnermi pre konkrétne
trhy prinášať inovatívne technológie do praxe mnohým firmám
a inštitúciám.

Business Strategy

Štyri kroky k AI

Data

Opeation

Zlepšovanie v procese

Brazílska banka využila systém umelej
inteligencie Watson od IBM. Najskôr ho
vytrénovali v portugalčine na 10-tisíc
vzorových otázkach. Po testovaní na vybraných pobočkách ho nasadili v celej
krajine. Dnes sa preto čas čakania na odpoveď znížil z desiatok minút na jednotky
sekúnd - a keďže systém sa vďaka spätnej
väzbe z desiatok miliónov interakcií stále
učí, neustále sa zlepšuje. S presnosťou
95 % dokáže vybaviť takmer 300-tisíc dopytov o 62 produktoch mesačne.

Customisation
Prvým krokom je však určenie obchodnej
stratégie, v ktorej sa s umelou inteligenciou počíta. Vízia by mala prísť od vedenia
spoločnosti a jej súčasťou by mali byť jasne určené ciele i snaha, aby si ju osvojila
celá firma. Druhým krokom je väčší dôraz na dáta. Firmy by sa nemali nechať
odradiť ich zlou kvalitou - naopak, začať

treba s tým, čo je k dispozícii a riešenia
umelej inteligencie využiť ako katalyzátor
na investovanie do kvalitných dátových
platforiem.
Tretím krokom je rýchly prechod od stratégie k realizácii. Firma by si mala zvoliť
štartovací bod, ktorý dáva zmysel pre jej
obchodné ciele a integráciou po malých
postupných krokoch skúmať a vylepšovať
výsledky. Posledným krokom je škálovanie v súlade s potrebami organizácie.

Pomôžeme vám

Umelá inteligencia prináša revolúciu
do spôsobu, akým biznis funguje. Pre organizácie je nevyhnutné, aby držali krok
s najnovšími technologickými trendmi.
Spoločnosť IBM patrí medzi lídrov v oblasti umelej inteligencie a DATALAN je jej
partnerom, ktorý svetové riešenia prenáša do podmienok slovenských firiem
a na základe hlbokej znalosti priorít slovenských zákazníkov z rôznych segmentov – od zdravotníctva cez samosprávu
až po priemysel a banking – úspešne aktivuje inovácie v praxi.
Vďaka dlhoročnej spolupráci a špičkovým expertom môže pomôcť vašej firme implementovať stratégiu, založenú
na dátach, využívať informácie v reálnom čase, či integrovať vaše systémy
s pokročilými technológiami – a posunúť ju
na ceste k inteligentnej zmene pracovných procesov.
„Naše výsledky sú nielen potvrdením hodín a hodín práce kvalitných odborníkov, neustále pripravených vzdelávať sa
v oblasti nových technológií, ale aj ochoty
týchto ľudí podstupovať náročné skúšky,
púšťať sa nevychodenými cestami a robiť
viac, než očakáva zamestnávateľ či zákazník,“ dodáva Ján Böjtös, riaditeľ segmentu
Technologické riešenia a služby v spoločnosti DATALAN. Ako dopĺňa, odborníkov
nerobia len samotné znalosti a skúsenosti, ale schopnosť využiť ich v prospech zákazníka. Vďaka tomu máte ako naši zákazníci záruku, že si nekupujete technológie,
ale fungujúce nástroje, riešenia a služby.
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NAJVÄČŠIE TÉMY
2019
FinVision

Ako môžu technológie slúžiť Vášmu biznisu?
11. apríl 2019
Hotel Sheraton Bratislava

•

Umelá inteligencia

•

Bezpečnosť

•

Automatizácia

www.finvision.sk
2. ročník špecializovaného odborného klubu, ktorý organizuje DATALAN
pre svojich top zákazníkov z finančného, telekomunikačného, plus priemyselného
a výrobného sektora priniesol zákazníkom možnosť zoznámiť sa s novými
možnosťami, ktoré prinášajú moderné technologické nástroje a tiež spoznali
riešenia, ktoré môžu ich biznis výrazne zefektívniť.
FinVision má za cieľ ponúknuť vám náskok a jasnú konkurenčnú výhodu v rýchlo
sa meniacom prostredí.

DATALAN Digitálne mesto

Technologické trendy v službách samospráv
19. – 20. september 2019
Wellness hotel Chopok, Jasná

•

Moderné a dostupné technológie pre úrady

•

Elektronizácia samosprávy

•

Smart City: Iniciatívy, príležitosti, financovanie

www.datalandigitalnemesto.sk
Nová dekáda odborných stretnutí DATALAN Digitálne mesto, ktoré organizujeme
pre zástupcov miest a obcí, bola opäť zameraná na konkrétne potreby a priniesla
nielen technologické trendy, ale najmä odpovede na otázky – Ako ich reálne
previesť do praxe. Konferencia je platformou, ktorá spája požiadavky našich
miest a obcí s dostupnými možnosťami ich financovania.
Povedzte nám čo si želáte a my vám povieme, ako to získať. To bolo mottom
11. ročníka odbornej konferencie DATALAN Digitálne mesto.

Moderné zdravotníctvo

Možnosti a nástroje, ktoré skutočne pomôžu
7. – 8. november 2019
Wellness hotel Chopok, Jasná

•

Ordinis – nástroj s ktorým baví ordinovať

•

Nemocničný informačný systém ORDINIS

•

Elektronizácia

•

Vykazovanie zdravotnej starostlivosti podľa
DRG a stratifikácia nemocníc

www.modernezdravotnictvo.sk
Aj tento rok sme sa na konferencii Moderné zdravotníctvo snažili nájsť liek
pre lepšie a fungujúcejšie zdravotníctvo na Slovensku. Technológie majú totiž
najväčší význam vtedy, keď pomáhajú – zachraňovať životy alebo zvyšovať ich
kvalitu. Aktuálne novinky a témy, ktorými naše zdravotníctvo žije a dýcha boli
hlavnými témami aktuálneho ročníka.
Vízie do budúcnosti, aktuálne novinky, cenné informácie aj skúsenosti z praxe
od najvýznamnejších zástupcov z odvetvia zdravotníctva sme predstavili
na Modernom zdravotníctve 2019.
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FinVision 2019:

Automatizácia dokáže
firmy odbremeniť
a umožniť im rásť
Digitalizácia a s ňou súvisiaca automatizácia podnikových procesov, vrátane
poskytovaných služieb, môže firmám nielenže ušetriť náklady, ale aj zlepšiť kvalitu
nimi ponúkaných produktov. To všetko ale zvyšuje nároky na digitálnu bezpečnosť
či ochranu osobných údajov vo firemnom priestore.

Ako na tieto výzvy reagovať prezradila konferencia FinVision 2019,
ktorú sme organizovali 11. apríla
2019 v hoteli Sheraton v Bratislave
a určená je firmám a podnikom
z finančného, telekomunikačného,
priemyselného a výrobného sektora. „Práve segment fintech je ten, kde
cítime najväčší záujem o nové prístupy
a inovácie. Celé odvetvie sa dynamicky mení, čo potvrdzujú aj dáta. Podľa
odhadov Bain & Company sa bude
do roku 2020 až 95 % všetkých interakcií medzi klientom a bankou uskutočňovať digitálne. Úlohou IT firiem je im

v tejto transformácii pomôcť,“ povedal
predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ DATALANu Marek Paščák.

DOKÁŽU TECHNOLÓGIE ZÁZRAKY?
S podtitulom Dokážu technológie zázraky? mala konferencia za cieľ odštartovať otvorenú a inšpiratívnu
diskusiu o tom, ako moderné technológie využívať účelne a zmysluplne.
A preto sa diskutovalo nielen o umelej inteligencii a strojovom učení,
či možnostiach zabezpečenia sietí, ale
spíkri spolu s hosťami sa venovali aj

automatickému vyťažovaniu elektronickej schránky na slovensko.sk, novým možnostiam tlače, či automatickému spracovaniu dokumentov. „Aj tieto
riešenia ukázali, že úlohou moderných
technológií je uľahčovať a skvalitňovať
prácu ľudí i celých firiem. Vďaka nim sa
dokážeme zbaviť rutinnej práce a viac sa
venovať inováciám a rozvoju podnikania. Sme radi, že v tom dokážeme našim
zákazníkom pomôcť,“ dodala Zuzana
Škodová Prochotská, výkonná riaditeľka DATALANu.

APLIKÁCIE A AUTOMATIZÁCIA
NA KAŽDÝ DEŇ
Cieľom spoločnosti DATALAN je nielen
prinášať nové nápady a trendy, ale
ich priamo prenášať do slovenskej
biznis reality. Príkladom je napríklad
nástroj MS SharePoint, ktorý mnohé
firmy majú, ale veľká časť používateľov
vôbec nepracuje s jeho potenciálom.
Jedným z riešení, ktoré taktiež
umožňujú
automatizovať
rutinné
firemné procesy, sú chatboty. Ako
dokážu pomôcť pri poskytovaní
technickej
podpory
zákazníkom,
priblížil konzultant z DATALANu, ktorý
na vývoji riešenia využívajúceho umelú
inteligenciu priamo pracuje.
Experti z DATALANu hostí FinVision
2019 upozornili okrem iného i na to,
že aj na nich sa môže vzťahovať nový
kybernetický zákon. Fin-tech podniky
pôsobia v sektoroch, na ktoré sa nová
legislatíva sústredí. „Počet subjektov,
ktoré sa musia riadiť novými pravidlami,
bude postupne narastať,“ znelo upozornenie odborníka, ktorý sa tejto téme
v DATALANe ako IT firme, zameranej aj
na oblasť cyber security, venuje.

„Chatboty
zvládnu usporiť
2,5 miliardy
hodín ročne.“
Partnermi konferencie FinVision 2019
boli globálne značky IBM, Samsung,
HPE, Aruba, F5, EPSON a DORPS. Každá

praktickým spôsobom predstavila
to najlepšie a aktuálne zo svojho portfólia, čo môže zákazníkom bánk,
finančných inštitúcií, poisťovní, telekomunikačným operátorom, ale aj výrobným závodom zlepšovať a zefektívňovať služby svojim zákazníkom.
Kompletné informácie o konferencii,
hlavné témy a program, fotoreportáž,
infografiku s výsledkami z prieskumu
medzi hosťami ako aj prezentácie spíkrov nájdete na www.finvision.sk
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Výsledky prieskumu - INFOGRAFIKA

FinVision 2019

Umelá inteligencia a chatboty

42 %

Open Platform: webový operačný systém
Open Platform: webový operačný systém

33
33 %
%

XARatec platforma: virtuálna realita
XARatec platforma: virtuálna realita

33
33 %
%

Nástroj edproc a využitie SharePoint
Nástroj edproc a využitie SharePoint

29
29 %
%

Webové appky a API
Webové appky a API

25
25 %
%

Kybernetický zákon a digitálna bezpečnosť
Kybernetický zákon a digitálna bezpečnosť

23
23 %
%

Monitoring IT infraštruktúry
Monitoring IT infraštruktúry

20
20 %
%

Registratúrna kniha Memphis
Registratúrna kniha Memphis

17
17 %
%

GDPR riešenia
GDPR riešenia

12
12 %
%

Cenová mapa nehnuteľností
Cenová mapa nehnuteľností

10
10 %
%

AI a Chatbot
AI a Chatbot

19
19 %
%

Sharepoint
Sharepoint

15
15 %
%

Monitoring
Monitoring

88 %
%

Edproc
Edproc

42 %

% hostí

55 %

% hostí

54 %

66 %
%

Memphis
Memphis

66 %
%

Registratúra
Registratúra

44 %
%

54 %
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%

% hostí

Digitalizácia
Digitalizácia

Cenová mapa
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nehnuteľností
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%
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roku
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implementovať,
alebo
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v
praxi
venovať?
implementovať, alebo sa
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venovať?
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a využitie SharePoint
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Chatbot
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19 %
%
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Sharepoint
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Monitoring
Monitoring

%
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25 %
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InéRegistratúrna
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Iné

17 %

GDPR riešenia

12 %

10 %

Cenová mapa nehnuteľností

13 %

zle

väčšie očakávania/sklamaný nie som

%
Komunikáciu45
a dostupnosť
informácií

13 %

45 %

Úroveň prednášajúcich

43 %

54 %

46 %

Formát prezentácií

miera záujmu:

54 %

veľmi dobre

40 %

40 %

skôr dobre

Úroveň stretnutia v porovnaní s konkurenciou

4%
4%

3%3%

skôr zle

26 %

Organizačné zabezpečenie

76%

zle

3%3%

10 %

45 % 22%26 %

Úroveň prednášajúcich
Organizačné
zabezpečenie

10 %

2%

23 %

46 %

Mali hostia stretnutia záujem zúčastniť sa FinVision aj v budúcnosti?
miera záujmu:

áno

22%

2%

neviem sa vyjadriť

Komunikáciu
a dostupnosť
informácií
Sprievodné
aktivity
a spoločenský
formát

53
77 %%

43 %

9%

23 %

4%

Formát prezentácií
Údaje boli získané od účastníkov konferencie FinVision 2019.

Bezpečnosť/Security
Bezpečnosť/Security

29
29 %
%

Digitalizácia dokumentácie
Digitalizácia dokumentácie

12
12 %
%

Elektronická komunikácia a služby
Elektronická komunikácia a služby

12
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Automatizácia procesov
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Mobilne riešenia a aplikácie
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Hacking
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EliteBook x360 1030 G3
Procesor Intel® Core T M i5-8250U
Windows 10 Pro
Displej: 33,8 cm (13,3") IPS Full HD
dotykový (1920 x 1080)
Pameť: 8 GB LPDDR3
Pevný disk: 256 GB M.2 SSD NVMe
Optická mechanika: neobsahuje
Grafická karta: Intel® UHD 620
• USB-C, USB 3.1, WiFi ac, Bluetooth, FHD
webkamera, čtečka otisků prstů, podsvícená
klávesnice
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Čo dostanete ak zavriete oblak do vašej serverovne? Jazero, zelené jazero HPE
GreenLake.
Veľa spoločností čelí problémom s plánovaním a hlavne rozhodovaním sa o výbere vhodnej IT infraštruktúry. Nie vždy je možné správne odhadnúť kam sa posunie trh, čo budú chcieť ich zákazníci a koľko ich bude. Či bude počas roka potrebné rýchlo
pridať IT infraštruktúru, alebo naopak jej bude tak povediac nazvyš. Možno spoločnosť porastie s novými projektami a možno
sa zlúči s inou. Ako sa bude vyvíjať ekonomická situácia v krajine, či regióne? A v konečnom dôsledku niekedy ani nevieme,
aké nové technológie sa stanú dostupnými o dva roky. Čakať s rozhodnutím ale nerieši samotný problém, len odsúva jeho
vyriešenie na neskôr.
Mnohé z týchto otázok a úskalí rieši využitie cloudových služieb. Je však potrebné presne analyzovať jednotlivé aplikácie
a úlohy a podľa toho určiť vhodné riešenie. Do rovnice sa tiež dostávajú legislatívne, či interné obmedzenia spoločností, ktoré
im môžu brániť umiestnenie istého typu údajov „niekam preč“. Na každý pád však jasný cenník a meranie skutočne použitých zdrojov predstavuje lákadlo a zjednodušuje plánovanie, vykazovanie a rozúčtovávanie medzi jednotlivými oddeleniami
spoločností. A to už ani nehovoríme o pružnosti, s akou viete nové zdroje v takomto modeli získať, prípadne prestať používať.
Rozdiel v rýchlosti oproti klasickému obstarávaniu je zásadný dokonca aj v menších firmách, ktoré nie sú zviazané mesiacmi
plánovania rozpočtu a schvaľovania investícií.
Výhody a užitočné vlastnosti oboch týchto svetov v sebe spája služba HPE GreenLake FlexibleCapacity a umožní vám naplno
využiť potenciál vašich zdrojov v čase, kedy sú potrebné. Riziká sa zdieľajú podľa toho, ktorá strana (HPE / zákazník) ich vie
adresovať jednoduchšie, či lacnejšie. Pre poskytovateľa infraštruktúry je jednoduchšie mať pripravené zdroje a konzument
infraštruktúry zas vie lepšie zadefinovať svoje potreby a kritériá. Či už je to teda potreba rýchleho využitia medzery na trhu,
akvizícia nového zákazníka, zavedenia nových produktov, alebo jednoducho merateľné prostredie v priestoroch zákazníka,
tieto aspekty dokážete adresovať využitím správne postavenej služby. Od prvého okamihu je dôležitá otvorenosť, presné
a realistické definovanie potrieb a požiadaviek.
Čo obsahuje a prináša HPE GreenLake
V oblasti poskytovania IT formou služby má HPE za sebou už desať rokov skúseností a v posledných rokoch sa HPE GreenLake
stalo najrýchlejšie rastúcim obchodným portfóliom v rámci spoločnosti v súčasnosti dosahujúci niekoľko miliárd USD
v uzavretých kontraktoch. Aktuálna ponuka obsahuje tri základné sekcie: HPE GreenLake Flexible Capacity, HPE GreenLake
Workload Solutions a HPE GreenLake Hybrid Cloud.

