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Editoriál
Vážení obchodní partneri, priatelia,
je pre nás cťou a profesionálnym zadosťučinením, že sme
v náročnom období získali ocenenie Trend v kategórii firma
roka. Sieň slávy sme doplnili Zdravou firmou roka a sériou
ocenení od obchodných partnerov. Vážime si tento úspech
a ďakujeme zaň Vám, našim zákazníkom, partnerom. Aj vďaka
Vám myslíme o krok vpred.
Už niekoľko mesiacov funguje DATALAN pod taktovkou nového CEO Igora Zemana. Čo určuje trendsettera a ako nás zmenili technológie? V rozhovore odhalil aj kúsok zo svojho života
a zmýšľania.
IT je nádherný svet neobmedzených možností, hovorí Michal
Klačan. Čo si myslí o trende Cloud a Mobile Computingu,
a ako vidí budúcnosť služieb si prečítajte v rozhovore Technológie nás bavia.
Technológie sú v biznise nenahraditeľné. Odhaduje sa, že až
80% všetkých obchodných procesov riadi IT. Aj vďaka tech-

nológiám sme vytvorili poriadok vo viac ako 110 miliónoch
dokumentov a zefektívnili vybavovanie pôžičiek bez rizika.
Teší nás, že toto vydanie má svoju dušu. Pripravili sme ho totiž
s výnimočnými osobnosťami. Spájajú ich silné osobné výzvy,
nadšenie pre technológie a zaujímavé rozhodnutia. S Jankom
Riapošom a Braňom Kostkom sme sa bavili na oslave 20. výročia DATALANu, bavil nás aj rozhovor s nimi. Aj o tom, aké je
dôležité neskladať zbrane a myslieť o krok vpred.
500 kíl pozitívnej energie – aj tak sa dá „nakopnúť“ unavené
telo. Načerpajte sa teda z inšpiratívnych myšlienok a zaujímavých osobností.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Eva Medvecká
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Top číslo

Business Process Management riešenia.

Návratnosť do 6 mesiacov vďaka lepšiemu riešeniu sťažností zákazníkov. Riešenie sťažností sa skrátilo z 12 dní na 2 dni.

Top udalosť

20. narodeniny DATALANu

20.

s nami oslavovalo vyše 500 hostí 20. októbra v novej budove SND. Večerom sprevádzali Vera Wisterová a Marián Čekovský
a v hudobnom programe vystúpili Fragile, Nina Balaščáková, Peter Dvorský a fenomén rakúskeho beatboxového zoskupenia
Bauchklang.

Top inovácia
Mobile computing

DATALAN podpísal partnerskú dohodu
so spoločnosťou APPLE, zameranú na predaj a vývoj
vlastných riešení.
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Bankový register cien nehnuteľností ako nový register dát
Hlavným poslaním tohto na slovenské pomery unikátneho riešenia DATALANu pre banky je vytvoriť technologické, procesné
a metodologické predpoklady pre zber, konsolidáciu a interpretáciu relevantných údajov o nehnuteľnostiach. Register bude prevádzkovaný spoločnosťou DATALAN, ktorá sa bude starať o jeho podporu a ďalší rozvoj a zabezpečovať pripojenie jednotlivých inštitúcií
do spoločného registra.
Základom riešenia bude centrálny sklad informácií o nehnuteľnostiach a potom samotná funkcionalita na primárne oceňovanie
nehnuteľností, hromadné preceňovanie (revalidácia kolaterálu), štatistické modely (Business Intelligence) a Early warning system
(Automatické monitorovanie portfólia).
Myšlienka vznikla pred viac ako dvoma rokmi pri úvahe, ako ešte zvýšiť relevantnosť informácií o nehnuteľnostiach v aplikácii Cenová
mapa nehnuteľností. Ako prostriedok sa ukázala spoločná databáza, ktorej prispievateľom budú samotné bankové inštitúcie, ktoré
poskytujú úvery kryté nehnuteľnosťou v SR. Obdobné riešenie vtedy a ešte ani dnes na Slovensku k dispozícii nie je. Koncept má už
dnes relatívne presné kontúry, ktorých doladenie prešlo niekoľkými fázami. Riešenie prinesie hlavne zjednodušenie agendy súvisiacej
s plnením Európskeho opatrenia BASEL II pri preceňovaní portfólia založených nehnuteľností a ich automatické monitorovanie pri
výkyvoch na trhu, ktoré je dnes v mnohých bankách príliš komplikované, nepresné a niekde aj nerealizovateľné a ďalšie očakávané
funkcionality.

ELF – proces likvidácie faktúr
v Lease Plan
Spoločnosť LeasePlan Slovakia s.r.o, významný poskytovateľ operatívneho
lízingu, nasadila na proces likvidácie dodávateľských faktúr aplikáciu ELF
od DATALANu. Oproti minulosti, kedy práca s faktúrami prebiehala fyzicky obežníkovým spôsobom, sú teraz faktúry schvaľované elektronicky,
čo podstatne urýchľuje a sprehľadňuje celý proces a k dispozíciu sú tiež
okamžité štatistiky, či história schvaľovania.
Nasadením systému sa dosiahla elektronizácia spracovania prostredníctvom Lotus Domino/Notes aplikácie. Proces tiež priniesol centrálne
ukladanie elektronických dokumentov, ktoré umožňuje pracovníkom
efektívny prístup k archivovaným dokumentom po ukončení procesu
spracovania prijatej faktúry. Stav zložky a určenie zodpovednej osoby, ktorá sa k danej faktúre ešte nevyjadrila, je možné zistiť okamžite.
Dana Gáliková z LeasePlan po dvoch rokoch od nasadenia riešenia zhrnula niektoré z výhod implementácie: „ Po nasadení služby sme mali nejaký
čas zmiešané pocity, dnes si však fungovanie bez aplikácie ELF nevieme
predstaviť. Veľkou devízou je odstránenie náročného zapisovania do knihy
pošty a zlepšenie nastalo najmä v oblasti produktivity práce, nakoľko tí istí
zamestnanci v porovnaní so situáciou spred 5 rokov sú schopní spracovať
viacnásobné množstvo faktúr. Súčasťou aplikácie je aj meranie výkonnosti
zamestnancov. Schvaľovanie faktúr je navyše možné realizovať na ktoromkoľvek mieste s prístupom na internet. Nasadenie aplikácie napomohlo aj
k zlepšeniu vzťahov s dodávateľmi, nakoľko sa výrazne urýchlilo spracovávanie faktúr a aktualizácia databázy dodávateľov. Nasadením Content Manager ako archívu sme odštartovali širšie využitie tohto nástroja. Okrem
faktúr sa tu nachádzajú aj ďalšie typy dokumentov potrebné pre náš biznis. Všetky tieto dokumenty sú zlinkované pod jednotným číslom objektu a umožňujú jednoduché vyhľadávanie vrátane dodávateľských faktúr.
Okrem výhod, spojených s využívaním, by som ešte vyzdvihla aj nomináciu daného procesu na korporátnom stretnutí business process manažérov
v Paríži v roku 2010, kde bola služba zaradená medzi zaujímavé riešenia
v tejto oblasti.“
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Úrad vlády Českej republiky
nasadzuje novú spisovú službu
V spolupráci s partnerom pre Českú republiku, spoločnosťou IMPROMAT-COMPUTER, DATALAN dodáva a nasadzuje na Úrade vlády Českej
republiky vlastný produkt spisovej služby. BRISK je modulárny produkt,
pokrývajúci široké spektrum požiadaviek v rámci spracovania agendy spisovej služby, od evidencie dokumentu až po skartačné konanie.
BRISK obsahuje vlastný modul na automatizovanú komunikáciu s informačným systémom dátových schránok, modul ePodatelna slúži na automatizované spracovanie mailových podaní a PKI funkcionalitu – elektronický podpis a časovú pečiatku. Do systému je integrovaný modul
skenovania, umožňujúci digitalizáciu listinných dokumentov priamo do
systému. Služba využíva IBM FileNet P8 na ukladanie všetkých produkčných dát – elektronických dokumentov i popisných dát (napr. anotácia,
dátum vytvorenia). V rámci nasadenia bola vybudovaná komplexná infraštruktúra na platforme IBM FileNet P8. Do budúcnosti sa plánuje využitie IBM FileNet P8 ako úložiska dokumentov a dát i pre iné agendy
v rámci UV ČR.
Realizácia projektu bola spustená v polovici augusta 2010 a podľa harmonogramu je nasadenie do pilotnej prevádzky a ukončenie projektu
plánované na koniec januára 2011. Prínosom riešenia je zefektívnenie
spracovania spisovej agendy, zjednotenie spracovania elektronickej i listinnej agendy v rámci systému a použitie moderných a progresívnych
technológií. So systémom BRISK Spisová služba bude pracovať až 400
pracovníkov UV ČR. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho
fondu pre regionálny rozvoj prostredníctvom Integrovaného operačného programu a štátneho rozpočtu.

news I udalosti

DATALAN má bronz

Status inovátora a trendsettera DATALAN dokázal 9. novembra
2010 ziskom 3. miesta v kategórii Firma roka na slávnostnom
odovzdávaní cien TREND TOP 2010. Tú na základe porovnávania dosiahnutých podnikateľských výsledkov, ako rast pridanej
hodnoty, rentabilita kapitálu, či rentabilita aktív, vyhodnocuje
mienkotvorný analytický týždenník TREND. Oceňuje tak spoločnosti, ktoré posilnili svoje postavenie na trhu a zároveň
zvýšili, či udržali vysokú ziskovosť, pričom rozhodujúce boli výsledky za predchádzajúce roky. „DATALAN je silná IT spoločnosť
so znalosťou technologických trendov a domáceho prostredia. Už
teraz vyhľadávame príležitosti pre expanziu na zahraničné trhy.
Najväčšou ambíciou je uviesť produkt, ktorý by sa presadil nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Skúsenosti, znalosti, referencie a odvaha – to je to, čím disponujeme,“ povedal predseda predstavenstva DATALANu Štefan Petergáč.