P R A C UJ T E

P Í Š T E

S L E D UJ T E

P R E Z E N T UJ T E

Navrhnutý pre všetky životné
situácie

Buďte pripravený na všetko, čo vám
život prinesie.

Najlepšie zabezpečený
a spravovateľný počítač od HP

Pracujte v akýchkoľvek svetelných
podmienkach vďaka voliteľnému
ultrajasnému dispeju pre prácu
vonku a mimoriadnemu zvuku, ktoré
sú súčasťou precízne spracovaného
počítača HP EliteBook x 360 so
štyrmi inšpiratívnymi režimami.

Dokončite svoju prácu prakticky
odkiaľkoľvek, s dlhou výdržou batérie
a s kýmkoľvek, vďaka voliteľnému
pripojeniu 4G LTE a klávesnicou HP
Premium Collaboration.

Chráňte svoje výtvory pred
zvedavými pohľadmi s počítačom
HP EliteBook x360 1030,
s voliteľným integrovaným
ochranným filtrom HP Sure
View Gen2.

HPE GreenLake Flexible Capacity

HPE GreenLake Workload Solutions

HPE GreenLake Hybrid Cloud

Platby podľa spotreby, využívanie zdrojov ako v cloude a zariadenia umiestnené vo vašich priestoroch. Consumptionbased IT, ktoré máte plne pod fyzickou
kontrolou. Možnosti HPE GreenLake
Flexible Capacity môžu zahŕňať servery, diskové polia, siete, virtuálne stroje, kontajnerové riešenia a v zásade
všetko, čo môže HPE v rámci svojho
bohatého portfólia produktov dodať.
Najdôležitejšia časť názvu je ale slovo
FLEXIBLE. Nejedná sa len o flexibilitu
v spotrebovávaní zdrojov, ale aj flexibilitu pri riešení prípadných zmien požiadaviek. Ak sa niečo zmení na trhu, alebo v interných požiadavkách, je možné
nepotrebné časti HW vymeniť za iné,
ktoré budú vhodnejšie zodpovedať aktuálnym požiadavkám.

Zálohovanie, SAP HANA, databázy, BigData – HW aj SW prostriedky
pre všetky tieto pracovné úlohy je možné čerpať v režime podľa skutočnej
spotreby, ako službu. Toto riešenie je
podporené referenčnými architektúrami HPE, širokou sieťou partnerstiev so
SW spoločnosťami a expertízou, ktorú
môže HPE celosvetovo ponúknuť.

Spravovaný hybrid cloud u zákazníka v spojení s AWS, Microsoft Azure,
či Azure Stack riešeniami. Spolu
s novým HPE Consumption Analytics
Portálom získa zákazník prehľad aktuálnej spotreby a súčasne aj porovnanie nákladov jednotlivých častí riešenia (modelovanie využitia
zdrojov jednotlivých cloudových
riešení). Na základe toho si následne vie vhodne vybrať správnu službu aj najvhodnejšie umiestnenie
a využívanie požadovaných zdrojov.

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise tento rok oznámila svoje plány, poskytovať celé svoje portfólio produktov vo forme služby najneskôr do roku 2022 a to vo forme predplatného (subscription), prípadne skutočne spotrebovaných zdrojov (consumption based). Týmto
krokom rozšíri svoju ponuku HPE GreenLake a dostupnosť produktov ešte širšiemu spektru zákazníkov.
Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
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mať občania vytvorenú digitálnu
identitu z občianskeho preukazu.
Jaroslav Kmeť si od toho sľubuje masívnejšie využívanie elektronických
služieb štátu. „Myslíme si, že toto bude
prelomový bod. Čerpali sme inšpiráciu
zo zahraničia.“

Už o rok

by sa papierovačky na
úradoch mali stať minulosťou
DATALAN je dlhoročným lídrom v riešeniach pre samosprávy a naše skúsenosti každoročne
zdieľame na konferencii Digitálne mesto. Aktuálny ročník, ktorý sa konal 19. septembra
v Jasnej, svojím obsahom zaujal takmer stovku hostí, ktorí sa zoznámili nielen
s konkrétnymi smart riešeniami pre zlepšenie kvality života v mestách a obciach,
ale aj možnosťami, ako ich financovať.
www.datalandigitalnemesto.sk
Keďže záujem hostí zo samospráv
o témy týkajúce sa ich fungovania v digitálnej ére neustále rastie, každý rok
agendu stretnutia rozširujeme o otázky, ktoré sú pre miestne úrady a občanov prioritné. Pridanou hodnotou je
pre nich príležitosť stretnúť sa a otvorene diskutovať so zástupcami štátu, ktorí
o mnohých týchto otázkach rozhodujú.
Aj vďaka tomu sa hostia konferencie
Digitálne mesto 2019 dozvedeli napríklad to, že Ministerstvo hospodárstva
SR zvýšilo firmám na inovatívne riešenia podporu v objeme viac než jeden
milión eur.
Štát a samospráva priateľská k občanom, princíp „jedenkrát a dosť“, ako
aj plná elektronizácia a digitalizácia
pri styku občanov s úradmi. Aj to by sa
už budúci rok malo stať na Slovensku
realitou. Ako totiž vyplynulo z diskusií

na konferencii, nielen obce a mestá
sa intenzívne snažia zvyšovať aktivitu
v nastavovaní smart koncepcií na úrovni samosprávy, ale na trh prichádzajú
riešenia a výzvy, ktoré to umožnia.
„Aj my každý rok rozširujeme počet
partnerov z firemnej sféry, ktorí sa
vďaka takýmto stretnutiam efektívnejšie zapájajú do spolupráce s mestami
a obcami,“ upozornil hneď v úvode
konferencie Digitálne mesto 2019
predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ spoločnosti DATALAN Marek
Paščák. „Podarilo sa nám pripraviť
pre samosprávy nové témy a ukázať aj
nové možnosti financovania. Pokiaľ ide
o očakávania na rok 2020, digitalizácia
je slovo, ktoré sa skloňuje všade. Ja verím, že komunikácia so samosprávami
bude v budúcom roku prebiehať už len
elektronicky, bude tu lepšia prepojenosť na centrálne registre, ktoré už sú

vybudované a reálne sa do praxe dostane hlavný cieľ - zjednodušenie každodenného života tak zamestnancov
miestnych úradov, ako aj občanov.“
A za pravdu mu na tohtoročnom
už 11. ročníku konferencie dali nielen
zástupcovia firiem a samosprávy, ale aj
štátnej správy.

„Jedenkrát a dosť“ sa stane
realitou
Ako na podujatí zdôraznil Milan Muška,
výkonný podpredseda ZMOS, združenie robí všetko pre to, aby samospráva bola v budúcom roku pripravená
na plnú elektronizáciu a naplnila princíp
„jedenkrát a dosť“. Digitálne mesto totiž nie je len o jednej inteligentnej lavičke so solárnym článkom a pripojením
na USB port, kde si môžete dobiť telefón. Potvrdili to vo svojich

prezentáciách aj ďalší spíkri konferencie, medzi nimi aj globálni technologickí lídri, ktorých vízia smart mesta či
obce je jasná - inteligentné mesto by
sme mali všetci vnímať ako celý systém
procesov, ktoré sú vzájomne koordinované a spolu vytvárajú prostredie,
v ktorom chcú jeho obyvatelia pohodlne, ekonomicky a ekologicky žiť.

Ako vznikajú smart mestá a obce
Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia
a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR, podotkla, že nateraz je odvážne nazvať niektoré zo slovenských
miest „smart“, no za najaktívnejšie
v oblasti smart riešení by vyzdvihla
viaceré. „Určite medzi ne možno zaradiť Kežmarok, Trnavu, Nitru, Trenčín,
Banskú Bystricu, Poprad,“ spresnila.
Ministerstvo dokonca po vlaňajšom
pilotnom projekte na tento rok zvýšilo
podporu pre malé a stredné podniky,
aby mohli implementovať inovatívne
riešenia v slovenských mestách, a to či
už v oblasti inteligentného parkovania,
zberu dát, životného prostredia, ale aj
v ďalších oblastiach. „Zvýšili sme alokáciu na viac ako jeden milión eur
a tiež sumy na prefinancovanie štúdie
uskutočniteľnosti z desať na dvadsať tisíc
eur a na realizáciu z 50- na 150-tisíc eur.“

Občiansky v mobile
Štát zároveň sám razí myšlienku byť
už budúci rok čo najviac priateľský
k ľuďom. Ako na konferencii prezradil
Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej
správy na Úrade podpredsedu vlády SR

pre investície a informatizáciu,
Slovensko je pripravené fungovať nielen bez akýchkoľvek papierovačiek, ale
informatizácia a digitalizácia by mala
zjednodušiť občanom akúkoľvek komunikáciu s úradmi.
Ak vás napríklad doteraz odrádzalo
využívať portál slovensko.sk, aby ste
nemuseli chodiť po úradoch – či už
kvôli komplikovanosti systému alebo
tomu, že ste nemali so sebou čítačku
na občiansky preukaz s elektronickým podpisom - v decembri by mohla
byť aj táto vaša komunikácia so štátnym webom výrazne jednoduchšia.
„Od 1.decembra budete môcť mobil
využívať na elektronické služby, budete mať elektronickú dátovú schránku v mobile,“ uviedol na konferencii
Jaroslav Kmeť. Na stránke slovensko.
sk sa už čoskoro bude dať prihlásiť
do profilu používateľa cez nasnímanie QR kódu mobilom, kde už budú

Stretnutie malo medzi účastníkmi pozitívny ohlas, diskutovalo sa aj v rámci
okrúhlych stolov, ktoré sa venovali konkrétnejším potrebám v rámci projektu
DCOM+ či potrieb VÚC. Až 74 % hostí
zapojených do prieskumu hodnotilo
témy konferencie a kvalitu získaných
informácií ako veľmi dobrú a 89 %
z nich plánuje prísť aj o rok.
„Prínosom konferencie je, že sa účastníci dozvedeli nielen to, aké sú aktuálne
IT trendy v oblasti samospráv, ale od expertov získali aj cenné informácie o tom,
aké majú mestá a obce reálne možnosti
a ako ich previesť do každodennej praxe,“ uzavrel riaditeľ pre segment samospráva v spoločnosti DATALAN Roman
Jedinák. Bonusom pre účastníkov bola
možnosť otestovať si ukážky e-služieb
v špeciálnej TechZone a dokonca si
priamo v Nízkych Tatrách vyskúšať
jazdu na elektromobile Hyundai Kona.
Komplet informácie o konferencii,
výsledky prieskumu, fotogalériu, videoreport, tlačovú správu či prezentácie všetkých spíkrov nájdete
na www.datalandigitalnemesto.sk
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Mobilita pre úrad aj občana

63 %

Služby v digitálnej ére

61 %

Smart City v praxi

61 %

Možnosť osobných debát a konzultácií

73 %
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56 %

Organizačné zabezpečenie
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Na slovensko.sk sa
prihlásite aj cez mobil
Na úrade podpredsedu
vlády pre investície
a informatizáciu očakávajú,
že vďaka mobilnej identite
sa výrazne zvýši využívanie
elektronických služieb.
Podľa Jaroslava Kmeťa,
generálneho riaditeľa sekcie
informačných technológií
verejnej správy by k tomu
mal prispieť aj moderný
dizajn štátneho webu.
V Úrade podpredsedu vlády ste
zhruba rok. Ako sa zmenilo vaše
vnímanie eGovernmentu?

Keď som ako šéf zahraničnej firmy pozeral na digitalizáciu štátu, myslel som
si, že nič nefunguje. Zvonka to vyzeralo
naozaj katastrofálne. Rozhodol som sa
ísť na úrad, lebo som chcel dostať šancu
niečo zmeniť, aby som sa ja ako občan
následne nesťažoval.

Ak si to ale zoberieme práve
z pohľadu občanov, tak to stále
funguje tak, že keď si napríklad
vybavujete živnosť, elektronicky
vám to trvá aj mesiac, osobne
je to za pár hodín. Slovensko.sk
zaskočí mnoho ľudí. Napríklad
aj tým, že funguje na nepodporovanom prehliadači.

Je pravda, že portál Slovensko.sk je
zastaralý. Vybudovali ho pred desiatimi rokmi. Nikto doň neinvestoval, nemodernizoval sa. Máme však projekt
z eurofondov, ktorý je v procese prípravy verejného obstarávania. Slovensko.sk
sa smerom k ľuďom zmení.

Ako bude vyzerať?

Stránka bude mať responzívny dizajn,
bude fungovať na rôznych prehliadačoch. Toto je viditeľné pre ľudí. Ale, aby
to vôbec fungovalo a všetko sa vybavilo
veľmi rýchlo, potrebujeme poprepájať všetky agendové systémy, všetky

registre. A na to budujeme centrálnu
registračnú platformu. Jednou z mojich
vízií – bezpapierový štát – je cez projekt
dátovej integrácie, ktorý teraz riešime, poprepájať všetky registre. Všetky
štátne organizácie tak budú môcť dáta
zdieľať, čím sa budú informácie vymieňať oveľa rýchlejšie. Vďaka tomu si už
štát informácie, ak ich bude mať o vás
v registri, nebude môcť nikdy pýtať
opakovane.

Ide o princíp „Jedenkrát a dosť“.
Aj ten však trochu pokrivkáva.
Napríklad pri prehlasovaní
trvalého bydliska miestne úrady
už asi rok nemôžu pýtať výpis
z katastra nehnuteľností, ale je
dobré si ho priniesť, lebo môže
trvať aj niekoľko hodín, kým sa
načítajú údaje. Rovnako je to dnes
aj s potvrdením o návšteve školy...

Problém nie je na stránke integračnej
platformy. Problém je často na strane
miestnych zastupiteľstiev, keďže technické vybavenie nezodpovedá možnostiam, ktoré sme vybudovali alebo ich
spomaľuje. Ale investovali sme do toho,
aby sme sa prispôsobili aj menej technicky vyspelým systémom.

Na zlepšenie digitálnych služieb
ste rozbehli viacero štátnych
startupov, napríklad dátovú
kanceláriu. Čo si máme pod tým
predstaviť?

Potrebujeme, aby dáta, ktoré sú v registroch, boli presné. Musia byť vyhlásené
za referenčné.

Myslíme tým napríklad register
fyzických či právnických osôb.
Je známe, že sú tam problémy
so zlými údajmi, nesprávnymi
rodnými číslami a podobne.

Prípadne sú nesprávne zapísané adresy. Do obchodného registra nahadzujú
dáta zamestnanci súdov, často sú tam
preklepy. Akonáhle budeme mať dáta
k dispozícii, môže začať dátová kancelária s ich analýzou. Pripravujeme však
aj konsolidovanú analytickú vrstvu. Je to
projekt, ktorý je financovaný z eurofondov. Vďaka nemu môžeme lepšie vytvárať elektronické služby tak, ako to chcú
občania.

Toto by následne mal robiť ďalší
startup – kancelária lepších
služieb?

Kancelária monitoruje už existujúce služby. Podľa zákona totiž máme
do roka vytvoriť monitoring, ktorý
bude fungovať približne ako semafor.
Keď bude mať zelenú, bude to znamenať, že všetko funguje. Ak bude nejaký
problém, bude svietiť na oranžovo alebo červeno. Každý občan bude vedieť,
ako ktorá služba funguje. Aj správca
systému bude vedieť, že má niečo riešiť.
Aby každý dostal to, čo od digitálneho
Slovenska potrebuje.

Ja by som ako občan chcela mať
občiansky v mobile.

To budete mať. V budúcnosti bude
občiansky aj ako kartička v mobile.
Od 1.12.2019 budete môcť mobil využívať na elektronické služby, budete mať
elektronickú dátovú schránku v mobile.

To znamená, že nebudem
potrebovať občiansky a čítačku,
keď sa budem prihlasovať
na slovensko.sk?

Nebudete ich potrebovať. Prihlásite sa
mobilom. Prenesiete si svoju identitu,
ktorú máte v občianskom, do mobilu
a cez nasnímanie QR kódu sa prenesiete

na slovensko.sk. Ak to nebude niekto
vedieť urobiť, asistovaná služba na pošte mu s tým pomôže.

Na každej pošte bude takáto
služba?