Oslávili sme jubileum
Partneri a zákazníci oslávili okrúhle dvadsiate výročie Datalanu 20. októbra v novej budove
SND. Atraktívny program a zábavu si užívalo do skorých ranných hodín vyše 500 hostí.
Večer otvoril nový generálny riaditeľ spoločnosti Igor Zeman a predseda predstavenstva Štefan
Petergáč. Bez hudobných nástrojov zaspievala skupina Fragile, anjelský hlas Niny Balaščákovej
sa spojil s maestrovským hlasom Petra Dvorského a vystúpil aj fenomén rakúskeho beatboxového zoskupenia Bauchklang - kapela, ktorá je schopná zahrať ústami takmer čokoľvek. Skvelý
program pokračoval neformálnym priateľským duelom Štefana Petergáča a Jána Riapoša, predsedu Slovenského paralympijského výboru. Vyvrcholením bolo hudobné predstavenie DATALANcov s Fragile, kedy DATALANci prispeli svojimi hlasmi k výslednému hudobnému dielu. O
dobrú náladu sa počas celého večera starali moderátori Vera Wisterová a Marián Čekovský. Jedinečná premiéra výnimočných hlasov bola exkluzívnym zážitkom s výbornou odozvou publika.
Veď hlas je predsa prvá, najjednoduchšia a vlastná forma komunikácie pre každého z nás.

DATALAN IT FÓRUM

Máme nové ocenenia

29. marca pripravujeme netradičnú odbornú konferenciu, kde svojim hosťom predstavíme najnovšie trendy
a úspešné riešenia, ktoré šetria náklady aj planétu. Viac
informácií o témach konferencie bude DATALAN postupne zverejňovať na webstránke www.datalan.sk
a prostredníctvom elektronického newslettera. Konferencia DATALAN Fórum patrí do série úspešných biznis
stretnutí, na ktorých sa pravidelne stretáva viac ako 100
významných lídrov a expertov, zástupcov súkromného
a verejného sektora, ako aj odborných médií. Vďaka svojej vysokej úrovni a patria medzi významné odborné
podujatia na Slovensku. DATALAN organizuje podujatie
v spolupráci so spoločnosťou IBM a významnými klientami Slovak Telekom, Consumer Finance Holding, T-mobile,
VÚB, Slovalco a iné. Môžete sa tešiť na reálny 3D model
firmy Green Office a vyskúšať si zelené riešenia v praxi.

Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia nám odovzdala až dve
ocenenia „Najlepší partner v predaji komerčných PSG (Personal Systems Group) produktov 2010” a “Komerčný partner
s najväčším obratom IPG (Imaging and Printing Group) hardvéru 2010“. HP udeľuje ceny svojim partnerom na každoročnom podujatí HP Executive Partners Meeting. DATALAN ako
špičkový dodávateľ v oblasti dodávky a servisu tak opäť potvrdil svoje kvality v poskytovaní najmodernejších inovatívnych
riešení, spolu získal už 14 ocenení HP.
Sme “Zdravou firmou roka
Union zdravotná poisťovňa vyhlásila súťaž, ktorá mala
podnietiť firmy k starostlivosti o svojich zamestnancov. DATALAN v rámci týchto aktivít pravidelne organizuje v priestoroch firmy preventívne prehliadky, na ktorých si zamestnanci
môžu dať zmerať napríklad hodnoty cholesterolu, vyšetriť zrak,
či krvný tlak. Každoročne sa usporadúvajú firemné športové
hry, poskytujú príspevky na šport, či zabezpečuje pitný režim
a vitamínové aditíva pre zamestnancov. A DATALAN VYHRAL!
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DATALAN Digitálne mesto®
– cloud computing
pre samosprávu
Rýchlosť nasadenia, bezpečnosť a absencia budovania infraštruktúry sú najväčšími benefitmi riešenia DATALAN Digitálne mesto®. Portál s elektronickými službami samosprávy
plánujeme spustiť v prvom kvartáli 2011, pričom bude zahŕňať desať najpoužívanejších služieb. Výhodou prevádzky je
permanentný dohľad špecialistov a takmer žiadne nároky na
personál u zákazníka. Rovnako jednoduchá je aktivácia. Pri
službe takéhoto typu si zákazník nemusí obstáravať a prevádzkovať žiadnu dodatočnú hardvérovú ani softvérovú infraštruktúru. Celá konfigurácia služieb je realizovaná na centrálnej
infraštruktúre prevádzkovanej v dátovom centre Datalanu.
DATALAN Digitálne mesto® je postavené na dvoch celosvetovo uznávaných technológiách – online formuláre od spoločnosti Adobe a aplikačná časť pracuje na platforme Microsoft.
DATALAN má oproti konkurencii výhodu existencie fungujúceho produktu KORWIN. Pilotnými zákazníkmi by mali byť
mestá Spišská Nová Ves a Nové Zámky.

Portál umožní občanom a podnikateľom podávanie žiadostí,
priznaní a sťažností, vybavenie agendy, či verejne prístupných
údajov. Podstatnými výhodami sú:
 obojstranná elektronická komunikácia prostredníctvom
privátnej zóny,
 integrácia – automatický prenos údajov medzi privátnou
zónou a IS KORWIN,
 eliminácia duplicitného spracovania údajov (zvýšená dátová kvalita),
 rýchla implementácia (žiadne nároky na HW a SW infraštruktúru).

Spoločnosť DATALAN, a. s., podpísala partnerskú dohodu so spoločnosťou Apple a stáva sa oficiálnym členom programov Apple
Authorised Reseller a Apple Solution Expert for Education. Tým sa rozširuje portfólio spoločnosti o nové desktopové a serverové produkty z radov iMac, Mac mini a Mac Pro, ako aj o notebooky z radov MacBook, MacBook Pro a MacBook Air, vrátane
príslušenstva.
Aktivity spoločnosti súvisiace s Apple partnerstvom budú zamerané na predaj a vývoj vlastných riešení pre firemný segment,
školstvo, verejnú a štátnu správu v Slovenskej a Českej republike, kde má DATALAN, a.s. dlhoročné skúsenosti s implementáciou
inovatívnych projektov rôzneho rozsahu.
„Jednou z priorít spoločnosti pre najbližšie obdobie je vývoj inovatívnych softvérových riešení v oblasti mobilných zariadení, kde je
spoločnosť Apple so svojím operačným systémom Apple iOS a produktami iPhone, iPad a iPod jedným z najvýznamnejších hráčov na
svetovom trhu“, povedal Michal Rusko, zodpovedný za oblasť Mobile Computing v spoločnosti DATALAN, a.s.
V tejto súvislosti, ako už existujúci člen programu Apple iOS Developer Program, rozširujeme vývoj vlastných softvérových produktov a riešení pre mobilné zariadenia Apple iPhone, iPad a iPod.

DATALAN medzi lídrami na slovenskom trhu.
V júni a decembri 2010 sme realizovali prieskum medzi veľkými a stredne veľkými firmami, ktorý bol zameraný na spokojnosť
klientov a znalosť značky DATALAN. Teší nás, že takmer 40% respondentov považuje slovenskú spoločnosť DATALAN za lídra
medzi IT firmami na Slovensku, spolu so svetovými dodávateľmi Hewlett-Packard a IBM. Za najsilnejšie stránky DATALANu považuje 87% respondentov zhodne odborné znalosti a celkovú prezentáciu spoločnosti. V porovnaní s konkurenciou má DATALAN
náskok v spoľahlivosti (42% opýtaných), v osobnom prístupe pracovníkov a v celkovej prezentácii (zhodne 48% opýtaných).
Ďakujeme všetkým respondentom za inšpiratívne informácie, ktoré nás posúvajú o krok vpred.
Zdroj: DATALAN, prieskum spokojnosti 2010 (n=183)
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Hráme fair play
Spoločnosti DATALAN a Lenovo boli hlavnými partnermi Slovenskej futbalovej reprezentácie na Majstrovstvách sveta vo futbale 2010 v JAR. Futbalovému a realizačnému tímu
venovali Lenovo a DATALAN 46 špičkových notebookov, vďaka ktorým bol slovenský tím v
kontakte so svojimi rodinami a vernými fanúšikmi. „Futbalové majstrovstvá sveta sú výnimočná
udalosť a som rád, že DATALAN ako verný fanúšik bol pri tom. So športovcami nás spája chuť byť
stále lepší a myslieť o krok vpred, preto šport na Slovensku dlhoročne podporujeme,“ povedal Štefan
Petergáč, predseda predstavenstva spoločnosti DATALAN. V roku 2011 sa partnerstvo s DATALANom bude týkať najmä kvalifikačných zápasov na Majstrovstvá Európy vo futbale.