Áno. Taká je dohoda so Slovenskou
poštou.

Znamená to, že už nebude
potrebný občiansky preukaz
s elektronickým podpisom?

Bude potrebný. Každý si totiž najskôr
musí vytvoriť digitálnu identitu cez elektronický občiansky. Následne si túto
identitu prenesie do mobilu. Veríme
však, že vďaka mobilnému občianskemu sa výrazne zvýši využívanie elektronických služieb. Aj v Dubaji to bol
prelomový bod. Keď tam zaviedli mobilné ID, využívanie služieb sa zvýšilo
z 30% na 80. A ideme ešte ďalej, projekt
je postavený tak, že bude otvorený akejkoľvek identite a NASES bude identity
zjednocovať.

Čo to znamená?

Okrem mobilného občianskeho budete môcť využívať aj bankovú identitu.

Teda, ak vás má banka identifikovaného a vydá vám kreditku, budete môcť
využiť vašu bankovú identitu, prihlásiť
sa ňou na slovensko.sk a využívať niektoré služby. Pre vybrané služby už naozaj nebude potrebný občiansky preukaz
s elektronickým podpisom.

Kedy bude fungovať banková
identifikácia?

Musíme najskôr nastaviť metodiku
a proces certifikácie akéhokoľvek mobilného systému identít. Bude ich zrejme
niekoľko. Už teraz ideme dvomi smermi. Jeden má vyvinutý DEUS DCOM
a druhý NASES. Takže v budúcnosti
si vy vyberiete, ktorou identitou sa chcete prihlasovať.“

Kedy nebudem vôbec potrebovať
fyzický občiansky preukaz?

D-news

cez mobilnú identitu. Náš tím v súčasnosti klasifikuje všetky služby štátu
a následne identifikujeme tie, ktoré
zjednodušíme. Očakávame, že 90 percent bežných služieb sa bude dať využívať cez mobil.

Ako vidíte možnosť voliť cez
internet?

Faktom je, že krajiny sa odkláňajú
od idey online volieb. Chceli by sme
však zaviesť elektronický register.
To znamená, že v ktoromkoľvek obvode by sa volič prihlásil cez elektronický
občiansky cez zariadenie, ktoré by dokázalo overiť jeho identitu. Aj Európska komisia predpokladá, že vďaka takémuto
systému by sa mohla zvýšiť účasť voličov
na voľbách.

Keďže nie všetky služby budete môcť
využívať cez mobil, kartička s čítačkou
bude mať stále svoje využitie.

Ktoré služby sa nebudú dať robiť
cez mobilnú identifikáciu?

Napríklad pri prevode majetku nikdy nedovolíme, aby sa overovalo

viac info na webe
www.datalan.sk/aktuality
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Zvýšili sme podporu
firmám na smart riešenia
Efektívne poskytovanie
verejných služieb a spokojní občania. To je cieľ
smart cities podľa Miriam
Letašiovej, gen. riaditeľky
Sekcie podnikateľského
prostredia a inovácií
na MH SR.

Ako hodnotíte prínos 11. ročníka
konferencie DATALAN Digitálne
mesto a celkovo možnosť už
pravidelného stretávania sa
predstaviteľov samospráv, firiem
a štátnych orgánov k tejto téme?

Takéto stretnutia hodnotím ako veľmi efektívne, firmy môžu vďaka nim
nadviazať spoluprácu s mestami.
Aj z pohľadu miest je takéto stretávanie
zmysluplné, práve mestá sú priestorom na realizáciu inovatívnych riešení.
Rovnako dôležité je, že existujú iniciatívy ako je každoročná konferencia organizovaná spoločnosťou DATALAN.
Jednotliví aktéri v oblasti smart agendy
tak majú možnosť nielen medzi sebou
komunikovať a vymieňať si informácie,
ale aj navzájom spolupracovať, čo sa
pretavuje do reálnych projektov.

Na konferencii ste už tretí rok,
môžete tak hodnotiť aj posun
v tejto oblasti.

Agenda Smart City je z môjho pohľadu proces pri ktorom sa všetci učíme.
Posun zaznamenávajú tak mestá, ako
aj firmy, rovnako vedeckovýskumné
inštitúcie a napokon aj samotný štát,
pretože smart agenda, kedy sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií mení svet a zasahuje do nášho každodenného života

a nebojím sa povedať, že je to exponenciálne najrýchlejšie rastúca agenda.
Stačí spomenúť automatizáciu, robotizáciu, IKT, IoT, smart industry či celkovo smart cities. V tomto smere vnímam
pozitívne, že zmeny oproti predchádzajúcim ročníkom sú nielen v samotných
smart riešeniach a v smart prístupe,
ale už aj smart uvažovaní zástupcov
tak firiem, ako aj miest, obcí či kolegov
zo štátnych inštitúcií.

Mnoho miest či obcí tu skutočne
prezentovalo nevšedné smart
riešenia, firmy prišli s novinkami
v tejto oblasti, no ako ste aj vy
už skôr zdôraznili, smart riešenie
ešte neznamená smart city.
Ktoré samosprávy sú podľa vás
najaktívnejšie v presadzovaní
smart riešení a ktoré sa už menia
na smart city?

Veľmi pozitívne hodnotím prístup viacerých „osvietených“ predstaviteľov
miest, medzi ktoré určite zaraďujeme Kežmarok, Trnavu, Nitru, Trenčín,
Banskú Bystricu, Poprad a iné. Sú to
predstavitelia, ktorí buď pripravujú
koncepty v oblasti smart city, alebo
už naozaj robia smart city riešenia.
Z môjho pohľadu si nedovolím povedať, že na Slovensku máme smart
mesto v tom doslovnom ponímaní, ale

som presvedčená, že bol naštartovaný
proces rozvoja agendy, ku ktorému sa
dostaneme práve tým, keď sa budú pilotné či čiastkové riešenia dostávať do
väčších systémov. Teda budú schopné
celoplošne zabezpečovať napríklad výmenu dát, ktorú bude vedieť využívať
nielen jedno mesto, ale mestá v rámci
celého Slovenska, prípadne nielen jedna inštitúcia v rámci štátu, ale komplexne celá štátna správa. Výsledkom tak
bude efektívne poskytovanie verejných
služieb pre občanov. A to je cieľ – mať
na konci celého systému spokojného
občana, ktorým je v konečnom dôsledku každý z nás.

Ak by sme približovanie
Slovenska k smart mestám
porovnali s V4, prípadne so
západnou Európou,
v akom bode sme?

Tento rok v marci sme na konferencii
v rámci V4 diskutovali o tom, aké aktivity jednotlivé krajiny v danej oblasti
robia. A pochopili sme, že riešime veľmi podobné problémy. Aj v rámci V4
sme si uvedomili, že tak, ako chceme
na Slovensku zaviesť Katalóg inovatívnych verejných služieb, resp. overených
riešení, tak je to potrebné zaviesť aj
v rámci V4. Pre nás je to tiež dôležité
aj preto, že Slovensko je malá otvorená
ekonomika priamo závislá od exportu.
Je preto potrebné robiť inovatívne riešenia nielen na národnej úrovni, ale zabezpečiť aj export týchto služieb. Tomu
môže slúžiť práve platforma, ktorá
bude sústreďovať katalóg inovatívnych
služieb v rámci celého regiónu.

Podľa jednej z medzinárodných
štúdii sa očakáva, že v roku 2050
bude osem z desiatich Európanov
žiť vo veľkých mestách a tomu
treba prispôsobiť aj smart život.
Ako to vnímate, budeme vtedy
na to IT riešeniami pripravení?

Tieto štúdie aj štatistiky skôr platia
na krajiny v rámci Európskej únie
s typicky veľkými mestami. Ja si dovolím neskromne tvrdiť, že v prípade
Slovenska sme ešte stále vidiecka krajina, takže máme špecifický problém,
alebo iný prístup k tomuto riešeniu.

Pevne však verím, že aj prostredníctvom iniciatív, ktoré na Slovensku existujú, ako Smart City Club, alebo Slovak
Smart City Cluster, iniciatívy ZMOS
a Únie miest a obcí Slovenska budú
firmy aj obce naďalej komunikovať
medzi sebou a aj so štátom tak, aby sa
čo najlepšie pripravilo zabezpečenie
po infraštruktúrnej aj finančnej stránke,
v záujme efektívneho poskytovania
týchto verejných služieb na Slovensku.

MH SR chce motivovať mestá
a obce, ako aj firmy, aby sa
uchádzali o podporu či už
v oblasti energetiky, odpadového
hospodárstva, dopravy, životného
prostredia alebo informatizácie.
O podporu ktorých projektov je
podľa vás najväčší záujem, resp.
o čo by mal byť podľa vás najväčší
záujem?

Existuje už webový portál, ktorý prevádzkuje Úrad podpredsedu vlády
pre investície a informatizáciu, kde sú
sústredené na jednom mieste všetky výzvy zo štrukturálnych fondov,
a ktoré sú určené aj pre problematiku
smart cities. Pri nich sa o financie môžu

uchádzať aj mestá a firmy. Oceňujem
to ako prvý veľmi dobrý krok, že sú
na jednom mieste sústredené možnosti zabezpečenia financovania
zo štrukturálnych fondov. Pokiaľ ide
o samotný záujem o oblasti, tým,
že je každé mesto špecifické, má aj
svoje špecifické, unikátne problémy.
Aj preto odporúčame, aby si mestá
v nadväznosti na PHSR (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
– pozn.) vypracovali svoj smart city
koncept. Na základe auditu následne
prioritizovali oblasti, na ktoré sa chcú
zamerať. Teda, či chcú prioritne riešiť
odpadové hospodárstvo, či energetiku,
dopravu a podobne. Bez ohľadu na to
si myslím, že spoločný problém je najmä v doprave, kde aj Európska komisia
konštatovala, že v zápchach strácame
jedno percento HDP. Druhou takouto
spoločnou problematickou oblasťou
je životné prostredie. No vychádzajúc z predpokladu, že smart mesto
je mesto, ktoré má poskytovať efektívne verejné služby cez informačné
a komunikačné technológie tak, aby
boli spokojní občania, by mal byť záujem v každej oblasti.

D-news

Aké konkrétne projekty
pre samosprávy, resp. firmy
pripravujete vy?

V roku 2018 sme spustili výzvu
pre malé a stredné podniky, aby mohli
implementovať inovatívne riešenia
v slovenských mestách a podporili
sme desať projektov, ktoré sa prihlásili
a uchádzali o túto podporu takmer
vo všetkých krajských mestách. A to či
už v oblasti inteligentného parkovania,
zberu dát, životného prostredia. Keďže
sme si po tejto pilotnej schéme uvedomili, že je o podporu vyšší záujem,
tak sme aj zvýšili alokáciu na viac ako
jeden milión eur a optimalizovali sme
rovnako sumy na prefinancovanie štúdie uskutočniteľnosti z desať na dvadsať tisíc eur a na realizáciu projektu
z 50- na 150 tisíc eur. Výzva bola platná
do 4. októbra 2019. To znamená, že sa
malé a stredné podniky môžu uchádzať ako žiadatelia o výzvu tak, aby pripravili čo najlepšie inovatívne riešenia
pre slovenské mestá. To je náš aktuálny prínos v oblasti rozvoja Smart Cities
agendy z pohľadu Ministerstva hospodárstva SR.
viac info na webe
www.datalan.sk/aktuality
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pochopená. Žiaľ, šírili sa aj dezinformácie,“ tvrdí Štofko.

Slovenské zdravotníctvo
potrebuje zlepšenie financovania
a vyššiu efektivitu
Slováci sú ochotní platiť za zdravotné služby. Musia však vedieť, za čo platia. A chcú
kvalitu. Na to však potrebujeme stabilné financovanie a efektivitu. K tej môžu napomôcť
aj moderné technológie. Ako to dosiahnuť sa dozvedeli hostia konferencie Moderné
zdravotníctvo 2019, ktorá sa konala 7. novembra v Jasnej a zúčastnilo sa jej viac než
150 zdravotníkov z celého Slovenska.
www.modernezdravotnictvo.sk
Aktuálne výzvy v podobe stratifikácie
nemocníc, či prechodu na vykazovanie
podľa DRG, ale aj odhaľovanie anomálií v predpisovaní liekov pomocou
umelej inteligencie, digitálna výroba
implantátov, či novinky v oblasti telemedicíny – to všetko bolo obsahom
5. ročníka stretnutia, na ktorom sa hostia dozvedeli, ako vďaka moderným
a dostupným nástrojom zlepšiť zdravotnú starostlivosť, zmodernizovať
služby pacientom a zefektívniť svoju
prácu.
Predstavené moderné nástroje a riešenia majú jasnú ambíciu - pomôcť
vyriešiť problémy slovenského zdravotníctva, ktoré sú už doslova chronické – dlhé čakacie doby pre pacientov, podfinancovanie, chýbajúci lekári,
problematická efektivita... „Ide o zásadné otázky, ktoré nie je možné vyriešiť
zo dňa na deň. Čo však môžeme urobiť,
je prostredníctvom moderných technológií pomôcť zdravotníckym zariadeniam

fungovať efektívnejšie, úspornejšie,
s lepšie nastavenými procesmi,“ povedal
Dušan Polóny, riaditeľ pre segment
zdravotníctvo v spoločnosti DATALAN.
Príkladom môžu byť dlhé čakacie lehoty u špecialistov. Ako upozornil
Pavol Sidó, vedúci odboru architektúry Národného centra zdravotníckych
informácií (NCZI), dôvodom je predovšetkým nedostatok všeobecných
lekárov. „Ak všeobecný lekár nemá čas,
okamžite pošle pacienta k špecialistovi.
Denne takto vybaví 50 až 70 pacientov.
Potom sa nemôžeme čudovať, že čakacie
lehoty u niektorých špecialistov sú dva
až tri mesiace, v niektorých špecializáciách aj pol roka,“ hovorí.
Kým doplnenie stavu lekárov môže
trvať roky, čiastočnú pomoc v riešení situácie očakáva Sidó od ezdravia.
„Aby odbremenilo všeobecných lekárov
od plných čakární a množstva pacientov,

ktorí si napríklad prídu len pre recept“,
dodáva.

Chýbajúca stratifikácia
Základnými problémami slovenského zdravotníctva sú aj podľa Michala
Štofka z Inštitútu zdravotnej politiky
pri Ministerstve zdravotníctva chýbajúca definícia nároku pacienta na určitý
rozsah zdravotnej starostlivosti, nedostatok zdravotníckeho personálu ale aj
deficit a financovanie dlhodobých lôžok a potreba dofinancovania. „Riešení
je mnoho, od rezidentského programu
a podpory mladých lekárov, cez revíziu
výdavkov a identifikáciu úspor. A samozrejme stratifikácia,“ konštatuje Štofko.
Od nej si ministerstvo zdravotníctva
sľubovalo veľa. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská však reformu
posunula kvôli nedostatočnej podpore
vlády a parlament by sa ňou mal zaoberať na schôdzi, ktorá začne koncom
novembra. „Stratifikácia nebola správne

Možnosti, ako zlepšiť kvalitu a dostupnosť služieb, zvýšiť úroveň slovenského
zdravotníctva a využiť potenciál informatizácie, boli na konferencii Moderné
zdravotníctvo hlavnou témou prezentácií, odborných diskusií aj neformálnych debát. Okrem zástupcov verejnej
správy na konferenciu prišli aj predstavitelia branžových organizácií a komôr.
Ako mnohí súhlasia, inšpiráciu na zlepšenie môžeme hľadať aj v zahraničí.
Veľký priestor bol aj tento rok venovaný téme DRG, t. j. konceptu spravodlivého odmeňovania, resp. oceňovaniu
na základe odliečených diagnóz.
Úhradový mechanizmus nemocníc by
mal byť založený na tom, že zdravotné poisťovne platia nemocniciam za tú
istú diagnózu rovnakú cenu. Na tento
cieľ najbližších rokov majú zdravotné
poisťovne aj poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti rôzne názory. Diskusia
na konferencii Moderné zdravotníctvo na túto tému bola skutočne živá
a na otázku „Kedy podľa vás dôjde
v praxi k zavedeniu DRG“ sa mali možnosť vyjadriť hostia v prieskume. Až
44% hostí si tento termín netrúfa

odhadnúť, 14% zástupcov PZS to v najbližších rokoch nevidí vôbec reálne a len
15% očakáva nasadenie v roku 2020.