Nové monitory
aj do zaplavených oblastí
Spoločenská zodpovednosť firiem sa nevytráca ani za súčasnej ekonomickej situácie. V rámci podpory rozvoja vzdelanosti na Slovensku venovala spoločnosť DATALAN školám 52
veľkoplošných LCD obrazoviek a plaziem. Vybrané základné
školy, stredné odborné učilištia, sanatóriá a školy pre deti
so sluchovým postihnutím dostali darček, ktorý im pomáha
priamo vo vyučovacom procese. Veľkoplošné LCD obrazovky

a plazmy niektoré školy využívajú aj vo svojich vstupných vestibuloch ako infopanely. Školy na celom Slovensku, najmä v krajoch zaplavených májovými povodňami, boli vybrané na základe
žiadostí Ústavom informácií a prognóz školstva. „Monitory využívame denne na informácie o krúžkovej činnosti, učiteľské vzdelávanie, najmä na výučbu informatiky“, uviedla Mgr. Anna Hudáková,
riaditeľka ZŠ Gelnica. Medzi vybranými školami boli aj špeciálne zariadenia. Riaditeľka Spojenej špeciálnej školy J. Vojtaššáka
v Levoči Mgr. Marta Dvoráková zase chváli využitie monitorov
v ich materskej škole so sluchovo i zrakovo postihnutými deťmi
na prenos obrazového, či zvukového materiálu.

Študenti súťažia s FEI STU a DATALANom o notebooky
Motivácia študentov na štúdium na FEI STU je hlavnou myšlienkou spoločnej súťaže
univerzity a spoločnosti DATALAN. Od októbra 2010 až do apríla 2011 môžu študenti
stredných i vysokých škôl získať spolu až päť notebookov. V decembri bola spustená
kreatívna súťaž o najlepšiu on-line hru na webe a vzdelávacia súťaž on-line matematika.
Aktivity sú motivované hlavnou výhrou – notebookmi, ktoré v rámci Dňa otvorených dverí
FEI STU 25. januára 2011 generálny riaditeľ DATALANu Igor Zeman odovzdal výhercom.
V prvej fáze súťaže získavali študenti FEI STU študentov stredných škôl. Všetky hlavné aktivity prebiehajú elektronicky, sú sústredené na stránke www.idem.na.fei.stuba.sk, ktorú
už navštívilo približne 1600 študentov a taktiež v diskusnej skupine na Facebooku. Z vyše
1000 zaregistrovaných je príjemným faktom až tretinový podiel dievčat, čo svedčí o záujme
o štúdium s technickým zameraním aj u nežnejšieho pohlavia. Fanúšikov na Facebooku je
dnešným dňom 141 a ich počet stále narastá.
Doc. Ing. Ján Vajda, dekan FEI STU: „Cieľom spoločného projektu je upútať talentovaných, kreatívnych študentov zo stredných škôl, hľadajúcich si budúcu životnú dráhu a štúdium elektrotechniky a informačno-komunikačných technológií dáva mladým ľuďom skvelú perspektívu.
Sme radi, že sme s DATALANom našli spoločnú reč. Prostredníctvom jednotlivých súťaží sa stredoškolákom vytvárajú podmienky pre hlbšie
poznanie možností a súvislostí svojho budúceho vzdelania.“

DATALAN partner paralympionikov
Nesmierne nás teší, že aj tento rok môžeme v rámci našej spoločenskej zodpovednosti
podporiť Slovenský paralympijský výbor na čele s Jankom Riapošom. Ten bol aj hosťom
na októbrových narodeninách DATALANu, kde si zahral stolný tenis s našim predsedom
predstavenstva Štefanom Petergáčom. Spolupráca so Slovenským paralympijským výborom v aktuálnom roku bude nasmerovaná k letným olympijským hrám v auguste 2012
Londýne. Významnou udalosťou bude aj druhý ročník PARÁDY – paralympijského dňa pre
veľkých aj malých. Kampaň „Na kolesách proti rakovine“ zase spája športové aktivity a benefičné koncerty v aktívnom boji proti civilizačnej chorobe dneška.
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Prvým pôsobiskom rodáka z bratislavských Vajnor,
vyštudovaného ekonóma, bola auditorská spoločnosť KPMG. Neskôr vystriedal obchodné a finančné
manažérske stoličky v Panasonic Slovakia, či Hewlett
Packard, až sa v septembri 2010 stal generálnym riaditeľom DATALANu. Cestu z nadnárodných spoločností do lokálnej mal vydláždenú výzvami. Jedným
z jeho cieľov je posilnenie pozície firmy v komerčnej
sfére. Rád sa rozpráva o biznise, miluje hory a neznáša hlúpe otázky. Vie ľudí motivovať a je schopným
lídrom.

Igor Zeman
„Snívam o produkte, s ktorým sa presadíme za hranicami krajiny“

   Ako zhodnotíš svoje pôsobenie v DATALANe po troch mesiacoch „vlády“?
V prvom rade sa mi potvrdilo to, čo som tušil. Že tu máme
množstvo šikovných ľudí a spoločnosť je orientovaná na inovatívne veci, čo je nesmierne pozitívne. Zistil som tiež, že sú
nevyhnutné aj zmeny v štruktúre firmy, ktoré by reflektovali
potreby súčasného trhu.
    Keď sme pri trhu, aké opatrenia použijete na zachovanie
„trendsetterstva“, či meniace sa potreby a modernizáciu?
Chceme sa sústrediť najmä na softvérové riešenia v oblasti BPM a ECM, ako aj servisné služby enterprise produktov
a outsourcing. Spolu so softvérovou divíziou bude náš fokus
aj na cloudové riešenia, čo by mohlo byť pridanou hodnotou.
Okrem toho som milo prekvapený z ľudského potenciálu, ktorým disponujeme – sú tu ľudia zapálení pre značku a atmosféra je veľmi uvoľnená a kreatívna. DATALAN je firma silných
osobností, hodných rešpektu. Treba im nechať voľné krídla
v rozlete.
   Na čo by si sa chcel v dohľadnej dobe sústrediť?
Jednoznačne posilniť postavenie DATALANu v komerčnom
sektore. To je však sizyfovská práca. Hľadáme príležitosti, najnovšou zákazkou je napríklad Tatrabanka – riešenie riadenia
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sťažností. Na štátnu správu však máme know-how, takže určite chceme zostať silní aj v tomto sektore..
   Ako sa dnes Igor Zeman z pozície generálneho riaditeľa významnej slovenskej firmy pozerá na vývoj a smerovanie technológií?
Subjektívny pocit – strašne nás odhaľujú, neexistuje žiadna
intimita, zahltili nás sociálne siete a internet. Zrýchlili komunikáciu, znásobili množstvo prijatých informácií. Ľudia
sa dnes však oveľa menej osobne stretávajú. Žijeme dva
svety – jeden reálny a druhý virtuálny, pričom ten virtuálny
je viac trendy. Na druhej strane technológie zjednodušujú
a urýchľujú procesy, čo má vplyv na znižovanie nákladov vo
výskume a vývoji, ako aj výrobnej sfére, čo vnímam ako pozitívny prínos.

„Ideálny zamestnanec
musí byť flexibilný.“

news I interview

   A čo smerovanie DATALANu? Kde ho vidíš o takých 5 rokov,
keď jeho filozofiou je MYSLÍME O KROK VPRED?
Jednoznačne za hranicami Slovenska, s viacerými vlastnými
riešeniami a s vyhranenou špecializáciou. Pomer medzi zákazkami z verejnej a komerčnej sféry by mohol byť 50:50. Obrat
v mojom vnímaní nie je úplnou prioritou, na druhej strane bez
rastu to určite nepôjde.
   Hypotetická otázka. Ako podľa teba bude fungovať mobilný
telefón o 20 rokov?
Neviem si to ani predstaviť, zrejme zohrajú úlohu 3D technológie. Možno budú fungovať už len čipy, možno už nebudú
ani mobily, ani operátori, len nejaké internetové rozhranie s
pripojením kdekoľvek.
   Čo pre teba osobne znamená práca? Ktoré miesto obsadila
v tvojom hodnotovom rebríčku kariéra?
Práca je pre mňa prostriedok sebauplatnenia a materiálneho
zabezpečenia. V rebríčku je určite na druhom mieste, hneď po
rodine. Našťastie som mal vždy komfort výberu práce a robím
to, čo ma baví. A snažím sa to robiť čo najlepšie.

Čo ste o ňom nevedeli:
Najobľúbenejší alkohol:
červené víno
Najobľúbenejšia kniha:
Kto chytá v žite (J. D. Salinger)
Najobľúbenejší šport:
turistika
Obľúbená hudba:
jazz, folk
Obľúbené filmy:
Divokosť v srdci, Zachráňte vojaka Ryana, Pelíšky

   Aké vlastnosti by mal mať ideálny zamestnanec?
Pre mňa sú to jednoznačne kritériá ako spoľahlivosť, samostatnosť, asertivita, kreativita, lojalita a adaptabilita.
   Tvoj vzťah k médiám – pozitívny? Čo preferuješ?
Sú neodlučiteľnou súčasťou života, sú všade. Pre nedostatok
času som za spravodajstvo, preferujem TA3. Kinematografia
ma veľmi baví, nestíham však kino, tak mi nezostáva nič iné,
iba to domáce. Mám rád psychologické a kriminálne filmy.
Pri hudbe som širokospektrálny – od jazzu, cez folk, hip-hip,
až po rock a metal.
   Máš nejaké špeciálne tajomstvá, o ktorých nikto z nás nevie?
Ako okrem golfu tráviš svoj voľný čas, či dovolenky?
Som bývalý športovec – plavec. Odjakživa som mal rád prírodu a hory a to platí dodnes. Takže turistika, horský bicykel,
prechádzky so psom.
spracovala: Michaela Španková

„Odjakživa som mal rád
prírodu a hory a platí to dodnes.“
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MICHAL KLAČAN
je nadšenec technologických inovácií. IT považuje za
nádherný svet neobmedzených možností. Michal je
členom predstavenstva DATALAN, zodpovedný za soft
vérové riešenia. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Technológie nás bavia
Na vlne Cloud Computingu.
   Cloud Computing predstavuje nový model, ako využívať IT
služby. Zástancovia tvrdia, že cloudy zásadne zmenia dostupnosť služieb a ich cenu. Pre skeptikov je cloud len farebný marketingový kabát na zakrytie starých riešení.
Michal: Cloud computing je jedna zo štandardných vĺn centralizácie a decentralizácie. Cloud computing – teda centralizácia, tu v skutočnosti fungovala už pred rokmi. Skutočnou
témou sa stáva opäť až dnes. Určité obdobie bude väčšia
ponuka na centralizované riešenia. Čo však príde o pár rokov? Ťažko predpovedať. Pravdou je, že cloudové riešenia
sú o značný krok vpredu oproti ich centralizovaným predchodcom a majú vyriešené množstvo neduhov. S cloudom
musíme však ešte stále vyriešiť viacero vecí. Bezpečnosť dát,
prenosových liniek atď. Len čas a prax ukážu, ako táto vlna
dopadne.