Príležitosť pre technológie
Šetriť náklady a zvyšovať efektivitu míňania zdrojov však dokážu aj moderné technológie. Témou konferencie
Moderné zdravotníctvo preto boli aj
odhaľovanie anomálií v predpisovaní
liekov pomocou umelej inteligencie,
digitálna výroba implantátov, či novinky v oblasti telemedicíny. Predstavená
bola aj nová generácia nemocničného informačného systému ORDINIS©.
Ten, mimo iného, umožňuje zdravotníckym zariadeniam zjednodušenie
administratívnych činností, optimalizáciu procesov, či presné vyúčtovanie
poskytnutej starostlivosti, čo má vplyv
na zvýšenie efektivity chodu nemocnice. „Aj vďaka tomu dokážu nemocnice šetriť peniaze a čas,“ vysvetlil
Dušan Polóny z DATALANu, ktorý
so svojím tímom tento nástroj rozširuje
a prispôsobuje reálnym potrebám praxe zdravotníkov.
Možností, ako môžu moderné technológie zdravotníctvu pomôcť, je
však výrazne viac. Napríklad, už dnes
umelá inteligencia od IBM Watson

for Oncology dokáže aj na Slovensku
pomáhať pri liečbe onkologických pacientov. Pomôcť pacientovi dokáže
aj moderný rezervačný systém Omega,
ktorý využíva aj Národný onkologický
ústav v Bratislave. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti prinášajú aj mobilné
riešenia, zefektívňovanie procesov
a nové prístupy. Množstvo aktuálne dostupných nástrojov bolo predstavených
práve na konferencii Moderné zdravotníctvo – a aj vďaka tejto príležitosti
zoznámiť sa s inovatívnymi riešeniami
a diskutovať o nich s expertami hostia
vyjadrovali s podujatím veľkú spokojnosť. Podľa ohlasov z online prieskumu sú takéto stretnutia veľmi prínosné
a hodnotné, a až 99% účastníkov a respondentov v prieskume plánuje prísť
na konferenciu aj o rok.
Partnermi konferencie Moderné zdravotníctvo 2019 sú technologickí lídri
IBM, Hewlett Packard Enterprise,
Hewlett Packard, DELL, SAMSUNG,
TechData a EPSON. Mediálnym partnerom sú Lekárske noviny.

Viac informácií o konferencii
a prezentovaných témach nájdete
na www.modernezdravotnictvo.sk
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Stratifikácia sa stala
obeťou vlastného úspechu
Vďaka reforme už nebude
pacient blúdiť v systéme,
ale bude presne vedieť, akú
zdravotnú starostlivosť kde
dostane. Navyše, získa ju
v požadovanej kvalite, hovorí
Gaston Ivanov z Inštitútu
zdravotnej politiky pri
Ministerstve zdravotníctva
SR.

Na konferencii DATALAN
Moderné zdravotníctvo 2019
ste prezentovali stratifikáciu
nemocníc. Jej schvaľovanie
v parlamente bolo kvôli
nedostatočnej politickej podpore
posunuté. Podľa reakcií hostí
na konferencii však má táto
reforma podporu odborníkov
i časti politikov. Prečo teda
doteraz neprešla?

Stratifikácia sa stala obeťou vlastného
úspechu. Za posledných 15 rokov nebola
v zdravotníctve presadená žiadna reforma
podobného významu. Ani v ostatných sektoroch neevidujem žiadnu takto zásadnú
zmenu, ktorá by mala širokú podporu, ako
ju má práve stratifikácia. Tá sa však stala

cenným rukojemníkom v politickom súboji. To je dôvod, prečo nebola zatiaľ schválená. Inštitút zdravotnej politiky doteraz
nedostal žiadne relevantné argumenty,
ktoré by reformu spochybnili po odbornej
stránke. Nik nám nepovedal „toto robíte
zle, skúste to urobiť takto“. Kritika vždy
vychádzala iba z nepochopenia materiálu,
prípadne z nechuti pristúpiť k zmenám.
Dôvody zdržania pri prijímaní stratifikácie
sú teda politické, nie odborné.

Ako chce v tejto situácii Inštitút
zdravotnej politiky stratifikáciu
presadiť?

Budeme naďalej odborne argumentovať,
rokovať a vysvetľovať stratifikáciu každému, kto je ochotný počúvať.

Hovorili ste, že posledná
významná reforma zdravotníctva
je 15 rokov stará. Nie je problém
aj v tom, že na existujúci systém
si mnohí zvykli, „vedia v ňom
chodiť“ a teda zmeny odmietajú
z princípu?

Každá významná zmena vyvoláva prirodzene aj odpor. Posledná reforma
mala svojich víťazov, ale aj porazených.
Zo súčasného systému niektorí profitujú
a niektorí na ňom strácajú. Prvá skupina
preto zmenu odmieta, tá druhá po nej
volá. Rozhodujúce by však malo byť to,
že vďaka stratifikácii sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku zlepší.
Preto treba nájsť dlhodobý konsenzus,
vďaka ktorému sa podarí reformu nielen presadiť, ale aj udržať do budúcnosti.
To bol problém významných reforiem
v minulosti, že nemali širokú podporu.
Preto po zmene politickej garnitúry neboli
dokončené, alebo boli významne okresané. Stratifikácia však má podporu tak medzi koaličnými, ako aj opozičnými stranami, za je aj väčšina odborníkov.

Na konferencii ste prezentovali
široký zoznam odborníkov
v rôznych oblastiach súvisiacich
so zdravotníctvom, s ktorými ste
stratifikáciu konzultovali. Nebolo
však potrebné viac sa zamerať
aj na pacientov, teda širokú
verejnosť? Ak by politici videli,
že stratifikáciu chcú aj ich voliči,
možno by ju skôr podporili.

Úlohou Inštitútu zdravotnej politiky
nie je robiť osvetu priamo medzi voličmi. Sme tím analytikov, našou úlohou
bolo pripraviť kvalitnú reformu, ktorú

odkomunikujeme na odbornej úrovni.
To sme spravili. Rovnako sme ju komunikovali na politickej úrovni, čo nám
tiež ako Inštitútu náleží. Pripravená
však bola aj informačná kampaň smerovaná na verejnosť. Tá však počítala
s tým, že reforma prejde na politickej úrovni. Keďže tu došlo k problému
a stratifikácia stále nebola schválená, došlo aj k pozastaveniu tejto kampane.

Mnoho ľudí dnes možno aj
kvôli tomu netuší, čo to presne
stratifikácia je. Je to pre nich
cudzie slovo, za ktorým vidia
iba rušenie nemocníc. Takže
namiesto napríklad desať minút
budú musieť cestovať pol hodinu,
aby sa dostali k zdravotnej
starostlivosti. Prečo by teda mali
stratifikáciu vítať a nie báť sa jej?

V ideálnom svete, ak by šlo všetko podľa
plánov, by sme mali mať na Slovensku
sieť nemocníc, ktoré budú mať jasne zadefinované, čo musia robiť, čo môžu robiť a čo robiť nemôžu. 91 % populácie by

malo mať do 30 minút od svojho bydliska
k dispozícii akútnu starostlivosť v podobe
lokálnej nemocnice s urgentným príjmom.
Takáto nemocnica bude mať určené, akú
zdravotnú starostlivosť a v akej kvalite
musí poskytovať. Napríklad, bude musieť
mať chirurgiu, ale už nie ortopédiu, ktorá
bude povinnou na vyššej, teda regionálnej
úrovni. Tú bude môcť lokálna nemocnica
prevádzkovať iba vtedy, ak bude na požadovanej úrovni. Pacient tak nebude blúdiť
v systéme, bude presne vedieť, akú starostlivosť kde dostane. Navyše, dostane
ju v požadovanej kvalite.

A čo obava z rušenia nemocníc?

Reforma neplánuje s rušením nemocníc. Budeme však od nich vyžadovať,
aby zdravotnú starostlivosť poskytovali
na určitej úrovni. Ak nemajú v danej špecializácii potrebnú kvalitu a počet výkonov,
nebudú ju môcť tieto výkony poskytovať.
Už dnes sme svedkami toho, že pacienti
si nemocnice vyberajú a snažia sa dostať
do tých, ktoré majú v danej oblasti lepšiu
povesť a výsledky. Takto sa ku kvalitnej

D-news

starostlivosti dostanú automaticky,
bez toho, aby si to museli rôznymi spôsobmi vybavovať. Nebudeme teda zbytočne
„živiť“ oddelenia, ktoré nefungujú dobre
a radšej peniaze nasmerujeme tam, kde je
poskytovaná starostlivosť na vyššej úrovni. Takže pacient bude zo stratifikácie jednoznačne profitovať.

„V ideálnom svete, ak
by šlo všetko podľa
plánov, by sme mali
mať na Slovensku
sieť nemocníc, ktoré
budú mať jasne
zadefinované, čo
musia robiť, čo
môžu robiť a čo robiť
nemôžu.“
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Ezdravie dokáže pomôcť nielen
lekárom, ale aj ich pacientom
Pred dvoma rokmi
sa zdravotníci obávali,
že im digitalizácia prinesie
množstvo povinností navyše.
Dnes už vidia, že tieto
obavy boli zbytočné, hovorí
Pavol Sidó, vedúci odboru
architektúry Národného
centra zdravotníckych
informácií.

Vo svojom vystúpení
na konferencii DATALAN
Moderné zdravotníctvo ste
spomenuli, že úlohou ezdravia
je odstrániť papierovú
dokumentáciu zo zdravotníckych
zariadení. Kedy je niečo také
reálne?

Rozhodujúcu časť papierovej dokumentácie v zdravotníckych zariadeniach
tvoria recepty, záznamy z vyšetrení,
prepúšťacie správy a výsledky laboratórnych vyšetrení. Dnes môžeme povedať, že vďaka ezdraviu je približne
75 percent receptov už elektronických.
Prudko rastie aj využitie elektronických
záznamov z vyšetrení. Tých doteraz evidujeme cez 30 miliónov, čo môže byť
približne 50 percentný podiel zo všetkých. Rovnako rastie aj počet elektronických prepúšťacích správ. V budúcom
roku bude v rámci ezdravia spustený aj
modul elab, ktorý bude pokrývať laboratórne vyšetrenia. Vďaka tomu bude
môcť byť väčšina zdravotnej dokumentácie elektronická.

Ezdravie bolo spustené v januári
roku 2018, elektronické recepty
už v jeho prvej fáze. Prečo aj
pomaly po dvoch rokoch existujú
i v papierovej forme?

Pripojenosť lekárov a zdravotníckych
zariadení do systému ezdravie stále nie
je stopercentná. Preto stále nie sme

v situácii, kedy by všetky recepty a ostatné zdravotné dokumenty mohli byť
vydávané iba v elektronickej forme.
Snažíme sa ale, aby sa miera zapojenosti do ezdravia neustále zvyšovala
a podiel dokumentácie vydanej
v elektronickej forme sa časom priblížil
ku sto percentám. Istá časť receptov však elektornizovaná z legislatívnych dôvodov (napr. kód
odbornosti lekára „099“) momentálne nie je a ak sa legislatíva
v tomto smere nezmení, vždy bude určité malé percento receptov v papierovej forme.

Kedy približne by sme sa mohli
dočkať plne bezpapierového
zdravotníctva?

Neviem, či niekedy budeme môcť tvrdiť,
že sto percent všetkých nových dokumentov v zdravotníctve je digitálnych.
Počítať totiž musíme aj s offline scenármi, kedy sa papieru nevyhneme. Môže
ísť nielen o zlyhanie techniky a jej pripojenia do siete, no dnes pri niektorých
lekároch s vybranými špecializáciami
legislatíva stále počíta s papierovými
receptami. Našim cieľom je postupné odbúravanie „papierového sveta“
z procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť čo možno
najvyššiu mieru elektronizácie blížiacej
sa v budúcnosti k 100 %.

Keď sa ezdravie spúšťalo, boli
sme svedkami odporu voči
tomuto kroku zo strany
nielen jednotlivých lekárov,
ale aj rôznych organizácií. Tie
argumentovali, že Slovensko ešte
nie je na tento krok pripravené,
že mnohí, najmä všeobecní
lekári, sú vo vyššom veku
a nemôžeme od nich vyžadovať,
aby menili svoje postupy...
Argumentov proti digitalizácii
bolo viacero. Zmenil sa už tento
postoj k ezdraviu, alebo stále
cítite nechuť meniť zaužívané
postupy?

V tomto smere nastal zásadný posun.
Kým pred spustením ezdravia sme
evidovali veľký odpor lekárov voči tomuto systému, dnes je už situácia iná.
Pred dvoma rokmi sa obávali, že im digitalizácia prinesie množstvo povinností
navyše, dnes vidia, že tomu tak nebolo.
Sami sa im snažíme v tomto smere vyjsť
v ústrety a nastaviť procesy tak, aby sa
čo najviac úkonov dialo automatizovane na pozadí bez nutnosti akejkoľvek
aktivity na strane používateľa, v tomto
prípade lekára. Snažíme sa im vysvetliť,
že vďaka ezdraviu môže byť ich práca
efektívnejšia, pretože sa jednoduchšie a rýchlejšie dostanú k potrebným
informáciám.

Vnímajú už teda lekári benefity
ezdravia, alebo je to stále nutné
zlo?

Myslím si, že vnímajú. Benefity môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Do tej
prvej patria ekonomické, ako sú nižšie
náklady na tlač, vedenie a uchovávanie
papierovej agendy. Druhý typ benefitov je o vyššej efektivity práce. Tu ide
o jednoduchší prístup k informáciám,
ale aj o praktické veci ako zavedenie
opakovaného receptu, vďaka ktorému
klesá počet návštev pacientov, ktorí
si iba prišli po lieky. Momentálne zavádzame aj možnosť pre špecialistov
nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie pacienta, ak to ten potvrdí svojim
elektronickým občianskym preukazom. Lekár tak získa oveľa lepší pohľad
na zdravotný stav pacienta a to bez
nutnosti toho, aby mu ten nosil so sebou obsiahlu papierovú dokumentáciu.
Keď špecialista vykoná vyšetrenie,
všeobecný lekár bude mať okamžite

prístup k výsledkom bez toho, aby
mu musel pacient doniesť správu.
Všetko tak bude efektívnejšie, rýchlejšie, nič sa nezabudne, nestratí...
Aj vďaka tomu samotní lekári vidia,
že ezdravie je benefit, nie ďalšia povinnosť navyše.

Digitalizácia zdravotnej
dokumentácie sa týka nových
záznamov, alebo aj tých starých?
Pretože pri spúšťaní ezdravia
všeobecní lekári upozorňovali,
že nie je v ich silách prepisovať
celú zdravotnú dokumentáciu
pacienta do digitálnej podoby.

Týka sa to nových záznamov. Lekárom
sa vyšlo v ústrety aj tým, že nemusia
manuálne vytvárať ani takzvaný pacientský sumár, ktorý by mal obsahovať
najdôležitejšie informácie o pacientovi
– ako jeho hlavné diagnózy, alergie,
operácie, implantáty a podobne. Dnes
sa pacientsky sumár vytvára automaticky na pozadí tým, že lekár označí v dokumentácii informácie, ktoré považuje
za podstatné a tie sa doň uložia. Lekári
teda nemusia spätne zapisovať do systému nič.

Ako je na tom pacient? Vníma
už aj ten benefity ezdravia?

Benefity pre pacientov samozrejme
existujú, aj keď ti si ich možno nie vždy
uvedomujú. Každý občan nad 18 rokov má automaticky vytvorenú elektronickú zdravotnú knižku, do ktorej
sa automaticky zapisujú informácie
o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Lekár sa vďaka tomu rýchlejšie
a efektívnejšie dostane k potrebným
dátam, čo pomáha aj pri liečbe. Tieto
informácie si vie pozrieť aj samotný
občan, ktorý má lepší prehľad o tom,
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aká zdravotná starostlivosť mu bola
poskytnutá. Benefitom je aj opakovaný
recept, ktorý mu šetrí čas. Elektronický
recept šetrí pacientom aj peniaze.
Za erecept sa v lekárni neplatí poplatok
17 centov. Od januára 2018 tak erecepty ušetrili ľuďom takmer 9 miliónov
eur. Ezdravie nie je systém pre systém,
jeho cieľom je umožnenie poskytovanie
efektívnejšej a lepšej zdravotnej starostlivosti občanom. Preto sa aj v budúcnosti budeme snažiť, aby z neho čoraz
viac profitoval tak lekár i pacient.