   Ako Cloud Computing ovplyvní trh?
Michal: Cloud Computing predstavuje nové technologické
možnosti, a aj možnosti v zmene filozofie cenotvorby. To na
konci dňa môže priniesť zákazníkom flexibilnejšie služby za
dostupnejšie ceny. Cloud computing je len jeden z trendov,
ktorý má vplyv na budúcnosť technológií. Za trendy sa dajú
považovať aj nové spôsoby predaja softvérových aplikácií
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prostredníctvom on-line obchodov, ktoré sú veľmi pohodlné pre užívateľa. Napríklad App store. Čo sa reálne uchytí?
Uvidíme. IT trh je krásny aj preto, že je nesmierne dynamický.

   Aký je základný rozdiel v doterajších riešeniach a riešeniach
cloud computingu?
Cloud computing je podobný outsourcingu, teda prenájmu
služby. Prenajať si môžete časť infraštruktúry, softvérových
riešení, či služby. Jeho ohromnou výhodou je flexibilita. To,
čo sa teda môže zmeniť zásadne, je zmena licenčných modelov, ktoré budú viac vyhovovať potrebám zákazníkov.

V znamení inovácií
– softvér ako služba.
   Cloud computing sa prevažne spája s oblasťou infraštruktúry. A čo softvérové riešenia?
Softvér s cloudovým riešeniami úzko súvisí. Treba povedať,
že cloud je spojenie hardvéru a softvéru. V oblasti softvéru

news I v znamení inovácií

to môžu byť základné prvky ako operačné systémy, ale môže
to ísť až po aplikačné vybavenie. Firmy si tak nebudú musieť
kupovať systémy, ale môžu platiť len za služby, ktoré skutočne využívajú. Cenu môže stanoviť napríklad počet prenesených dát, prístupov, využívania procesorového času atd.

   Pre koho je softvér ako služba výhodný?
Môžu z neho vyťažiť veľké spoločnosti, aj malé firmy najmä
pre služby, ktoré nesúvisia priamo s biznisom. Máloktorá
banka si dnes tlačí výpisy u seba. Predpokladám, že v krátkom čase si budú firmy outsourcovať čoraz viac služieb. Prenajímať si ich môžu celoročne, alebo len v záťažovom období.

   Ako by to mohlo fungovať v praxi?
Ambícia je, aby služby boli univerzálne. Organizácia môže
pokojne využívať vlastné riešenie a servre. V čase záťaže si
„zapne“ cloudový režim a s pomocou virtuálnej infraštruktúry si „prenajme servery“ a tým optimalizuje výkon.

   Pripravuje DATALAN nový koncept služieb aj pre verejnú
správu?
Vo verejnej správe vidíme ako spoločnosť obrovský potenciál. Najmä ak začneme uvažovať, že začne fungovať elektronicky. Typickým príkladom sú daňové priznania, ktoré majú
svoju hlavnú „sezónu“ koncom marca. Načo investovať do
robustnej infraštruktúry, ak ju okrem 3 kritických týždňov
v roku využívam len na 20%? Spojením infraštruktúry v cloude vieme ušetriť značné množstvo prostriedkov.

   Pripravuje sa aj niečo v oblasti samosprávy?
V samospráve si chceme udržať pozíciu lídra. Pre mestá
a obce teda pripravujeme portál so sériou on-line služieb.
Mestá si ich môžu prenajať podľa aktuálnej potreby. Veľmi
zjednodušene povedané, nemusia si kúpiť hotel, ak ho využijú niekoľko dní ročne. Cieľom je zlepšiť služby pre občanov.
Táto oblasť je naším zameraním.

„Čo sa reálne uchytí, ukáže čas.
IT trh je krásny aj preto, že je nesmierne dynamický.“
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„Význam informácií bude výrazne rásť.“
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Všadeprítomné informácie.
Mobile Computing
v našich životoch.
   Prejdime k inej zaujímavej téme, Mobile Computing. Biznis sa zrýchlil, mobily nahrádzajú kancelárie. Podľa spoločnosti
Gartner bude Mobile Computing jedna z TOP priorít v najbližších rokoch.
Toto je v našich končinách zatiaľ nová téma, firmy si zatiaľ
neuvedomujú výhody, ktoré im aplikácie môžu priniesť. Vo
firmách nebude Mobile Computing zohrávať úlohu primárnych systémov, bude nadstavbou. Typickým príkladom sú
procesné riešenia. Mobile Computing vie rýchlo zapojiť ľudí,
od ktorých sa vyžaduje dôležité rozhodnutie.

nách nehnuteľností v danej lokalite. Záujemca má na výber
sériu služieb za symbolickú cenu. Výhoda takejto služby je
v porovnaní s nákladmi na čas a kúpu bytu zanedbateľná.
S mobilnými aplikáciami sme sa už začali zabávať. Je to jedna z predstáv, čím by sme chceli v budúcnosti obohatiť portfólio služieb.

„Vo firmách nebude
Mobile Computing zohrávať
úlohu primárnych systémov,
bude nadstavbou.“

   Ako by to mohlo fungovať v praxi?
V súčasnosti je množstvo agendy, ktorú môžete vybaviť jednoducho cez mobil. Väčšina rozhodnutí závisí od toho, aké
presné informácie máme v danom čase. Mobilné zariadenia
budú mať významný prínos preto, že poskytujú rýchle informácie. Máte stretnutie s klientom a potrebujete si rýchlo
overiť, ako na tom stojí z pohľadu predaja. Informáciu môžete získať na pár klikov. Význam okamžite dostupných informácií výrazne rastie.

   Z tohto pohľadu je Mobile Computing vhodný najmä pre
vyšší manažment.
Nie je to celkom tak. Iným príkladom pre firmy sú pracovníci
pre rozvoz tovaru. Mobily môžu časom nahradiť elektronické zariadenia, kvôli výhodnejšej cene. Zariadenia sú drahé
záležitosti, čiarový kód je však schopný spracovať aj iPhone.
Cena aplikácií bude výraznejšie klesať.

   Čo prinesie Mobile Computing občanom?
Komfort za prijateľné ceny. Hľadáte nehnuteľnosť? Zadajte
si kritériá, a my vám pošleme ponuku dostupných nehnuteľností. Vyberte si voľné termíny v kalendári a my vám dohodneme obhliadku. Pre porovnanie cien – tu je prehľad o ce-
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V znamení inovácií
Do firiem prichádza nová generácia mladých ľudí, odmalička obklopených najnovšími technológiami. Vyrastali v digitálnej kultúre a nevedia si predstaviť dobu keď svet bol „offline“. Táto generácia, tiež označovaná ako Generácia Y neznáša
byrokraciu a pravidlá, ktoré vládnu v korporáciách. Chcú mať možnosť niečo zmeniť, nie len slepo plniť príkazy, vypĺňať
reporty a pridržiavať sa na každom kroku „príručky pre zamestnancov“. Technológie, ktoré v najbližšej dobe budú prichádzať
aj do firemného sektora a ktoré poradenské spoločnosti ako Gartner a Forester identifikujú ako kľúčové sú pre nich dobre známe.

Trendy a témy, ktoré zaznievajú z viacerých zdrojov ako hlavné pre najbližšie obdobie, sú navzájom veľmi prepojené a dopĺňajú sa:




Cloud computing
Mobilné aplikácie a zariadenia
Sociálne siete a kolaborácia

Cloud computing

Na začiatku cloud computing poskytoval hlavne doplnkové
služby ku hlavným firemným aplikáciám. V najbližom období
dvoch až troch rokov bude postupne vstupovať do kľučových
biznis procesov a nahrádzať hlavné aplikácie. Tým sa budú čoraz viac presúvať aj citlivé firemné dáta do externých chránených cloud riešení.
Podľa Forestera viac ako 44% spoločností vo svete práve implementuje alebo plánuje implementovať riešenia typu software-as-a-service (SaaS).
Aj Forester aj Gartner v cloud computingu rozlišujú dva hlavné prístupy: otvorené a verejné služby a uzavreté súkromné
služby. Viac ako 20% týchto spoločností plánuje použiť verejné cloud riešenia ako náhradu hlavných systémov, zvyšných
80% zatiaľ uvažuje o ich využití ako doplnkových, prípadne
zriadiť cloud služby interne v rámci spoločnosti.
Miera použitia cloud computingu sa líši aj od systémov, ktoré sú nahradzované (ERP, front/back-office aplikácie, CRM, ...),
keďže tieto systémy spracúvajú rôzne dáta a majú aj rôznych
typických používateľov.
Dodávatelia cloud riešení budú čoraz viac poskytovať a dodávať predkonfigurované komplexné privátne cloudy v rátane
HW aj SW výbavy. Súčasťou dodávok sa stane aj metodika pre
beh a správu služieb v cloude.
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Mobilné aplikácie a zariadenia

Trh s mobilnými zariadeniami explodoval. Predpokladá sa, že
začiatkom tohto roku až 1,2 miliardy ľudí bude nosiť pri sebe
mobilné zariadenie, schopné zabezpečiť prístup k mobilnému obchodu, aplikáciám a mobilnému webu. Smartfóny ako
Apple iPhone a ľahké tablety ako Apple iPad sa stali svojím
výkonom plnohodnotnými počítačmi a len pre Apple iOS
platformu existuje niekoľko stotisíc aplikácií.
Kvalita aplikácií a komfort, aký poskytujú umožňujú, aby sa
mobilné kancelárie vo vrecku stali realitou. Zariadenia ponúkajú možnosti zisťovania polohy, interaktívne (väčšinou
dotykové) ovládanie a širokopásmové pripojeni do internetu. Skoro všetky veľké spoločnosti už majú svoju aplikáciu do
hlavných mobilných platforiem iOS a Android. A tí ,čo nemajú
aplikáciu, majú upravené svoje firemné webové stránky aj pre
mobilné prehliadače.
Zariadením a technologickou udalosťou roka 2010 sa podľa
viacerých médií a expertov stalo uvedenie na trh tabletu iPad
spoločnosťou Apple. iPad okamžite získal trhové prvenstvo
a stal sa etalónom toho, ako má vyzerať mobilný tablet. Momentálne je vo vývoji cez sto rôznych tabletov založených na
operačných systémoch Android, Windows 7 mobile, či WebOS.

Tieto tablety napríklad významne menia aj trh médií. Tradičné printové médiá a ich vydavatelia robia všetko pre to, aby
zachytili významný trend mobilného čítania a vzniká jedna
aplikácia za druhou. Je to aj vecou predaja reklamy, keď napríklad s časopismi na iPad-e ľudia strávia výrazne viac času (160
min), ako s tlačenými verziami (45 min).
Tablety začali vstupovať aj do firemného segmentu. Napríklad
iPad začali používať rôzne spoločnosti, školy či nemocnice,
kedy jeho veľká obrazovka, schopnosť pracovať s dokumentami alebo plánmi, veľká výdrž batérie a interaktivita, zohráva
kľúčovú úlohu. Tak ako iPhone, ktorý zmenil trh mobilných
telefónov, iPad prináša revolúciu a nové spôsoby práce pre
rôzne odvetvia. Doktori si môžu prezerať záznamy pacientov
a pripojené obrázky, študenti získavajú mobilný a ľahký prístup k učebniciam, vzdelávacím systémom a informáciám.
Očakáva sa čoraz väčší nárast požiadaviek na IT oddelenia
spoločností, týkajúcich sa nákupu nových generácií tabletov.
Prispievať k tomu bude aj oveľa nižšie TCO (Total Cost of Ownership), čiže celkové náklady na zakúpenie, správu a beh takýchto zariadení oproti bežným notebookom.

Sociálne siete a kolaborácia

Gartner delí sociálne médiá na:
 Social networking – produkty pre správu sociálnych
profilov (MySpace, Facebook, LinkedIn a Friendster)
a nástroje pre analýzu vzťahov v sieťach, tzv. social
networking analysis (SNA), ktoré obsahujú algoritmy
umožňujúce pochopiť vzťahy medzi ľuďmi za účelom
nájdenia nových informácií a definovania znalostí.
 Social collaboration– technológie ako wiki, blogy,
instnan messaging a iné kolaboračné nástroje
 Social publishing – technológie ktoré pomáhajú
komunitám ukladať obsah do spoločného priestoru
ako YouTube a flickr
 Social feedback – nástroje umožňujúce získavať
z komunity spätnú väzbu na rôzne spoločné témy
ako YouTube, flickr, Digg, Del.icio.us a Amazon.

Kombinácia uvedených prístupov a technológií, rozumne
použitá v rámci firiem, môže priniesť významnú akceleráciu
zdieľania znalostí, podporu spolupráce a rozhodovania. Siete zamerané na firmy ako Yammer môžu byť tým správnym
riešením dilemy, čo zakázať a čo povoliť zamestnancom. Firemné sociálne siete môžu byť aj veľmi dobrým adaptačným
nástrojom pre nastupujúcu generáciu zamestnancov, odchovaných v internetovej dobe na sociálnych sieťach.
Gartner predpokladá, že do roku 2016 sa sociálne siete a technológie stanú integrálnou súčasťou väčšiny biznis aplikácií
a spoločnosti budú prepájať svoje CRM a internú komunikáciu a kolaboráciu spolu s verejnými sociálnymi sieťami v rámci
spoločnej stratégie.
Veľmi významnou témou sa tak isto stanú nástroje social analytics, ktoré umožnia skúmať, merať a interpretovať vzťahy
a asociácie medzi ľuďmi, témami a nápadmi.
autor: Michal Rusko

Sociálne siete ako MySpace, Facebook, či Linkedin sú fenoménom dnešnej doby. Firmy momentálne skúmajú ich dopad na
fungovanie firiem a ich zamestnancov. Väčšina analýz, ktoré sa
zaoberajú vplyvom sociálnych sietí prichádza s dvoma hlavnými závermi: že znamenajú obrovské straty vo forme času,
ktorý zamestnanci strávia práve na týchto stránkach a že sú
potenciálnym rizikom úniku interných firemných informácií.
Sociálne siete a ich riziká samozrejme nie je vhodné brať na
ľahkú váhu, prinášajú však zaujímavé modely dobrovoľného
zdieľania informácií a kolaborácie. Práve tento fakt využívajú
nové, firemné sociálne siete. Adoptujú funkčnosť klasických
sietí vo firemnom prostredí, ale prinášajú navyše dokonalejšie
nástroje pre podporu tvorby znalostí a kolaboráciu.
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Po viac ako roku vývoja v spolupráci s našim klientom, výrobcom hliníkových komponentov pre automobilový priemysel, sme vyvinuli prelomovú metódu merania. Spočíva v kontrole priechodnosti kanálikov hliníkových odliatkov na báze
merania prechodu svetla. Svetlo veľmi predvídateľne kopíruje
iba tie kanáliky, ktoré sú na najkratšej trase medzi vysielačom
a prijímačom svetla. Pri vyvinutej metóde kontroly sa navrhne optimálna zostava vysielačov a prijímačov, ktoré dokážu
postupne „presvietiť“ všetky kontrolované kanáliky. Výhodou
je, že pokiaľ sa v skúmanom kanáliku nachádza prekážka (defekt), svetlo si nedokáže hľadať alternatívne cesty a dochádza
ku merateľnému poklesu signálu. Iné doteraz používané metódy túto vlastnosť nemali.
Výsledky výskumu a vývoja boli zahrnuté do návrhu metódy
na kontrolu odliatkov pre automobilový priemysel, pre ktorú
bola podaná patentová prihláška a tiež prihláška na úžitkový
vzor, ktorý nadobudol účinnosť v októbri 2010.
Na základe dosiahnutých výsledkov v laboratórnom prostredí
podpísal DATALAN so svojím klientom rámcovú zmluvu, ktorej cieľom bol vývoj automatizovaného systému. V spolupráci s ďalšími partnermi vyvinul DATALAN do konca roka 2010
prototyp zariadenia na automatizovanú kontrolu hláv valcov

LightThru
DATALAN má vlastný patent
na metódu merania prechodu svetla
pod názvom LightThru. Zariadenie je určené na nepretržitú
prevádzku v priemyselných podmienkach s možnosťou priameho zaradenia do výrobnej línie. Rámcová zmluva zároveň
zakladá aj vzťah medzi globálnou skupinou, do ktorej náš
klient patrí a DATALANom na exkluzívnych dodávkach systému LightThru do budúcnosti.
autor: Martin Balog, projektový manažér

DATALAN spolupracuje s akademickou obcou vo výskume a vývoji.
Významným exkluzívnym počinom je naša spolupráca
s FEI STU na výskume správy neštruktúrovaných dát. Cieľom
projektu je výskum a vývoj možností a spôsobov prepojenia
univerzálneho klienta na rôzne systémy pre správu dokumentácie a obsahu tzv. Enterprise Content Management (ďalej len
ECM) a systémov riadenia procesov tzv. Business Process Management (ďalej len BPM). Tieto rozhrania zabezpečia jednotnú
komunikáciu medzi klientom a ECM a BPM systémami rôznych
výrobcov. Hlavnými systémami pre výskum sú ECM a BPM systémy štandardne dostupné na trhu. Hlavnou úlohou klienta je
zabezpečiť unifikovaný prístup a manipuláciu s dokumentmi
a procesmi bez ohľadu na to, aký ECM či BPM systém je použitý. Spoločne s Ústavom riadenia a priemyselnej informatiky FEI
STU sme spracovali spoločný projekt a predložili žiadosť o ne-

návratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu
Výskum a vývoj pre prioritnú os 2 - Podpora výskumu a vývoja – opatrenie 2.2. Prenos poznatkov a technológii získaných
výskumom a vývojom do praxe. Štvorročný projekt s názvom
„Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát“ bol
schválený a následne bola podpísaná Zmluva o NFP s Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy.
Prvé aktivity projektu boli zahájené 1. 7. 2010 a hlavným cieľom je výrazné zlepšenie a zjednodušenie prístupu k neštrukturovaným informáciám, ktoré sú mnohokrát uložené v na
rôznych miestach v rôznych podnikových systémoch. Ďalším
cieľom je poskytnutie prostriedkov pre tvorbu podnikových
biznis riešení, nezávislých od daného typu systému pre správu dokumentov (ECM) a automatizácie podnikových procesov (BPM), čo umožní vytváranie nezávislých aplikačných nadstavieb nad tymito systémami. Prínosom bude zjednodušenie
práce zabezpečením transparentného prístupu k dokumentom a iným neštrukturovaným informáciám. Motiváciou pre
manažment firiem sú predovšetkým výrazné úspory investičných a prevádzkových nákladov, ako aj ochrana už zrealizovaných investícií do ECM a BPM systémov.
autor: Ján Račko
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Tri otázky pre tri osobnosti biznisu
1. Čo bude pre Vás osobne výzvou v najbližších mesiacoch?
2. Ako ovplyvnili najnovšie infokomunikačné technológie štýl vašej práce a súkromie?
3. Ktoré rozhodnutie vo Vašej pozícii považujete za mimoriadne náročné?