Systém ezdravie získal hlavnú cenu
na kongrese ITAPA 2019.
Cenu Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska
na kongrese ITAPA 2019 získalo Národné centrum
zdravotníckych informácií a konzorcium dodávateľských
firiem za projekt ezdravie.
K výhre gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov
v elektronizácii zdravotníctva.
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Presné a aktuálne dáta dokážu
zdravotníkom výrazne pomôcť
Úloha informačných
systémov v zdravotníctve
sa výrazne zmenila.
Už nie sú iba nástrojom
na dokumentovanie
zdravotnej starostlivosti,
ale dokážu sa podieľať
na komplexnom riadení
procesov, hovorí Dušan
Polóny, riaditeľ segmentu
Zdravotníctvo v spoločnosti
DATALAN.
Keď sa hovorí o potrebách,
prípadne problémoch
slovenského zdravotníctva,
väčšinou ide o témy ako
nedofinancovanie, nedostatok
lekárov a ostatného personálu...
Prípadne sa spomenie
nedostatočné prístrojové
vybavenie nemocníc
a ambulancií. Kde teda v tejto
situácii vidíte úlohy a možné
prínosy IT? Do akej miery môžu
pomôcť?

Informačné technológie využívané
v zdravotníctve majú nezastupiteľnú úlohu. Sú primárnym nástrojom
na zber a vyhodnocovanie dát, ktoré sa
týkajú zdravotnej starostlivosti, hospodárenia, vrátane efektivity využívania
zdrojov, atď. Pokiaľ sú tieto dáta aktuálne a presné, vedia výrazne napomôcť
pri riadení procesov, ktoré prebiehajú
v zdravotníckych zariadeniach.

DATALAN je partnerom
a dodávateľom zdravotníckych
zariadení už roky. Do akej miery
sa za ten čas ich priority
a potreby z pohľadu IT zmenili?

Priority a potreby našich zákazníkov
sa výrazne zmenili. V minulosti sa

informačné systémy využívali hlavne
ako nástroj na dokumentovanie zdravotnej starostlivosti. Dnes je ich úloha
širšia - stali sa totiž nástrojom na riadenie procesov prebiehajúcich v zdravotníckych zariadeniach. Slúžia na mapovanie a riadenie nákladov spojených
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade sú aj nástrojom na vykazovanie zdravotnej starostlivosti zo strany jej poskytovateľov
smerom na zdravotné poisťovne.

Na konferencii Moderné
zdravotníctvo 2019 ste
predstavili novú verziu
nemocničného informačného
systému ORDINIS©. Akým
spôsobom tá reaguje na dnešné
trendy a potreby zdravotníckych
zariadení?

ORDINIS 4.0 je informačný systém postavený na modernej architektonickej
platforme, ktorá zabezpečuje on-line
zber, analýzu a reporting dát. Riešenie
je mobilné, čo umožňuje zdravotníckym
pracovníkom venovať viac času pacientom. Informačný systém ORDINIS© 4.0
je pripravený na vedenie zdravotníckej
dokumentácie v režime tzv. bezpapierovej nemocnice a umožňuje rýchlu
©

integráciu na ďalšie informačné systémy, prípadne hardvérové prostriedky. Okrem toho umožňuje riadenie
procesov spojených s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti na čo má implementované nástroje, ktoré je možné
jednoducho konfigurovať.

Významnou témou v oblasti
digitalizácie v segmente
zdravotníctva je systém ezdravie.
Do akej miery je ORDINIS©
pripravený na jeho súčasné,
ale aj budúce funkcionality?

ORDINIS© 4.0 spĺňa všetky požiadavky
kladené legislatívou, kde patrí aj integrácia na ezdravie, čo znamená, že bude
vždy podporovať aktuálne platné verzie
jednotlivých služieb ezdravia, či už ide
o evyšetrenie, elab a pod.

Zdravotnícke dáta patria
medzi tie najcitlivejšie
a najhodnotnejšie, čo zaznelo
aj na konferencii. Akým
spôsobom sú v informačnom
systéme ORDINIS chránené?

ORDINIS 4.0 umožňuje prístup k dátam
len na základe jasne zadefinovaných
pravidiel pre jednotlivých používateľov.
Systém je GDPR ready.

Slovenské zdravotníctvo čakajú
ďalšie zmeny a výzvy. Ide nielen
o ezdravie, ale aj o zavedenie
vykazovania podľa DRG,
stratifikáciu nemocníc a neskôr
aj ostatných zdravotníckych
zariadení. Čo v tomto kontexte
plánuje DATALAN slovenskému
zdravotníctvu v budúcnosti
ponúknuť?

DATALAN chce byť partnerom pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne a v neposlednom rade pre štátne organizácie,
ktoré tvoria legislatívu, určujú pravidlá
a smerovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti. DATALAN už dnes prináša komplexné, moderné softvérové
a hardwarové riešenia a tomto trende
chceme pokračovať aj do budúcnosti.
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Na konferencii
Moderné zdravotníctvo 2019
bol predstavený aj nový
nemocničný informačný
systém ORDINIS 4.0®

ORDINIS 4.0® v kocke:
• Komplexná zdravotnícka agenta – zvýšenie
kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
• Evidencia poskytovanej zdravotníckej 		
starostlivosti – bezpečnosť pacienta
• Jednoduchšie administratívne činnosti
– optimalizácia procesov
• Presné vyúčtovanie poskytnutej starostlivosti
– zvýšenie efektivity chodu nemocnice
a kontrola procesov

ORDINIS 4.0®
Moderný, efektívny a prehľadný nemocničný
informačný systém – nástroj, s ktorým baví ordinovať
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Kampaňový manažment

Náš dlhoročný zákazník z oblasti financovania osobných a úžitkových automobilov potreboval
jednoduchý, moderný a komplexný nástroj na správu informačných a marketingových kampaní.
Ponúkli sme mu riešenie Kampaňový manažment, ktoré umožňuje marketérom oslovovať
klientov prostredníctvom cielených reklamných kampaní, efektívne ich manažovať
a automatizovane vyhodnocovať.
Naše riešenie disponuje vysokou variabilitou pre rozvoj rôznych druhov kampaní
a možnosťou plánovane oslovovať cieľové skupiny zákazníkov rôznymi spôsobmi
a s rôznym účelom a tieto kampane manažovať, vykonávať a vyhodnocovať ich
úspešnosť prostredníctvom reportingu.
Vďaka riešeniu bude môcť zákazník ťažiť z výhod online kontaktu so zákazníkom, rýchlejšie a relevantnejšie reagovať
na potreby a životný štýl súčasnej generácie a zároveň optimalizovať strategické

aktivity firmy. Riešenie prináša riadenie
úloh a procesných aktivít prostredníctvom Open-Source procesného manažéra
a proces prideľovania úloh používateľom
podľa organizačnej štruktúry. Aplikácia
umožňuje oslovovať zákazníkov formou
rôznych kampaní, kde zákazníci môžu
byť oslovovaní telefonicky, e-mailom alebo poštou. Unikátnosť riešenia spočíva
vo vysokej variabilite pre ďalší rozvoj rôznych druhov kampaní, ktoré vieme nakonfigurovať a naimplementovať podľa

požiadaviek zákazníka bez nutnosti použiť
značné vývojárske zdroje.

vybaví z jedného miesta, čím ušetrí zložitú prácu prehľadávania v 8 IS.

Jeden účet – jedno heslo do viac ako 30 aplikácií. Už viac nie je potrebné zadávať a držať
v pamäti množstvo prihlasovacích mien a hesiel do rôznych aplikácií. Od teraz zvládnete
všetko cez jeden účet vďaka Access Managementu od DATALANu.
Riešenie predstavuje vrstvu, ktorá poskytuje služby pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov. Interným používateľom sme umožnili jednotné

Na rozdiel od fyzickej správy registratúry poskytuje okamžité informácie
o štádiu vybavovania jednotlivých spisov a o dodržiavaní lehôt na ich vybavenie. Náš produkt spĺňa požiadavku
úplnej a presnej evidencie záznamov –
– prichádzajúcich alebo odosielaných
a súčasne spĺňa aj legislatívne požiadavky plynúce zo zákona.
Našu registratúrnu knihu Memphis
sme integrovali na ÚPVS. V prípade
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme nasadili aj samotnú

registratúru, ktorú majú teraz v cloude.
Ide o automatizovaný proces, na základe ktorého inštitúcia vyťažuje svoju
schránku - prijíma podania a umožňuje
aj rozosielanie rozhodnutí zákazníkom.
Výhodami riešenia je stabilná cloudová
služba a zvládnutie aj naozaj veľkého
náporu používateľov aj množstva dát.
Riešenie je ideálne v tom, že ho nasadzujeme s aplikáciou pre správu registratúry – takže riešime 2 v 1.

Intranet replatforming

Zjednotenie prístupu používateľov v eAM

Projekt nadväzuje na implementáciu
access management v prostredí zákazníka - teraz sme existujúce riešenia rozšírili o používateľov z Českej republiky.

Riešenie šetrí náklady potrebné
s manažovaním používateľských účtov
v rôznych úložiskách, keďže sú používane už existujúce úložiská a poskytuje tiež štandardné protokoly, ktorými
je možné integrovať aplikácie na toto
riešenie.

Zrýchlenie procesov a automatizácia služby - to sú len jedny z výhod nášho riešenia eGOV
Connector, ktoré sme integrovali na Ústredný portál verejnej správy.

Komplexné digitálne riešenie súladu zákazníka so všeobecným nariadením o ochrane osobných
údajov GDPR sme u zákazníka realizovali na kľúč. V rámci neho bol vyvinutý univerzálny modul
GDPR IN, ktorý slúži na jednoduché a intuitívne vyhľadávanie dotknutých osôb a osobných
údajov uložených v informačných systémoch zákazníka.
Riešenie zabezpečuje pohodlné, plne
automatizované vykonávanie pasívnych aj aktívnych operácií a poskytuje
funkcionality ako vyhľadávanie osôb
a ich osobných údajov, úpravu, anonymizáciu, obmedzenie spracovania
a export v štruktúrovanom formáte.
Zákazníkovi pomáha plniť legislatívu
GDPR pri narábaní s osobnými údajmi
v prehľadnom, pohodlnom a používateľsky príjemnom rozhraní. Požiadavky
svojich klientov, týkajúce sa GDPR,

Už nie je potrebné pre každého používateľa vytvárať a manažovať používateľské účty v každej aplikácii
zvlášť – účty sú spravované centrálne v Active Directory oboch spoločností, čím sme zákazníkovi mini-

malizovali náročnosť ich správy.

eGOV Connector – Integrácie Memphis
Registratúrnej knihy na ÚPVS

Komplexné riešenie GDPR

Projekt bol skutočne unikátny. Išlo
o prvý zo série projektov implementácie legislatívy GDPR - naprogramovali
sme 8 informačných systémov zákazníka do súladu s legislatívou GDPR
a vyvinuli sme centrálny modul GDPR
IN, vďaka ktorému môže zákazník obsluhovať operácie s osobnými údajmi vo všetkých 8 IS z jedného miesta.
Plusom pre nás je repoužiteľnosť modulu GDPR IN v ďalších produktoch
a riešeniach.

integrovaný intranetový portál a aj CMS
z našej dielne.
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prihlasovanie do aplikácií a zjednodušili
sme integráciu aplikácií na úložiská používateľských účtov. Medzi prvými bol

DATALAN neustále posúva svoje služby na vyššiu úroveň a aj to, čo bolo ešte pred pár
rokmi inovatívnym riešením, potrebuje dnes upgrade. Preto sme pre nášho zákazníka
z telekomunikačného segmentu zrealizovali redizajn intranetu, kde boli jednotlivé
funkcionality prispôsobené jeho aktuálnym požiadavkám.

Zabezpečili sme tak jednotnú komunikačnú platformu pre komunikáciu
so všetkými zamestnancami a spolupracovníkmi, čo zahŕňa takmer 15 tisíc
ľudí na celom Slovensku.
Starý intranet sme zmigrovali na novú
portálovú platformu pre zamestnancov a predajcov v súbehu s nasadením
nového riešenia Access Managementu
a konsolidáciou úložiska kmeňových
údajov zamestnancov. Išlo o prechod
zastaranej verzie portálovej platformy

na Liferay Portal, migráciu všetkých
aplikácií, integráciu s novým EAM
(Access Managerom pre zamestnancov)
a novou štruktúrou údajov o zamestnancoch, predajcoch a kontraktoroch
v AA LDAPe. Súčasťou bola tiež automatizácia deploymentu portálových
inštancií a aplikácií.
Klienta sme odľahčili o 7 bežiacich serverov a množstvo servisných zásahov,
čím sme zvýšili dostupnosť, čiže bezporuchovosť portálu. Najväčším prínosom

nášho riešenia je množstvo aplikácií, jednotná komunikačná platforma
pre všetkých zamestnancov a jednotné
prihlásenie do systémov užívateľom.
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Rozšírenie dátových centier za hranicami
Slovenska

Nech už ide o dáta akéhokoľvek typu, jedno majú spoločné – vždy musia byť niekde fyzicky
uložené. Na množstve pevných diskov, ktoré sú umiestnené v serveroch dátových centier.
Požiadavka o rozšírenie kapacity dátového centra prišla aj zo strany nášho zákazníka NAFTA
Speicher GmbH & CO. KG, Nemecko, ktorá je dcérskou spoločnosťou NAFTA a. s. DATALAN
pre zákazníka navrhol, dodal a nainštaloval nové komponenty do dvoch dátových centier.
Rozšírenie kapacity dátového centra
v Nemecku u dcéry NAFTA a. s. vzniklo
z potreby interného projektu. Jeho súčasťou bol HW postavený na technológiách DELL, SW určený na bezpečné
zálohovanie produkčných dát či SW
určený na aplikačnú bezpečnosť mailového systému. Zákazníkovi sme tak
zabezpečili rozšírenie oboch dátových
centier o potrebnú kapacitu a postarali

sme sa tiež o bezpečné publikovanie
mailového systému do internetu.
Naša spoločnosť poskytuje služby
v oblasti konzultácií VMware, aplikačnej bezpečnosti a HW, a preto sa nám
podarilo pre zákazníka vybudovať novú
clustrovanú infraštruktúru, ktorá bude
preňho dosahovať zvýšenie biznis

prostredia a umožní mu expanziu aj
do projektov EU.

Inventúry skladových vozidiel
Všetky spoločnosti, ktoré vedú skladové hospodárstvo, sa stretávajú s potrebou vykonať
inventúru, aby zosúladili stav v účtovníctve s tým reálnym. Pre nášho zákazníka, ktorý je
lídrom v oblasti financovania osobných a úžitkových automobilov, sme vyvinuli novú aplikáciu,
ktorá bude vykonávať automatizovanú kontrolu skladových vozidiel v lokalitách jednotlivých
dealerov.
Aplikácia je vytvorená na základe
konkrétnej požiadavky zákazníka
na generovanie, úpravy, export a vyhodnocovanie inventúr u všetkých jeho
dealerov. Umožní vykonávať, reportovať a sledovať stav vozidiel evidovaných
v systéme so skutočným stavom. Získa
sa tým reálny pohľad na počet automobilov konkrétnej značky u konkrétneho
predajcu.

Riešenie využíva približne 200 zamestnancov spoločnosti a asi 50 autorizovaných dealerov a certifikovaných predajcov v rámci dealerskej siete. Aplikácia
dokáže spracovať ľubovoľný počet inventúr a spracovať a exportovať rôzne
množstvo vstupných a výstupných dát.
Výsledkom je efektívnejšie vyhodnocovanie a odmeňovanie úspešných
predajov vozidiel u dealerov. Výhodou

riešenia je rýchlosť jeho dodania, automatizácia procesov a široké možnosť
ďalšieho rozvoja.

Šetrí čas, pomáha optimalizovať procesy v spoločnosti, odbremeňuje zamestnancov od ručnej
práce. To všetko ale aj omnoho viac dokáže aplikácia Poistný portál, ktorú sme vytvorili
pre nášho zákazníka z oblasti financovania úžitkových a osobných automobilov a ktorá uňho
nahrádza doteraz používanú starú aplikáciu ako aj generovanie výkazov poistných zmlúv.
To sa teraz vykonáva novou automatizovanou funkcionalitou.
zmlúv v SPIN-e, ktoré sú určené
pre zaslanie do poisťovne. Denne generuje až 250 rôznych poistných zmlúv

Vďaka nášmu riešeniu zákazník šetrí

čas a súčasne sa optimalizujú procesy
v spoločnosti. Okrem toho odbremeňuje zamestnancov od ručnej práce,
pretože jej cieľom nie je len automatické generovanie poistných výkazov, ale
aj ich zasielanie. Najväčšími výhodami

sú rýchla výroba aplikácii, automatizované procesy, rýchlosť dodávky riešenia a široké možnosti ďalšieho rozvoja
aplikácie.

ePorady – systém pre efektívnu prípravu
a priebeh porady a rokovania
Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa v pravidelných intervaloch konajú zasadutia
riadiacich orgánov univerzity. Je do nich zapojených množstvo ľudí, ktorí pripravujú materiály
na zasadnutia, ich agendu, zápisnice a ďalšie rôznorodé materiály. Na to, aby všetko fungovalo
tak, ako má a každý mal k dispozícii aktuálne informácie, slúži riešenie ePorady, ktoré pre
univerzitu dodával DATALAN.
Webová aplikácia komplexne zastrešuje všetky procesy súvisiace s prípravou
elektronických podkladov pre porady
a zasadnutia akademických a samosprávnych orgánov univerzity a tiež
umožňuje tvorbu plánu zasadnutí
a porád na celé akademické obdobie dopredu. Podporuje evidenciu
prijatých uznesení a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zasadnutí,
sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe členom riadiacich

orgánov a zároveň slúži ako centrál
ny archív materiálov za všetky akademické obdobia.
Okrem toho ponúka možnosť prikladania rôznych príloh k zasadnutiam,
eviduje výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu a pre používateľa poskytuje jednoduché vyhľadávanie podľa rôznych výberových kritérií.
Aplikácia je dostupná odkiaľkoľvek,

poskytuje jednotné úložisko všetkých
relevantných dokumentov a podporuje
ich online zdieľanie.