Ladislav Baliak
CEO, Lenovo

1. Hlavnou výzvou v tejto dobe je zladiť privátny život a prácu.
Nájsť si dostatok času na blízkych, záľuby a pritom ho taktiež venovať dostatočne práci. Začiatok roka býva vždy náročný na čas, mnoho času treba venovať plánovaniu,
stratégii a pritom sa samozrejme snažím venovať aj
mimopracovným aktivitám a hlavne svojim blízkym.
Okrem toho je mojou prioritou momentálne dotiahnuť do zdarného konca kurz jachtingu aby som mohol
splniť svoj sľub a postarať sa celej mojej rodine o dovolenku.
2. Na rozdiel od mnohých mojich kolegov môžem po-

Ivan Marták

Strategy&Regulatory Affairs Director, Orange
1. Rozpracovali sme niekoľko významných obchodných prípadov,
ktoré by mali spoločnosti Orange Slovensko prinavrátiť rastový
potenciál preň tak v minulosti typický, a výzvou bude ich u akcionárov presadiť v konfrontácii so silnou konkurenciou investičných
príležitostí ponúkajúcich sa skupine France Telecom prakticky po
celom svete. Našou ambíciou je udržať si dôveru a spokojnosť našich zákazníkov, pre ktorých sme dlhodobo
najatraktívnejším operátorom a pokiaľ je to len možné,
aj prekročiť ich očakávania. Pokiaľ ide o moje osobné
ambície, kedysi som túžil zabehnúť maratón, ale vzhľadom na stav mojich kolien je dnes pre mňa súkromnou
výzvou naučiť sa bežkovať tak, aby som niekedy v budúcnosti mohol absolvovať Bielu stopu alebo iný diaľkový pretek v behu na lyžiach.

Ján Hollý

podpredseda predstavenstva, Consumer Finance Holding
1. V oblasti biznisu bude pre mňa osobne v najbližších mesiacoch
výzvou z technického hľadiska včas a úspešne spustiť nové biznisové projekty, ktoré by mali spoločnosti priniesť ďalšie možnosti
získavania nových klientov a klientom priniesť lepšiu dostupnosť
nami poskytovaných služieb a produktov. Rovnako je
pre celú spoločnosť výzvou úspešná migrácia kreditných kariet k novému skupinovému (ISP) procesorovi.
V súkromnom živote je to snaha po takmer 4 rokoch
od príchodu do Popradu presťahovať sa do vlastného
bývania .
2. Myslím si, že najnovšie infokomunikačné technológie ovplyvňujú nás všetkých, vrátane mojich detí, na
ktorých vnímam ich bezprostrednosť, s akou tieto vý-

vedať že určite pozitívne, umožňujú mi lepšie si riadiť čas a rozdeliť prácu. Najdôležitejšie, ako zvyknem hovoriť, je, že aj ten telefón
má tlačidlo na vypnutie... Aj keď nie vždy sa dá použiť.
3. Personálne. Hlavne tie, ktoré nie sú práve populárne. Ale aj
také rozhodnutia treba robiť z času načas. Dôležité je vedieť si
vybrať takých ľudí, aby tieto rozhodnutia bolo treba
robiť čo najmenej. Mojou filozofiou je, že ľudia s ktorými robím, musia mať pocit spokojnosti s prácou a v
práci. Vždy sa snažím vytvoriť v pracovnom kolektíve
atmosféru, ktorá motivuje a ktorá dáva ľuďom pocit
spokojnosti. Ale napriek tomu sa niekedy vyskytnú
situácie, keď je treba spraviť aj nepopulárne rozhodnutia. Vtedy je potrebné sa odosobniť a spraviť to, čo
je v danej chvíli správne a potrebné.

2. Vďaka technológiám sme dnes výrazne informovanejší, rýchlejší v analýze problémov a návrhu riešení, flexibilnejší pri prijímaní
rozhodnutí a dostávame dokonalú spätnú väzbu o ich dopadoch,
teda sme výkonnejší ako riadiaci pracovníci predošlej generácie. My
viac mailujeme, telefonujeme, diaľkovo sa prezentujeme, zdieľame
súbory, vyhodnocujeme prostredníctvom sady KPI výkonnosť ľudských zdrojov a oni sa viac stretávali s ľuďmi. A asi im aj viac rozumeli. Mobilný telefón máme takpovediac prirastený k uchu 24 hodín
denne a 7 dní do týždňa. Sme jedovití, keď prídeme na
miesto, kde nie je wifina alebo slušný broadband, notebook si berieme všade zo sebou, najhoršia nočná mora
je zabudnúť si nabíjačku.
3. Najťažšie rozhodnutia sú pre mňa rozhodnutia,
ktoré sa priamo dotýkajú ľudí, ich osudov, životných
istôt, budúcnosti. O to viac ak sa jedná o ľudí, ktorí sú
na kvalite a objektivite vášho rozhodovania absolútne
závislí, teda o kolegov.
dobytky prijímajú. Pre mňa osobne tieto výdobytky technológie
prinášajú úsporu času z pohľadu toho, ako rýchlo sme schopní od
nápadu prejsť k realizácii, bez ohľadu na to, či sa nachádzam vo
svojej kancelárii alebo niekde inde, novú formu, akou vieme komunikovať so svojimi zákazníkmi, na strane druhej prinášajú so
sebou stratu súkromia.
3. Každé rozhodnutie, ktoré musím urobiť či už v profesnom alebo
súkromnom živote je náročné. Každé rozhodnutie prináša so sebou pozitíva aj negatíva a vnímanie týchto
dopadov je z pohľadu tých, ktorých sa týka, vždy rôzne. Za mimoriadne náročné rozhodnutia považujem
vždy tie, kedy musím rozhodnúť o zastavení niečoho,
na čom sme spolu pracovali a budovali dlhé obdobie
a viem, že ľudia okolo mňa do toho investovali časť
svojho života. Na strane druhej takéto rozhodnutia stavajú pred nás nové výzvy a posúvajú nás ďalej.
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Orange má nové riešenie
pre správu viac ako 110 miliónov
dokumentov.
Líder na slovenskom telekomunikačnom trhu, trhová jednotka a niekoľkonásobná Firma roka Orange, je dlhodobo inšpiratívnou spoločnosťou, ktorá sa nebojí inovácií. Prichádzajú
s novými myšlienkami a službami, ktoré zjednodušujú prácu.
Zákazníci, ale aj zamestnanci totiž vyžadujú čoraz sofistikovanejšie užívateľské riešenia.
Riešenie správy dokumentov v pôvodnom systéme nespĺňalo súčasné požiadavky spoločnosti na ECM Systém. Pôvodné
riešenie nestačilo spravovať rastúce množstvo dokumentov,
prístup k starším dokumentom bol zdĺhavý a komplikovaný,
absentovala podpora procesov. Riešenie bolo technologicky
zastarané a nereflektovalo IT požiadavky spoločnosti na viacvrstvovú architektúru.

Najvyšší čas

na zmenu systému:
Systém zaznamenával časté výpadky, práca s dokumentami
bola zdĺhavá a prevádzka samotného systému predstavovala
vysoké náklady z pohľadu financií aj personálu. Pôvodný systém bol navyše vytvorený na platforme, ktorá už v súčasnosti
nie je podporovaná.
Pôvodné riešenie spravovalo približne 60.000.000 dokumentov, ktoré boli archivované na optických médiách. Časť optických médií boli v mechanike a dokumenty boli prístupné
pre prehliadanie okamžite. Problém nastával pri požiadavke
pracovníkov na zobrazenie starších dokumentov. V tomto prípade musel pracovník požiadať o výmenu média v mechanike administrátora. Administrátor systému musel identifikovať,
na ktorom médiu sa požadovaný dokument nachádza a fyzicky vložiť médium do mechaniky, aby mal k nemu pracovník
prístup. Takýto proces sprístupňovania dokumentov mohol
trvať niekoľko dní. Spoločnosť nebola flexibilná pri zisťovaní
historických údajov o klientovi.
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Preto sa v Orange rozhodli pre zmenu a pôvodný systém bol
nahradený modulárnym a otvoreným systémom Enterprise
Content Management (ECM) vytvorenom na platforme FileNet P8 Content Manager (CM) a FileNet Bussiness Process
Manager (BPM).

Náročné požiadavky splnené

Hlavnou požiadavkou spoločnosti Orange bolo prostredníctvom nového systému zlepšiť služby zákazníkom a skrátiť
dobu vybavenia ich žiadostí. Systém musel splniť náročné
podmienky na bezpečnosť z pohľady prístupových práv a archivácie samotných údajov. Našou úlohou bolo vytvoriť riešenie, ktoré spravuje všetky dokumenty na jednotnej platforme
a zabráni úniku dát, či strate dokumentu. Zamerali sme sa na
to, aby riešenie maximálne využilo existujúcu infraštruktúru
a nevyžadovalo extra investície do hardvéru. Za obdobie 4
mesiacov bolo 99% dokumentov presunutých z optických
médií pôvodného riešenia na novú platformu, ktorá je plne
integrovaná s existujúcimi systémami.
Počas migrácie dokumentov medzi platformami boli dokumenty z oboch riešení prístupné z nového klienta, ktorým bol
internetový prehliadač. Tento postup zjednodušil pracovníkom Orange prechod z jedného typu aplikácie (hrubý klient)
na novú aplikáciu (tenkého klienta).

Jednoduchý život

dokumentov v Orange
Zákaznícke dokumenty prichádzajú do spoločnosti prostredníctvom 4 komunikačných kanálov – fyzicky poštou, prostredníctvom viac ako 1000 faxov, mailom, zápisom zo zákazníckych
aplikácií (integrované s MS Office), alebo presunom dát z iných
systémov. Typickým príkladom sú zmluvy, faktúry, reklamácie,
dodatky zmlúv. V spoločnosti sa dokumenty digitalizujú a roz-

poznávajú pomocou čiarového kódu vo formáte TIFF. Inteligentné skenovanie umožňuje automaticky rozpoznať údaje,
čo urýchľuje a zjednodušuje evidenciu. Napríklad údaje z reklamačného formulára sa automaticky zapíšu do systémov na reklamáciu na ďalšie vybavenie. Firma tak môže veľmi rýchlo reagovať na podnety zákazníkov a žiadosti vybaviť v kratšom čase.
Do systému sa ukladá aj akýkoľvek ďalší obsah, ktorý bol
vytvorený v iných aplikáciách a systémoch. Nové riešenie
poskytuje komunikačné rozhrania pre komunikáciu s inými
systémami. Po zápise sa dokumenty posielajú na ďalšie spracovanie a schvaľovanie priamo povereným pracovníkom.
Riešenie automaticky distribuuje dokumenty podľa obsahu
a zamerania cca 400 pracovníkom zo zákazníckych centier,
reklamačného, právneho oddelenia a podobne.
Okrem prichádzajúcich dokumentov systém spravuje aj dokumenty vytvorené priamo a odchádzajúce dokumenty. Typickým príkladom sú odpovede na reklamáciu, či informácie
o začatí vymáhacieho konania. Pracovník zákazníckeho centra má tak okamžitý prehľad o doterajšej písomnej komunikácii so zákazníkom.

Viac možností

a lepší komfort pre užívateľov
Nové riešenie umožňuje správu dokumentov so všetkými
štandardnými funkciami, ako sú napríklad verzovanie dokumentov, zabezpečenie dokumentov, publikácia dokumentov,
vyhľadávanie dokumentov, procesné spracovanie dokumentov, automatizované spracovanie a vyťažovanie pomocou
OCR dokumentov. Modularita riešenia umožňuje flexibilné
nastavenie prístupových práv. Na vytvorenie nového prístupu
alebo úpravu práv stačí pár klikov.

Bezpečnosť nadovšetko

Riešenie implementuje SSO (Single Sign-On) technológiu,
ktorá umožní prístup do systému len používateľom, ktorí
majú na to pridelené oprávnenie pomocou aplikačných práv.
Tým pádom majú prístup len k tým dokumentom, na ktoré
majú právo.
Nové ECM riešenie v plnej miere splnilo očakávania
spoločnosti Orange:
1. dostupnosť prostredníctvom tenkého klienta
3. skrátenie doby prístupu k dokumentu
5. zníženie počtu Trouble Tickets na ECM (EDMS) systém
6. vyššia bezpečnosť voči útokom
7. škálovateľnosť prístupových rolí k dokumentom
8. pripravenosť systému na možnosť rozšírenia o používanie elektronického podpisu
Nové riešenie je možné jednoducho a rýchlo rozšíriť podľa
aktuálnych potrieb firmy. Systém je pripravený poňať niekoľko násobok aktuálnej kapacity. V prípade posilnenia HW
infraštruktúry nie je nereálna možnosť správy dokumentov
v objeme niekoľko miliárd.
ECM je ideálnym riešením pre správu dokumentov vo
firmách, ktoré:
 pracujú s väčším množstvom opakujúcich sa typov dokumentov (zákaznícke zmluvy, žiadosti a pod.)
 potrebujú evidovať väčší počet dokumentov, ktoré majú
pevne stanovené procesy spracovania
 potrebujú rýchly on-line prístup k elektronickým zložkám prípadov a elektronickým dokumentom
autori: Juraj Orság a Tomáš Božík

Viac ako sto miliónov dokumentov k dispozícii za pár sekúnd
Prístup k dokumentom majú pracovníci odkiaľkoľvek
prostredníctvom internetového prehliadača a VPN pripojenia. Na základe kritérií ako je číslo klienta, telefónne číslo
alebo kľúčové slová im systém poskytne všetky dokumenty,
ku ktorým majú oprávnený prístup v internetovom vyhľadávači. Nie je tak potrebné inštalovať na každý počítač zvlášť
aplikáciu a aktualizácia prebieha automaticky bez toho, aby
zaťažila užívateľov riešenia. Aby sme zabezpečili veľmi rýchly
prístup k informáciám, použili sme po prvýkrát na Slovensku
IBM Content Collector. Ten umožňuje, aby sa do archívu ukladali dokumenty v dávkach. Pre vyšší komfort sa do archívu
ukladajú dokumenty prevažne v noci, jedna dávka obsahuje
približne 750.000 dokumentov.
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Zjednotenie intranetov spoločností
Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko
Asi niet nikoho, kto by nepoznal veľkých gigantov v oblasti
poskytovania hlasových a dátových služieb, akými boli spoločnosti Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko. Hoci by sa na
prvý pohľad mohlo zdať, že obe spoločnosti boli veľmi podobné, technologický a procesný pohľad potvrdil opak. Ako
sa s týmito rozdielmi popasovať pri spájaní firiem, ako úspešne zrealizovať spojenie informačných systémov? A to všetko
pri dodržaní jedného z hlavných cieľov integračných krokov
- optimalizácii procesov a úspore nákladov?
Po prvotnom rozhodnutí o spojení dvoch firiem sa spustí veľký kolotoč. Prvým krokom v rámci integrácie informačných
systémov je rozhodovací proces na strane integrovanej firmy.
Jeho cieľom je na základe stanovených kritérií v oblasti funkcionality, technológií, či prevádzkových nákladov definovať
a vybrať vhodný informačný systém, zväčša jeden z dovtedy
používaných systémov či skôr ich nejakú kombináciu. Slovak
Telekom si ako primárny informačný systém pre platformu integrovaného intranetu vybrala pôvodný systém T-Mobile Slovensko, ktorý bol v prevádzke prevádzkujeme od roku 2004.
Mali sme 4 mesiace na to, aby sme zjednotili aplikácie oboch
firiem do jedného celku postavenom na platforme portálu.

Rozsah riešenia

Na každej strane boli platformy s aplikáciami s vlastnou históriou, rozdielnymi zvykmi, s veľkým množstvom podsystémov,
silne zviazanými s okolitou IT infraštruktúrou. Preto bolo nevyhnutné k integrácii pristupovať obzvlášť citlivo a v niekoľkých etapách so zvážením možných dopadov jednotlivých
rozhodnutí.

Fáza 1

Užívatelia
Základom v procese integrácie aplikačných platforiem bolo
zjednotenie bázy používateľov, pretože sa pôvodný počet po-
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užívateľov viac než strojnásobil. Organizačné štruktúry oboch
spoločností boli skonsolidované do spoločnej, integrovanej
organizačnej štruktúry. Tieto zmeny mali dopad na prakticky všetky časti informačného systému (aplikácie, rozhrania,
funkcionality), ktoré bolo potrebné prispôsobiť. Veľkú výzvu
predstavovala skutočnosť, že nová spoločná organizačná
štruktúra bola až do posledného momentu samotného spojenia dôkladne utajovaná. Ako sa neskôr ukázalo, táto skutočnosť spôsobila hlavné prekážky, s ktorými sme sa pri samotnej
integrácii museli popasovať. Ostatne väčšie či menšie zmeny
v organizačnej štruktúre prebiehajú až doposiaľ. Tieto sú ďalej
do systému prenášané už automaticky.

Fáza 2

Správa dokumentov a informácií na jednom mieste.
V druhom bloku bolo potrebné spojiť samotné dáta (dokumenty). Tu sa ukázala veľká odlišnosť oboch spoločností.
T-Mobile Slovensko používal CMS systém na tvorbu a prácu
s jednotlivými dokumentmi, ktoré boli značne zložitejšie,
štruktúrovanejšie a s rôznymi funkcionalitami. Nesmierne
množstvo dokumentov (niekoľko desiatok tisíc) používaných
vo adresárovej štruktúre Slovak Telekomu predstavovalo výzvu pre budúci spoločný CMS systém. Po dôkladnej analýze
nielen zdrojových dát, ale aj samotných požiadaviek jednej
časti používateľov, ktorí boli nútení vzdať sa pôvodného informačného systému, na ktorý boli dovtedy zvyknutí, prebehla
migrácia dát relatívne bez problémov.