Rozšírenie správy registratúry na technických
univerzitách v Košiciach a Zvolene

Poistný portál

Aplikácia slúži na automatizované generovanie výkazov uzatvorených, ukončených alebo upravených poistných

(ručné a automatické). Umožní tiež
vyhľadávať záznamy a údaje o vygenerovaných výkazoch a zmluvách
a generovať rôzne typy výkazov.
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piatich poisťovní, piatich poistných
produktov, v štyroch periodicitách
a v dvoch režimoch spracovania

Okrem mnohých iných systémov používa Technická univerzita v Košiciach aj Modulárny
akademický informačný systém MAIS a Registratúru - Memphis. Pre automatizáciu spracovania
je vhodné mať tieto systémy prepojené, pretože vzájomne súvisia. Preto sme pre TUKE rozšírili
správu registratúry a prepojili ju s už používaným MAISom. Aktuálne sa k nej pridala aj TU
vo Zvolene, ktorá však využíva Univerzitný informačný systém UIS, ktorý sme tiež prepojili
s Registratúrou - Memphis.
Prvým dodaným riešením bola
Registratúra, ktorá spĺňa všetky legislatívne požiadavky. Nasledoval krok k integráciám, ktorého najlepším riešením
bola integrácia pomocou datalanského
riešenia eGOV Connector, ktorá nám
umožnila plnoautomatizovane spracovávať elektronické podania.
Za najväčší prínos integrácie pomocou eGOV Connectora považujeme

jeho rozsiahle konfiguračné nastavenia, ale aj možnosť spracovania doručeniek priamo v systéme registratúry
Memphis. Ďalej plánujeme prepojiť
informačné systémy s registratúrou
Memphis integrovanou na Ústredný
portál verejnej správy (ÚPVS) zautomatizovať spracovanie prihlášok na
vysokú školu a akékoľvek elektronické podanie podané prostredníctvom
portálu Slovensko.sk, čoho výsledkom

bude odbremenenie zamestnancov, odstránenie duplicity práce počas prijímacieho konania študenta
a hlavne – elektronická komunikácia
so študentami.

Všetky prípadové štúdie v plnom znení nájdete na
www.datalan.sk/case-studies
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Keď dobré nápady vedú k výsledkom
DATALAN sa stará o svojich zákazníkov v 4 segmentoch: samospráva,
štátna správa, zdravotníctvo a financie, telekomunikácie a priemysel.
Rodina našich zákazníkov zahŕňa
stovky firiem, inštitúcií a organizácií.
A ako v každej veľkej rodine, aj u našich zákazníkov sa vždy niečo deje,
stále je niečo nové, zaujímavé, výnimočné, hodné ocenenia či gratulácie - nasledovný výber preto určite
stojí za pozornosť.

SAMOSPRÁVA
Smelý cieľ – Košice chcú
byť Európskym hlavným
zeleným mestom 2023
MESTO KOŠICE

Metropola východu – mesto Košice má
záujem stať sa Európskym hlavným
zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa
udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac
zaslúži o zlepšenie životných podmienok
svojich obyvateľov a prichádza aj
s vlastnými dlhodobými inovatívnymi
riešeniami v oblasti životného prostredia.
Zmyslom súťaže je podporiť samosprávy
a obyvateľov k lepšej starostlivosti
o ekológiu.
Predstavitelia
vedenia
mesta
prezentovali na stretnutí 50 zástupcom
odbornej verejnosti, univerzít, ale
aj významných zamestnávateľov v
Košiciach aj ambicióznu Zelenú víziu
mesta Košice do roku 2030. Je v nej
viacero cieľov, pri splnení ktorých by sa
druhé najväčšie slovenské mesto stalo
lídrom v oblasti starostlivosti o životné
prostredie, ale i o kvalitu ovzdušia,
nakladania s odpadmi, ochrany vodných
zdrojov, znižovaním rôznych druhov
emisií a podpore zelených riešení.

Prinášame vám technologické inovácie, ktoré reálne
pomáhajú v praxi. Ale nie sme „len“ technologickým
dodávateľom a nezaoberáme sa len IT riešeniami. Keď
s niekým spolupracujeme, je pre nás ako rodina: zaujímame
sa o jeho fungovanie, fandíme jeho nápadom, podporujeme
jeho plány, a tešíme sa z jeho úspechov a ocenení.

Trnavský kraj plánuje byť
energeticky smart
TRNAVSKÝ KRAJ

Elektrický pohon sa stáva čoraz viac
kľúčovou súčasťou mobility. Najmä v
mestách môžu hybridné a elektrické
vozidlá ukázať svoje silné stránky,
medzi ktoré patrí menej emisií a
tichá, ale dynamická hnacia sila.
Vďaka týmto vlastnostiam sú vozidlá
s elektrickým pohonom šetrnejšie k
životnému prostrediu a pohodlnejšie –
– so zabudovaným pôžitkom z jazdy.
Vďaka technológii pohonných jednotiek
od spoločnosti Bosch sa elektromobilita
stáva nielen prostriedkom voľby v
individuálnej premávke, ale je tiež čoraz
atraktívnejšia pre masový trh. Čisto
elektrický rozsah vozidiel sa zvyšuje,
zatiaľ čo emisie naďalej klesajú. To je
možné vďaka inovatívnej technológii
od spoločnosti Bosch, ako je eAxle a
elektrický pohon s palivovými článkami.
Portfólio Bosch obsahuje nielen vysoko
efektívne a kompaktné komponenty,
ale aj kompletné riešenia, ktorých
ľahká integrácia do vozidla umožňuje
rýchlu zrelosť trhu. Okrem pohonnej
jednotky optimalizuje Bosch tiež toky
energie v celom vozidle pomocou
inteligentného riadenia teploty, napríklad
pre mimoriadne účinnú klimatizáciu.

ŠTÁTNA SPRÁVA
Dubaj a Slovensko chcú
spolupracovať v oblasti
Smart Cities

Trnavská univerzita splnila
kritériá výskumnej univerzity

manažmentu nemocnice, pre ktorý je
cerebrovaskulárny program prioritou.

Trnavská univerzita splnila náročné
kritériá a ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu SR jej udelí oprávnenie
na používanie označenia „výskumná
univerzita“. „Dosiahnutie kritérií nie je len
značkou kvality univerzity ale predovšetkým
výsledkom dlhodobej a systematickej práce
našich zamestnancov,“ povedal rektor
Marek Šmid.
Pre udelenie oprávnenia na používanie
označenia „výskumná univerzita“ je rozhodujúci číselne vyjadrený profil kvality
výskumnej činnosti vysokej školy (viac
ako 3,46) a počet oblastí výskumu, v ktorých sa uskutočnilo hodnotenie tvorivej
činnosti vysokej školy v rámci komplexnej
akreditácie činností vysokej školy (naj-

Nové prístroje v Roosveltovej
nemocnici skvalitnia liečbu
a diagnostiku na pľúcnom
oddelení

TRNAVSKÁ UNIVERZITA

menej tri rôzne oblasti).

MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA SR

Investičné
zámery
a
spolupráca
Slovenska a emirátu Dubaj v oblasti
inteligentných miest boli témami,
ktoré dominovali stretnutiu dubajskej
delegácie a Ministerstva hospodárstva
SR. „Prezentácia pre našich hostí
z Dubaja a následná diskusia boli
základom
pre
budúce
príležitosti
spolupráce v oblasti inovatívnych riešení
spadajúcich pod agendu Smart Cities,“
zhodnotila generálna riaditeľka Sekcie
podnikateľského prostredia a inovácií
MH SR Miriam Letašiová. Práve téma
inovácií uplatnených v agende Smart
Cities je dôležitým prvkom aj v rámci
pripravovanej svetovej výstavy Expo
Dubaj 2020, na ktorej bude mať
zastúpenie aj Slovensko. „V rámci
podpory exportu slovenských inovatívnych
riešení
nasadzovaných
v
mestách
s vysokým potenciálom pre rozvoj Smart
Cities urobíme všetko pre to, aby naše
projekty a riešenia zarezonovali aj počas
dubajského Expa,“ upresnila Letašiová.

ZDRAVOTNÍCTVO
Nemocnice Blansko –
Diamantové ocenenie pre
iktové centrum
NEMOCNICE BLANSKO

Špecializované pracovisko – iktové
centrum je súčasťou neurologického
oddelenia
nemocnice
Blansko
a zabezpečuje komplexnú starostlivosť
o pacientov, ktoré postihne mozgová
príhoda. Teraz sa mu dostalo veľkej
pocty, keď získalo najvyššie možné
diamantové ocenenie na základe kritérií
ESO Angels Awards.
V rámci súťaže sa sledovala kvalita
starostlivosti v iktových centrách.
Hodnotilo sa niekoľko čiastkových
položiek, napríklad čas, ktorý uplynie
od prijatia do vykonania CT mozgu, počet
podaných trombolýz (včasné rozpustenie
zrazeniny v mozgovej tepne) do jednej
hodiny aj celkový počet trombolýz
podaných v nemocnici za jeden rok.
Ocenenie centrum získalo vďaka
nasadeniu lekárov a zdravotných sestier
neurologického oddelenia pod vedením
primára Dušana Tenora a celého
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Letných balíkov dát pridal v uplynulých
týždňoch aj ďalšie pozitívne vylepšenia.
Pár týždňov po štarte služby Apple
Pay na Slovensku zaviedla spoločnosť
tieto platby aj pre svojich zákazníkov
s operačným systémom iOS. S Apple Pay
sa dajú v Telekom appke uhrádzať faktúry
i dobíjať kredit sebe či svojim blízkym.
Zaradenie Apple Pay je ďalším rozšírením
platieb v aplikácii: doteraz Telekom
poskytoval obľúbený Google Pay i všetky
hlavné platobné karty (MasterCard,
Maestro, VISA)

FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA
BANSKÁ BYSTRICA

V
júli
2019
dostalo
Oddelenie
pneumológie a ftizeológie FNsP F.D.
Roosevelta Banská Bystrica dva nové
prístroje v hodnote 10-tisíc eur. Skvalitnia
liečbu pacientov s cystickou fibrózou
a zlepšia diagnostiku spánkových
porúch.
Prvý z prístrojov je určený na čistenie
dýchacích ciest aktiváciou hlienu predovšetkým z dolných častí pľúc u pacientov
so sťaženým vykašliavaním najmä
pri diagnózach ako cystická fibróza alebo chronická obštrukčná choroba pľúc.
Druhý prístroj bude slúžiť na diagnostiku
porúch dýchania v spánku.
„Týmito prístrojmi naše oddelenie doteraz nedisponovalo. Dovybavenie oddelenia opäť zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom
s ochoreniami pľúc. Za dar v mene personálu, ale najmä v mene našich pacientov, úprimne ďakujem,“ povedal primár
MUDr. Juraj Mazal.

FINANCIE,
TELEKOMUNIKÁCIE,
PRIEMYSEL
V aplikácii Telekomu
pribudla Apple Pay
TELEKOM

Telekom neustále pracuje na vylepšeniach svojej mobilnej aplikácie a okrem

Efektívne komponenty Bosch
pre elektromobily
BOSCH

Elektrický pohon sa stáva čoraz viac
kľúčovou súčasťou mobility. Najmä
v mestách môžu hybridné a elektrické
vozidlá ukázať svoje silné stránky,
medzi ktoré patrí menej emisií
a tichá, ale dynamická hnacia sila.
Vďaka týmto vlastnostiam sú vozidlá
s elektrickým pohonom šetrnejšie
k životnému prostrediu a pohodlnejšie
- so zabudovaným pôžitkom z jazdy.
Vďaka technológii pohonných jednotiek
od spoločnosti Bosch sa elektromobilita
stáva
nielen
prostriedkom
voľby
v individuálnej premávke, ale je tiež
čoraz atraktívnejšia pre masový trh. Čisto
elektrický rozsah vozidiel sa zvyšuje,
zatiaľ čo emisie naďalej klesajú. To je
možné vďaka inovatívnej technológii
od spoločnosti Bosch, ako je eAxle
a elektrický pohon s palivovými článkami.
Portfólio Bosch obsahuje nielen vysoko
efektívne a kompaktné komponenty,
ale aj kompletné riešenia, ktorých
ľahká integrácia do vozidla umožňuje
rýchlu zrelosť trhu. Okrem pohonnej
jednotky optimalizuje Bosch tiež toky
energie v celom vozidle pomocou
inteligentného riadenia teploty, napríklad
pre mimoriadne účinnú klimatizáciu.
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DUOLINGO
Radka Jurovčáková:
Account manager

Ajťáci odporúčajú:

Appky a technické vychytávky, ktoré stoja za vyskúšanie

TIMEFLIP

Jakub Rehák:
Softvérový návrhár
Timeflip je úžasná vychytávka, ktorá
vám pomôže správne si manažovať
čas. Ide o viacstrannú kocku, ktorá
je pokrytá rôznymi obrázkami znázorňujúcimi každodennú činnosť.
Využíva sa na sledovanie času stráveného na jednotlivých úlohách.
Ku kocke je mobilná aj webová aplikácia, kde sa zobrazujú jednotlivé
úlohy spolu s časom, ktorý sme pri
ich plnení strávili. Úlohy si môže každý nastaviť podľa svojej preferencie.
Predstavte si prípad – ráno prídete do
práce, na kocke si otočíte, že surfujete
na internete a čítate noviny, potom
sa postupne pustíte do pracovných
úloh, tak kocku otočíte na symbol
práce. Samozrejme, párkrát za deň
vybehnete na kávu a aj túto činnosť
si viete zaznamenať. A na konci dňa
si pozriete v aplikácii na čom všetkom
ste cez deň trávili čas a zistíte, že ste
2 hodiny počas dňa boli na káve,
internet ste sledovali 3 hodiny,
1 hodinu na obede a zvyšok času ste
pracovali.

S aplikáciou Duolingo sa už určite
mnohí z vás stretli, pre tých, ktorí ešte
nemali tú možnosť, prinášame tip
ako si zlepšiť znalosť cudzieho jazyka. Duolingo je dostupné na webe aj
prostredníctvom aplikácii pre smartfóny, takže svoj kurz cudzieho jazyka
máte vždy poruke. Či práve cestujete
do práce, čakáte v zápche alebo oddychujete doma, do výučby sa môžete zapojiť kedykoľvek. V súčasnosti
môžete absolvovať 8 kurzov cudzích
jazykov pre anglicky hovoriacich študentov a kurzy anglického jazyka dostupné v pätnástich jazykoch. Okrem
týchto sú dostupné aj ďalšie kurzy
pre študentov hovoriacich španielsky,
portugalsky, nemecky či francúzsky.

Ak teda chcete zdokonaliť svoju znalosť cudzích jazykov a bez veľkých
nákladov a množstva vynaloženého
času, Duolingo môže byť správnou
voľbou pre vás.

NordVPN

Tomáš Bystrický:
Vedúci oddelenia
Telekomunikácie
a priemysel

Virtuálne privátne siete boli predtým
takmer výhradne využívané veľkými spoločnosťami ako spôsob, ako
poskytnúť vzdialeným používateľom a pobočkám bezpečný prístup
k podnikovým aplikáciám, dátovým
centrám a ďalším zdrojom. Dnes sa
však s VPN čoraz častejšie stretávame aj v domácnostiach. Na to, aby
ste sa mohli na svojom zariadení
pripojiť prostredníctvom osobnej
VPN, potrebujete VPN providera čiže
poskytovateľa. NordVPN je rýchla
a skvele zabezpečená, dokáže odblokovať takmer akékoľvek internetové
stránky alebo služby, má servery po
celom svete a jej cena nie je veľmi
vysoká. Najväčšou nevýhodou je, že
nie je možné platiť pomocou PayPal.
Na trhu nenájdete spoľahlivejšiu,
dôveryhodnejšiu a takto cenovo

priaznivú VPN. NordVPN nie je perfektná, ideálu sa však veľmi približuje. NordVPN vyhrala tento rok cenu
za najlepšiu VPN.
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a tak viete odoslanú správu ľahko
zacieliť a personalizovať jej obsah.
Ak je za takouto reklamnou správou
bot, dokážete v nej komplexne
odprezentovať produkt a v Messengeri
zrealizovať aj jeho nákup.

FUNGUJE AJ CEZ SMS

Chatbot – Komunikuje, pomáha,
naviguje, ponúka, ale...
nemá emócie
Zvládajú komunikáciu, dokážu vyhodnotiť štatistiky a nasmerovať klienta či zákazníka.
Vybavia reklamáciu, poskytnú informácie pri hľadní práce, či naplánujú pracovný kalendár.
Sú chatboti naozaj dokonalou náhradou ľudí? Jedným dychom treba dodať, že im niečo
určite chýba, ale sú to skvelí pomocníci a ich využitie v praxi to jasne potvrdzuje.

Elektronická komunikácia je súčasťou spoločenského i osobného života
takmer jednu celú generáciu. Vyvíja sa
extrémne rýchlo, prináša nové možnosti a najmä uľahčuje bežný život
i biznis.
Nároky klientov či zákazníkov spolu
s tým logicky narastajú a chcú sa dostať
k informáciám jednoducho a najlepšie
24 hodín denne. Call centrá či tímy
na sociálnych sieťach veľkých korporátov, ale i regionálnych firiem sa nezastavia. A vtedy prichádza na scénu
chatbot.
Robot, ktorý dokáže konverzovať, odpisovať, navigovať, ponúkať. Ľudskou
rečou. Chatbota môžeme jednoducho

charakterizovať ako počítačový
program na vedenie konverzácie
s ľuďmi pomocou sluchových alebo textových metód. Môže to byť program,
ktorý využíva umelú inteligenciu a je
navrhnutý tak, aby dokázal presvedčivo
simulovať správanie človeka.

AKO TEDA CHATBOTA VYUŽIŤ?
JE NAOZAJ SCHOPNÝ NAHRADIŤ
V ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII
ČLOVEKA?

Mnohí k nemu pristupujú s nedôverou, no tento typ robota dokáže
toho dosť.Väčšina firiem využíva na
komunikáciu s klientmi, partnermi
či svojimi priaznivcami sociálne
siete. A práve tu je chatbot ako
doma. Facebook patrí u nás medzi

najfrekventovanejšiu sieť, ale málo
spoločností využíva na marketing
či komunikáciu službu messenger.
Pritom vynakladajú nemalé sumy
na sponzorované príspevky. Posielať
správy, upozornenia, ponuky, tipy cez
službu messenger však nestojí nič.
O svojich fanúšikoch na sociálnej
sieti máte pomerne dosť informácií,

Chatbot môže pomôcť aj tradicionalistom, ktorí sa do spletí sociálnych sietí
nechcú púšťať. Základným komunikačný prostriedok po telefonickom rozhovore je v novodobých dejinách SMS-ka
či e-mail. Práve tu môže chatbot zefektívniť jednostrannú komunikáciu, kde
napríklad predajca informuje zákazníka o vybavení objednávky a doručení
tovaru. Ak si klient nemôže prevziať
tovar v deň doručenia, odpíše na SMS,
ktorú „konverzačný robot“ vyhodnotí,
a presunie dodávku na iné miesto
či čas a zároveň odpíše aj klientovi
v ľudskej reči.

Pre všetkých , ktorí sa strácajú v pracovných termínoch, to je ideálne riešenie.
Využiť môžete chatbota Meekan, ktorý
sa vám prispôsobí. Pozná váš kalendár,
dokonca si dokáže osvojiť vaše návyky a požiadavky. Vie teda vyhodnotiť,
v akom poradí vám stretnutia či porady
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vyhovujú, koľko ch dokážete zvládnuť
za deň, ale i to, v ktoré dni potrebujete odísť skôr, keďže vyzdvihujete dieťa
zo školy. Obrovská pomoc, ktorá
funguje.

CHATBOT - PERSONALISTA

Konverzačný robot si našiel svoje
miesto aj v oblasti ľudských zdrojov.
Príkladom je nadnárodná spoločnosť
FirstJob, ktorá implementovala chatbota menom Mya. Komunikuje s tisíckami záujemcov naraz prostredníctvom
SMS, FB, e-mailu, Skype alebo chatu,
odpovedá na otázky uchádzačov, poskytuje im rady a usmernenia, spravuje
ich hodnotenia a poskytuje aj užitočné
informácie manažérom.

A NA ZÁVER MALÉ ZHRNUTIE
PREČO CHATBOT ÁNO ČI NIE?
•

NAPLÁNUJE NÁM PRACOVNÝ
KALENDÁR

V súčasnom uponáhľanom svete je
niekedy náročné si poriadne zadeliť
svoj pracovný čas a nezabudnúť ani
na jedno stretnutie. Čo tak to všetko
prenechať na chatbota?

D-news

radikálne dokáže uľahčiť zákaznícku podporu – od vybavenia objednávok, ponuky alternatívneho produktu až po reklamáciu

•

vie obslúžiť neobmedzený počet
zákazníkov, v čom spočíva jeho nesporná výhoda v porovnaní s klasickým zamestnancom.

•

chatbot nerieši počet klientov, jednoducho komunikuje na základe
vopred naprogramovaných scenárov so všetkými naraz.

•

je finančne výhodnejší – prvotná
investícia do jeho vývoja a implementácie sa dokáže rýchlo vrátiť,
jeho prevádzka nestojí už spoločnosť či firmu naozaj nič.

•

nesmiernou výhodou je jeho rýchlosť, keďže okamžite vyhodnocuje
správu a podľa jasných línií, ktoré má v sebe naprogramované,
odpovedá hneď, zákazník tak nemusí čakať na reakciu podpory,
ale chatbot mu rovno dáva možnosti a naviguje ho podľa potreby

•

ak je dobre naprogramovaný, dokáže užívateľovi oznámiť a odovzdať oveľa viac informácií, než

CHATBOT
aktuálne užívateľ vyžaduje. Je to
výhoda pri klasickom internetovom predaji, kde
udrží zákazníka
Inteligentný, rýchly a vždy k dispozícii –
a kedykoľvek
dlhšie v hre a právekdekoľvek
ponúknutím niečo nového zvyšuje šance
na ďalší nákup.

•

dokáže pracovať 24/7, zákazníkovi
je k dispozícii v akomkoľvek čase.

•

chatbot však nemá emócie, nedokáže riešiť zložité situácie, riadi sa
vždy vopred definovaným scenárom. Nemôžete od neho očakávať
nejakú hlbokú konverzáciu, okrem
nejakých vtipov, ktoré sú väčšinou
súčasťou scenára.

•

neporozumie otázkam, ktoré sú
inak formulované, alebo sú mimo
jeho naprogramovaných línií
a na tieto otázky nevie poskytnúť
zmysluplnú odpoveď.

ZOZNÁMTE SA S CHATBOTOM
Z NAŠEJ DIELNE

Online nástroj, ktorý posunie vaše
služby na vyššiu úroveň, vám ponúkajú aj datalanskí experti, ktorí chatbota
dokážu prispôsobiť vašim potrebám
a želaniam. Automatizovaný konverzačný nástroj s umelou inteligenciou,
ktorý komunikuje s človekom v ľudskej
reči, využíva najmodernejšie technológie, vďaka ktorým je jeho vybudovanie
pre vaše špecifické potreby jednoduché
a rýchle.
Viac info na info@datalan.sk

Zdroj: telekom.sk, zive.sk, chatbot.cz | Foto: pxhere.com, pixabay.com
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Zimné inšpirácie
plné chuti aj športu
Zima nie je len o chladnom počasí, sedení doma pod dekou a popíjaní horúceho
čaju. Má svoje krásne čaro a môžete ju
využiť naozaj na mnoho spôsobov - vybehnite na túru, zašportujte si, naučte sa
pripravovať netradičné, no chutné jedlá
alebo urobte niečo pre seba a doprajte
si ničím nerušený pokoj tak, ako to vedia
len Dáni.
Kde sa s vami stretneme?

Kulinárske vychytávky
Nové chute, kombinácie a netradičné
recepty. S partiou kolegov či kamarátov
sa môžete prihlásiť na kurz varenia, kde
vás čakajú nové poznatky, výborné jedlo
a dobrá zábava. Možností je veru dostatok. Môžete si vybrať či sa chcete naučiť
pripravovať mäso, exotickú kuchyňu,
sladké dobroty či rybacie špeciality.
Chefparade, Foodkut, Boulanger &
Patissiere, Škola varenia a mnohé iné.
Rozhodnutie je len na vás. Naučíte sa
pripravovať steaky, domáce cestoviny, šaláty, na kurzoch si osvojíte rôzne
kuchárske techniky, dozviete sa nové

recepty a naučíte sa, ako pozmeniť alebo
zlepšiť svoj súčasný spôsob stravovania.
Na jednom z nich môžete stretnúť aj
nášho account manažéra Miroslava
Šimeka, ktorý varenie miluje a aj preto ho priatelia považujú za dokonalého hostiteľa. Staňte sa nimi aj vy.
Kurzy poskytujú praktické ukážky
varenia a všetky učebné materiály.
Ich súčasťou je úvodné občerstvenie
a samozrejme jedlo, ktoré účastníci
kurzu vlastnoručne navaria. A dokonca,
na vybrané kurzy, najmä na prípravu
sladkých koláčikov, môžete vziať aj svoje
ratolesti.

Turistika
na Inovci
Aj zima môže byť ideálnym časom na turistiku. Ak vám neprekáža chlad a pár vločiek snehu,
zbaľte ruksak a poďte
na to. Nemusíte zamieriť do najvyšších pohorí Slovenska, ani by
to nebolo bezpečné, zaujímavá
túra s pekným výhľadom na vás
čaká aj v Považskom Inovci.
Z výšky 1 041 metrov nad morom
budete mať z vyhliadkovej veže
krásny panoramatický pohľad
na široké okolie od Trenčína až
na Moravu, či na druhej strane
až po Topoľčany. Na Inovec sa dá
vyjsť z viacerých strán a východiskových bodov, no najčastejšie
sa využíva Selec, kam sa pohodlne dostanete autom. Zo Selca sa
vyberte po zelenej značke, je to
stredne náročná trasa, s takmer
neustálym stúpaním. Znamená
to, že si vyžaduje istú fyzickú
kondíciu a výstup trvá asi štyri
hodiny. Takmer pod vrcholom
sa na križovatke vydáte po červenej. Tá vás spoľahlivo dovedie
až na Inovec, odmenou bude
úžasný výhľad z veže. Ak hľadáte
parťáka na takúto túru, určite sa
k vám rád pridá náš kolega Rišo
Šufliarsky, vedúci oddelenia
Dokument manažmet pre FTP
segment.
Samozrejme, pre menej zdatných, alebo pri horších poveternostných podmienkach, sa
dá do.. dá sa dá do výšky 700
metrov dostať autom
k Inoveckej chate, z ktorej to máte
na vrchol už „len“ 300 výškových
metrov.

STRETNITE NÁS
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Vybehnite do bielych kopcov
Behanie je úžasné v tom, že ho môžete
vykonávať počas celého roka a takmer
všade. Zima možno nie je pre mnohých
to najpríjemnejšie obdobie na behanie,
no chladné počasie spojené s mrazmi,
sychravým počasím je oproti letnému
obdobiu častokrát pre naše telo lepšie,
pretože spôsobuje menej tepelného
stresu pre organizmus. V chladnom počasí dokonca spaľujeme viac kalórií, pretože naše telo musí vyvinúť viac energie
pre vytvorenie tepla.

mať chuť, stanoviť si cieľ a mať systematický plán. Razom sa beh stane pre vás
životným štýlom.
Ak máte chuť vybehnúť si do zasnežených kopcov Malých Karpát, pridajte sa k nášmu kolegovi – riaditeľovi
pre segment Samospráva Romanovi
Jedinákovi a zabehnite si Račiansky
zimný kros 2020, ktorý sa bude konať
2. februára. Trúfnete si na 9 alebo 15 kilometrovú trať?

Aby beh mal význam, odporúča sa trénovať aspoň trikrát do týždňa. Stačí na to

Hygge: Maličkosťami k spokojnosti a pohode
Hygge je slovo škandinávskeho pôvodu označujúce pohodu a spokojnosť.
Ide o maličkosti, ktoré spôsobujú, že
sa cítite dobre a v pohode. Hygge, to
sú chvíle, keď sa v hrubých vlnených
ponožkách zababušíte do pohodlnej
deky, kým vonku zúri búrka. Hygge
cítite pri tlmenom svetle sviečok, keď
večeriate so svojimi blízkymi a užívate

si spoločne strávené okamihy, ktoré
sú jedinečné. Hygge, to je ten neopísateľný pocit, ktorý sa vás zmocní pri
pohľade na červenkasté nebo so zapadajúcim slnkom.

Doprajte si počas zimy hyggelig chvíle pokoja, či už ste doma, v kaviarni
alebo na chate uprostred zasneženej
prírody.

Objavte spolu s nami tento životný
štýl, ktorého cieľom nie nie nič iné
ako žiť dobre, vyrovnane a spokojne.

Foto: flickr.com, pxhere.com, pixabay.com, wikipedia.com
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Vzdialenosti

DETSKÁ UNIVERZITA
KOMENSKÉHO ONLINE

Oravský Podzámok
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9. ročník / rok 2019
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»
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úspešných
absolventov

53,85 %

chlapcov

Vek

Z

Otázka s najvyššou
správnosťou odpovedí

Prečo si nemôžeme
kúpiť mobil?

Čo je potrebné k zdravému
emocionálnemu vývinu
dieťaťa?

Otázka s najnižšou
správnosťou odpovedí

Najmenej detí vyplnilo
8. prednáška

Koľko ATP sa priemerne
skladuje v ľudskom tele?

Prečo je stres zlý
aj pre baktérie?

1. Prečo si nemôžeme kúpiť mobil?
2. Prečo nás detstvo ovplyvní na celý život?
3. Prečo sa bojíme?
4. Prečo sa štát musí starať o sociálne slabších?
5. Prečo je umenie dôležité pre život?
6. Prečo potrebujeme dýchať?
7. Prečo chceme rozumieť Číňanom?
8. Prečo je stres zlý aj pre baktérie?
9. Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie?

Dni, v ktorých
sa deti najviac
zapájali
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Španielsko
Rusko
Švajčiarsko
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Časy, v ktorých
sa deti najviac
zapájali
13:30 - 16:00

Motivovala deti DUK Online k výberu odboru
na vysokej škole?
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počet
študentov

dievčat

»
128

126
Otázka s najvyššou

273

Najviac detí vyplnilo
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Trenčín
Trnava

90 detí
14 detí
13 detí
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8 detí
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Vzdialenosti
Oravský Podzámok

S

V
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Najčastejšie
mestá

Poľsko
Španielsko
Rusko
Švajčiarsko

J

Komárno

chlapcov

Úspešnosť testov
1. Prečo si nemôžeme kúpiť mobil?
2. Prečo nás detstvo ovplyvní na celý život?
3. Prečo
sa bojíme?
9 rokov
25
4. Prečo
sa štát musí starať o sociálne
slabších?
Bratislava
10 rokov
44
5. Prečo
je umenie dôležité pre58
život? Košice
11 rokov
Nitra
6. Prečo
potrebujeme dýchať? 47
12 rokov
Trenčín
13 rokov
48
7. Prečo
chceme rozumieť Číňanom?
Trnava
14 rokov
51
8. Prečo
je stres zlý aj pre baktérie?

Vek

Otázka s najvyššou
správnosťou odpovedí

Prečo si nemôžeme
kúpiť mobil?

Čo je potrebné k zdravému
emocionálnemu vývinu
dieťaťa?

95 %

Najčastejšie 97 %
mestá
99 %
93detí
%
90
14
95detí
%
13
97detí
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9 detí
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%
8 detí
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%

9. Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie? 98 %

Zahraničie

Vzdialenosti

Dni, v ktorých
Oravský Podzámok
sa deti najviac S
zapájali
NEDEĽA

V

Z

Dominik
Sklabinský Podzámok
10 rokov

Motivovala ma DUK Online
k výberu odboru na vysokej škole?
Určite áno. Už nejaký ten rok sa zaujímam o
psychológiu. Je to veda, ktorá ma zaujala svojím
neuveriteľným rozsahom. Prednášky z detskej
univerzity boli skvelou prípravou na všetku
zodpovednosť, ktorú by som mala aplikovať ako v
budúcom živote, tak aj teraz. Dali mi pocit nezávislosti ,
kedy som mala slobodnú vôľu pochopiť prednášky
podľa seba a vytvoriť si vlastný pohľad. Ďakujem za
to všetko a dúfam , že sa stretneme aj o pár rokov
na univerzite.

53,85 %

červených
diplomov

DUK
online ma zaujala a
motivovalo ku výberu
vysokej školy. Prednášky boli
veľmi zaujímavé. Veľa som sa
dozvedel.

Jakub
Bratislava
13 rokov

Prečo je stres zlý
147
aj pre baktérie?

J

Najviac detí vyplnilo
1. prednáška

DUK
online ma motivovala k
tomu, že by som po vyštudovaní
strednej školy určite chcel ísť študovať
na vysokú školu. Pomohla mi rozšíriť si
vedomosti z rôznych oblastí a pomohla zistiť,
aké vysoké školy máme a čo sa na nich študuje
a verím, že mi tieto informácie v budúcnosti
uľahčia výber vysokej školy. Ďakujem za
možnosť zúčastniť sa.

8. prednáška

»
Koľko ATP sa priemerne
8 v ľudskom tele?
skladuje

chlapcov

Vek

Najčastejšie mená:
Najmenej
Lucia
& Adam detí vyplnilo

správnosťou odpovedí

53,85 %

červených
diplomov

Čo je potrebné k zdravému
emocionálnemu vývinu
dieťaťa?

»
128

Najčastejšie mená:
Lucia & Adam

Puškino

„DUK Online ma motivovala k tomu, že
sa budem učiť, aby som sa stal výborným IT programátorom,“ prezradil jeden
z online študentov, 11-ročný Timotej
z Novoti. Ako sa pridala 10-ročná Karin
z Pružinej, prednášky z DUK Online
boli zaujímavé a ju osobne inšpirovali
k študovaniu medicíny.

S

Reus

9. ročník / rok 2019

Oravský Podzámok

Puškino

DETSKÁ UNIVERZITA
KOMENSKÉHO ONLINE

Najčastejšie
mestá

Zahraničie

Vzdialenosti

128 študentov, dokonca 8 s červeným
diplomom.
Zaujímavé pritom je, že do online štúdia
sa zapájajú už pravidelne viac chlapci. Ako vyplýva z aktuálnych údajov,
pre tohtoročný 9. ročník bol pomer
53,85 % chlapcov ku 46,15 % dievčat.

25
44
58
47
48
51

9 rokov
10 rokov
11 rokov
12 rokov
13 rokov
14 rokov

Reus

Vek jedenásť rokov, chlapec, Bratislava
a okolie a štúdium v nedeľu medzi pol
druhou a štvrtou popoludní. To sú znaky najtypickejšieho tohtoročného študenta DUK Online. Tento rok sa do DUK

Najviac detí vyplnilo
1. prednáška

Úspešnosť testov

Puškino

O INTERNETOVÉ ŠTÚDIUM
SA ZAUJÍMAJÚ VIAC CHLAPCI

Online, ktorú v spolupráci s Univerzitou
Komenského v Bratislave a Divadlom
Aréna zorganizovala už po 9. raz
IT spoločnosť DATALAN cez platformu
www.dukonline.sk, zapojilo 273 študentov. „Online univerzita umožní študentom
zadarmo sa v lete vzdelávať kedykoľvek
a odkiaľkoľvek chcú – či už z domu s tabletom v ruke, alebo aj prázdnin v zahraničí,“
informoval Marek Paščák, pod ktorého
patronátom sa online platforma realizuje. „Deťom stačí zaregistrovať sa, a potom
už len wifi a chuť dozvedieť sa niečo nové.
Online si pozrú videoprednášky a následne
vypĺňajú online testy. Snažíme sa, aby boli
nielen forma, ale aj obsah štúdia edukatívne aj zábavné, a deti na túto snahu reagujú
pozitívne.“ Online testy zvládlo a tento
rok DUK Online úspešne absolvovalo

147

červených
diplomov

Detská univerzita Komenského Online aj tento rok privítala stovky malých študentov, na ktorých
počas leta čakalo 9 zaujímavých videoprednášok od inšpiratívnych profesorov zo Slovenska aj
zahraničia, ako aj ďalší pestrý program. V roku 2019 sme zrealizovali už 9. ročník, ktorý je pre všetky
deti zdarma – vďaka tomu majú deti šancu dostať sa k zaujímavým poznatkom z pohodlia domova
úplne bezplatne. Stačí im internet a chuť vzdelávať sa.
Online videoprednášky umožňujú zapojiť sa deťom odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Deti sa tak môžu vzdelávať a pripájať
zo Slovenska aj zahraničia, z prázdnin
u starých rodičov, či priamo z pláže cez
počítač, tablet či smartfón. „Spoločnosť
DATALAN aj prostredníctvom DUK Online
ukazuje, ako môže moderný prístup vyvolať
v deťoch záujem o poznávanie nových vecí
a ako s nimi školy môžu zlepšiť komunikáciu,“ konštatuje Marek Paščák, generálny
riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti DATALAN a garant online projektu. Videoprednášky boli zverejňované
každý utorok od 9. júla do 3. septembra
na stránke www.dukonline.sk. Po prednáške deti cez online formulár vyplnili skúšobný test a diplom absolventa
Detskej Univerzity Komenského Online
získali tí študenti, ktorí úspešne absolvovali aspoň 6 z 9 testov.

J

Komárno

Najčastejšie mená:
Lucia & Adam

»
8

bavila deti aj toto leto

Poľsko
Španielsko
Rusko
Švajčiarsko

46,15 %

počet
študentov

DUK Online

V

Z

Puškino

D-news

Reus

64

90 detí
14 detí
13 detí
9 detí
8 detí

Bratislava
Košice
Nitra
Trenčín
Trnava

DUK Online ma
motivovala k tomu, že sa
budem učiť, aby som sastal
v ý b o r n ý m
IT-programátorom.
Timotej
Novoť
11 rokov

Romana
Nitrianska Streda
14 rokov

Inšpirácia z DUK
online na budúce štúdium na
vysokej škole určite prišla.
Prednášky z DUK online sú
zaujímavé a inšpirovali ma k
medicínskemu odboru na vysokej
škole.
Karin
Pružina
10 rokov

Poľsko
Časy,
v ktorých
saŠpanielsko
deti najviac
zapájali
Rusko
Švajčiarsko

13:30 - 16:00

www.dukonline.sk

Pre viac informácií k DUK Online - videoprednášky, infografiku

Motivovala Komárno
deti DUK Online k výberu odboru
s výsledkami a ďalšie zaujímavosti kliknite na www.dukonline.sk
na vysokej škole?
K
Najviac detíD Uvyplnilo
online ma motivovala k
1. tomu,
prednáška
že by som po vyštudovaní
strednej školy určite chcel ísť študovať

DUK

Otázka
s najvyššou
online
ma zaujala a
motivovalo kuodpovedí
výberu
správnosťou
vysokej školy. Prednášky boli
veľmi zaujímavé. Veľa som sa
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PODPORUJEME

PODPORUJEME

IT Workshop DUK Online
– Appka na budúcnosť
Okrem realizácie online štúdia
DATALAN aj tento rok podporil DUK
zorganizovaním špeciálneho IT workshopu, na ktorom sa desiatky detí
osobne zoznámili s technológiami
budúcnosti. Workshop organizoval
DATALAN v spolupráci s IBM Slovensko
a spoločnosťou DORPS a hlavnou

témou boli nástroje budúcnosti z ktorých mnohé sú dostupné už dnes:
umelá inteligencia, rozšírená realita,
virtuálny svet, chatboti, machine learning, bod singularity. Práve deti nám
zodpovedali pálčivú otázku, či sa aj z
nás stanú cyborgovia a budeme si meniť časti tela ako transformeri, alebo

pre budúce generácie nebude digitálny svet strašiakom a nájdu si spôsob,
ako využívať jeho výhody a nepodľahnúť jeho nielen bezpečnostným
nástrahám.

D-news
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JÚRKA 2019

Najväčšia
zábava: Žúrka
s DATALANom

Bolo to veselé, farebné, hravé, akčné aj relaxačné.
Bola to datalanská JÚRKA (čítajte: žúrka).

Aby sme sa s našimi zákazníkmi stretli
aj mimo zasadačiek a projektových meetingov a mohli s nimi predebatovať
spoluprácu v neformálnej atmosfére,
aj tento rok sme zorganizovali open air
stretnutie s rodinami.

Ročník 2019 sme však refreshli a uviedli
značku JÚRKA, čím sme prilákali množstvo starých aj nových zákazníkov, ktorí
si tento formát mimoriadne chválili.
Tohtoročnú letnú sezónu sme tak otvorili naozaj vo veľkom štýle – presvedčte
sa sami v našom fotoreporte.
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TIPY

ADVERTORIAL

5 dôvodov prečo
vaša firma potrebuje
multifunkčnú tlačiareň
KNIHA

SERIÁL

SuperŽENY

Bez vedomia

ANDREA ŽAČOKOVÁ

2019

Slovart,

PODUJATIE

IXPO 2020
17. - 19. 4. 2020

Tyršovo nábrežie

224 s., 2019

Je tlač materiálov každodennou súčasťou vašej práce?
A čo skenovanie? A kopírovanie? Ak áno, vaša firma sa
určite nezaobíde bez praktickej 3-v-1 tlačiarne Epson
WorkForce Pro WF-C579RDTWF.
1. Je praktická
Tlačiareň Epson WorkForce Pro
WF-C579RDTWF vám vďaka svojim
praktickým vlastnostiam pomôže zvýšiť
produktivitu. Vytlačíte na nej desaťtisíce strán bez nutnosti meniť atrament,
ponúka vysokú rýchlosť obojstranného
skenovanie a expresné vytlačenie prvej
strany.

2. Je ekonomická

Päťdesiat hrdiniek z našich
dejín, ktoré sa nebáli ísť
vlastnou cestou.

Na HBO sa bude štrngať
kľúčmi. Vrátime sa do
obdobia Nežnej revolúcie.

Spájame ľudí s technológiami

V našich dejinách bolo mnoho výnimočných žien, ktoré urobili niečo naozaj významné. No časom ich mená
akoby zapadli prachom. Kniha ponúka
50 príbehov odvážnych a akčných žien,
ktoré sa nebáli kráčať svojou vlastnou
cestou. Približuje ženy z rozmanitých
oblastí spoločenského, vedeckého
a kultúrneho života. Žili v rôznych obdobiach, pochádzali z rozličných spoločenských vrstiev a venovali sa rozmanitých činnostiam. A všetky urobili
niečo veľké, čo ovplyvnilo život iných
ľudí alebo celej spoločnosti. Od príbehu
sv. Alžbety zo začiatku 13. storočia
precestujete so superŽENAMI dejinami až po príbeh misionárky Veroniky
Ráckovej, ktorá zahynula v roku 2016
v Južnom Sudáne. Každý príbeh dopĺňa ilustrácia mladej výtvarníčky Zuzany
Bartovej.

Talentovaná huslistka Mária
(Táňa Pauhofová) musela so svojím manželom Viktorom (Martin
Myšička) utiecť pred komunizmom
do Anglicka. 12 rokov na to sa s nádejou na zmenu vracajú naspäť
do Československa. Píše sa rok 1989.
Onedlho po príchode do Prahy
ale hlavná hrdinka skončí v nemocnici a po prebudení zistí, že jej manžel
bez stopy zmizol. Na politicky aktívneho disidenta Viktora zdá sa komunisti
doposiaľ nezabudli. Alebo stojí za jeho
zmiznutím niekto iný?Odpoveď na túto
otázku by nám mala dať špionážna
dráma od HBO s názvom Bez vedomia,
ktorú uviedli symbolicky 17. novembra
na výročný deň začiatku zamatovej
revolúcie.

Pojmy ako AI, BIG DATA, cyber-security,
IoT, smart cities, smart homes, VR, AR,
autonómna mobilita zaplavujú spoločnosť z každého smeru, no málokto im
aj reálne rozumie a uvedomuje si ich
vplyv na každodenný život.
IXPO ponúkne komplexný pohľad
na technológie, na ich pozitíva, ale aj
negatíva a na ich vplyv na budúcnosť
našej planéty. IXPO je novodobé expo
a konferencia v jednom. Písmeno „I“
reprezentuje inováciu, inteligenciu,
inšpiráciu a najmä interakciu. Cieľom
konferencie je vytvoriť inovatívnu
a kreatívnu platformu, ktorá prepojí kľúčových predstaviteľov štátnych
a samosprávnych inštitúcií so špičkovými inovátormi z komerčného sektora
a vedúcimi osobnosťami z akademickej
obce.

Vďaka technologickým riešeniam
Epson pomáha znižovať celkové náklady. Zásobníky na atrament nie je potrebné často vymieňať a tlačiareň zjednodušuje predvídanie nákladov na tlač.
Celková trvanlivosť tlačiarne dosahuje
až 240 000 strán, atramentová technológia má navyše menej vymeniteľných
náhradných dielov, čo redukuje skryté
výdavky na servis.

3. Je kompatibilná
Tlačiareň Epson WorkForce Pro
WF-C579RDTWF ponúka vysokú kompatibilitu s viacerými softvérovými
riešeniami. Serverový softvér Epson
Print Admin pomáha pracovať s celými
skupinami tlačiarní, Document Capture
Pro zase uľahčuje skenovanie. Rovnako
môžete využiť aj ďalšie softvéry ako
Nuance, PaperCut a Y Soft, ktoré vám
pomôžu lepšie manažovať tlač.

4. Zvyšuje produktivitu
Rýchlosť tlače je ďalšou veľkou výhodou tlačiarne Epson WorkForce Pro
WF-C579RDTWF. Čas potrebný na vytlačenie prvej strany v pohotovostnom režime je v prípade čiernobielej tlače iba
4,8 s a v prípade farebnej 5,3 s.
Za minútu zvládne vytlačiť až 24 strán

a rýchlosť obojstranného skenovania
je 60 ipm. Navyše nie je potrebné ani
často dopĺňať papier, pretože maximálna kapacita papiera je až 1 330 hárkov.

5. Je ekologická
Atramentová technológia vyžaduje oveľa menej tepla. Vďaka zníženej
spotrebe energie znižuje aj svoj vplyv
na životné prostredie. Vysoká výťažnosť atramentových zásobníkov znamená menej odpadu zo spotrebného materiálu, žiaden prach z toneru
a žiadne emisie ozónu. Rozhodnutím
sa pre tlačiareň Epson WorkForce Pro
WF-C579RDTWF odľahčíte nielen vašej
kancelárii, ale aj prírode.
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Ocenené
skúsenosťami

Technológiu od Epsonu si
pochvaľujú firmy celosvetovo.
Bonver Logistics je logistická
firma, ktorá zo skladu
v Štolkholme prepravuje
tovar do celého sveta. Epson
WorkForce si zobrali najskôr
na šesťmesačný test po
negatívnych skúsenostiach
s inou technológiou, ktorá
pri dochádzaní toneru tlačila
nečitateľne. Epson ich však
predsvedčil a dnes tak majú
namiesto pôvodných
100 tlačiarní jednu. Denne
pritom vytlačia zhruba
40 000 strán, no objem sa
navyšuje z mesiaca na mesiac.
Počas uplynulých dvoch rokov
ho zvýšili zo 100 000 na
1,5 milióna ročne a budúci
rok to pravdepodobne budú
tri milióny. Chystajú sa tak
nakúpiť ďalšie tlačiarne z radu
WorkForce, na ktorých okrem
spoľahlivosti oceňujú najmä
minimálny servis, šetrenie času
a nákladov.
Viac sa dozviete na
www.epson.sk
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STRETNITE NÁS

HĽADÁME
DO TÍMU
Máme pred sebou nové výzvy, veľ ké
plány, náročné projekty a kopec roboty.
Aby sme to zvládali, potrebujeme posilniť
oddelenia o nových kolegov.
Šikovných ľudí, ktorí budú nielen odborníci
vo svojom odbore, prispejú novými
nápadmi či dlhoročnými skúsenosťami,
no predovšetkým to budú ľudia, s ktorými
nám to bude spolu dobre fungovať.

Aktuálne hľadáme
•

Senior JAVA vývojár

Viete o niekom, alebo máte
sami záujem? Ozvite sa priamo
na personalne@datalan.sk

Všetky aktuálne voľné pozície nájdete na
www.datalan.sk/kariera