Fáza 3

Lepšia funkcionalita
V tretej, fáze sme identifikovali skupinu aplikácií a funkcionalít,
ktoré boli potrebne vytvoriť na novo v spoločnom portáli. Používatelia využili možnosť definície požiadaviek na novo vytvárané aplikácie, čo vo finále často krát znamenalo vylepšenie či
doplnenie funkcionality dovtedy používaných aplikácií.
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Vzhľadom na veľký rozsah používaných aplikácií bola ďalšia
skupina existujúcich aplikácií upravená tak aby bola používateľmi vnímaná ako súčasť jednotnej platformy, bez nutnosti
opakovaného prihlasovania s unifikovaným dizajnom a spôsobom použitia. Tieto aplikácie zostali pritom prevádzkované
na pôvodných technológiách, ktorých transformácia a zjednotenie je otázkou ďalších aktivít v horizonte najbližších mesiacov až rokov.
Resumé
Integrácia intranetov bola zaujímavou a náročnou výzvou
s neoceniteľnými prínosmi. Integrovaný intranet teraz poskytuje potrebnú základňu pre dosiahnutie cieľového stavu,
ktorým je definícia a implementácia jednotných procesov
v novej jednotnej spoločnosti Slovak Telekom. Okrem úspory
nákladov na prevádzku dvoch osobitných systémov je jednotný systém nevyhnutnou podmienkou fungovania dvoch
spojených firiem ako jedného celku. Postupne zjednocované
procesy a spoločné fungovanie je možné budovať iba na jednotnom a spoločnom informačnom systéme založenom na
spoločných dátových zdrojoch.
autor: Katarína Slamková
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Vo VÚB banke zefektívnili
vybavovanie pôžičiek
Multichannel zóna

skvalitní služby pre zákazníkov
Dnešný boj o klienta je porovnateľný s úsilím poraziť súpera
v ringu. Klient je čoraz náročnejší a pohodlnejší, rozumie problematike, je sčítaný a ovláda technológie. Treba konať rázne,
proaktívne a svoju distribučnú sieť rozšíriť o rôzne inovatívne
cesty na dynamiku biznisu, ale tiež zníženie vnútornej réžie.
Riešením pre firmy je multichannel zóna, ktorá inteligentne
spája biznis služby a procesy naprieč celou organizáciou. Vďaka novej technológií na princípe služby (Servisne Orientovanej Architektúry) je koordinácia aktivít viacerých tímov smerom k zákazníkom jednoduchšia a prehľadnejšia.

Týmto požiadavkám sa musela prispôsobiť architektúra celého riešenia a rovnako aj vnútrofiremné procesy. V prvej fáze
bolo potrebné prehodnotiť používané procesy. ktoré sme
optimalizovali a upravili tak, aby boli použiteľné jednotne pre
všetky distribučné kanály. V ďalšom kroku sme prepojili existujúce systémy a procesy do jednej platformy.
VÚB banka a jej dcérska spoločnosť CFH poskytujú pôžičky
prostredníctvom riešení XSell (spracovanie predschválených
pôžičiek), Quatro (schvaľovanie a spracovanie žiadostí týkajúcich sa predaja tovaru na splátky) a Hypo, určený na schvaľovanie a spracovanie hypoúverov. V krátkej dobe spúšťame
ďalší systém pre schvaľovanie kreditných kariet.

VÚB

s dostupnými službami kdekoľvek
Zákazník má k dispozícii sériu komunikačných kanálov, ktoré
sú navzájom prepojené tak, aby jeho žiadosť bola vybavená čo
najkratšom čase. Prostredníctvom Multichannel zóny môžete
prostredníctvom mobilných zariadení, internetu, zákazníckeho
centra alebo klasických pobočiek na počkanie vybaviť:
 retailové úvery
 hypotekárne úvery
 spotrebné úvery
 získať kreditné karty podľa bonity klienta
 monitorovať povolené prečerpanie
 kontrolovať platobnú disciplínu klienta
 flexibilne meniť parametre pre risk manažment

Efektívne vybavenie

pôžičky vo VÚB
Cieľom VÚB Banky bolo v prvom rade skvalitniť služby zákazníkom najmä v oblasti komfortného a rýchleho vybavenia
úveru a hodnotení rizika. Pre korporáciu bolo rovnako dôležité zachovať vysokú flexibilitu pri zavádzaní nových produktov
a podporu predaja. Zákazníci zostávajú verní spoločnostiam,
ktoré im poskytnú maximálny komfort pri poskytovaní služieb v krátkom čase prostredníctvom rôznych kanálov.
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Multi-channel architektúra

Pôžičky bez rizika

Xsell v praxi
CFH má v portfóliu sériu predschválených pôžičiek XSell určených pre existujúcich zákazníkov s rôznymi platobnými
podmienkami. Pobočkoví pracovníci mali k dispozícii len databázu ponúk XSell pôžičiek a následne sa všetky aktivity vykonávali manuálne v papierovej forme. Nevýhodou takéhoto
riešenia boli zbytočné oneskorenia a komplikácie v evidencii
zmlúv, ktoré bolo potrebné hľadať a urgovať ich zasielanie.
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   Cieľ:
Cieľom Multi-channel zóny bolo zabezpečiť automatizované
spracovanie XSell pôžičiek a zápis zmlúv do interných systémov. Druhým cieľom bolo sprístupniť databázu ponúk pre
kontaktné centrá a aj pre všetkých pobočkových pracovníkov
VÚB banky.
   Ako to funguje?
Všetky XSell pôžičky sa nachádzajú v jednej databáze, ku
ktorej majú prístup všetky pobočky prostredníctvom Multichannel zóny. Záujemcovia o pôžičku navštívia pobočku, kde
pracovník vyhľadá v databáze ponúk predmetnú ponuku
podľa identifikátora ponuky alebo podľa mena a priezviska
klienta. Po zadaní týchto údajov sa automaticky overí platnosť a čerpanie ponuky, údaje klienta a podobne. V priebehu
pár sekúnd tak môže klient podpísať zmluvu a čerpať pôžičku.
Riešenie následne zapíše zmluvy do účtovného systému CFH.
Posledným krokom procesu je kontrola papierových originálov zmluvy.
   Tisíce bezrizikových zmlúv
Od roku 2007, keď bola spustená produkčná prevádzka, bolo
prostredníctvom Multichannel zóny spracovaných tisíce
zmlúv. Zmluvy sú hneď po ich čerpaní evidované do účtovného systému CFH. V roku 2009 sme do Multichannel zóny
pridali systém pre kontrolu rizika, ktorý úplne odstránil nekalé
praktiky pri preúverovaní.

Ako vybaviť pôžičku do 4 minút?

Quatro má riešenie.
Produkt Quatro (predaj tovaru na splátky) sa v CFH poskytuje prostredníctvom viacerých predajných kanálov. Klient si
môže kúpiť tovar na splátky priamo v predajni, môže využiť
možnosť nákupu v T-Mobile, Orange alebo prostredníctvom
eShopu. Schvaľovanie žiadostí nespĺňalo požiadavky zákazníkov, ktorí očakávali rýchlu odozvu. Princíp schvaľovania bol
postavený na subjektívnom hodnotení operátorov, čo spôsobilo vysokú rizikovosť pri splácaní pôžičiek. Veľkú prácnosť
a náklady si vyžadovalo aj manuálne prepisovanie zmlúv do
účtovaného systému CFH, so zbytočnou chybovosťou.
   Cieľ
Požiadavkou bolo znížiť čas schvaľovania pôžičky priemerne
na 4 minúty (od zaslania žiadosti do CFH na schválenie po
prijatie odpovede v predajni). Multichannel zóna mala zabez-

pečiť automatické spracovanie žiadostí prichádzajúcich z jednotlivých predajných kanálov a znížiť rizikovosť pôžičky.
   Riešenie
Žiadosti z predajní sa zapíšu do databázy a automaticky sa
overia informácie o klientovi, napríklad či je schopný splácať
položky, či sa evidujú neuhradené položky a podobne. Vďaka
integrovanej multichannel zóne má predajca v rekordne krátkom čase overené informácie a rozhodnutie, o schválení alebo zamietnutí pôžičky. Na záver sa schválené žiadosti/zmluvy
zapíšu do účtovného systému CFH.
   100.000 zmlúv vybavené priemerne do 3 minút
V priebehu 2 rokov bolo prostredníctvom tohto riešenia expresne vybavených viac ako 200 000 zmlúv . Zmluvy sú spracované automaticky, schvaľovanie je striktne riadené risk enginom,
v ktorom je možné meniť score kartu podľa aktuálnych risk požiadaviek. Manuálne prepisovanie zmlúv je minulosťou, zmizla
chybovosť údajov vznikajúca ručným zadávaním údajov.

BPM a SOA technológie

Business Process Management (BPM) a s ním súvisiace technológie zlepšia a optimalizujú štandardné procesy, súvisiace
napríklad so zákazníckymi službami.
Užívateľské rozhranie musí byť pripravené obslúžiť prostredníctvom rôznych implementácií všetky dostupné kanály.
Napríklad portál umožňuje zákazníkom prístup nielen cez internet, ale aj využitím mobilných zariadení, tučného klienta
môžu používať mobilní agenti bez priameho prístupu (takýto
klient musí mať zabudovaný synchronizačný mechanizmus),
zákaznícke centrum a pobočky môžu využiť v princípe ktorýkoľvek typ rozhrania (dnes sa najčastejšie využíva portál).
BPM vrstva zbiera vstupné dáta a štartuje samotné procesy
súvisiace napríklad s poskytovaním zákazníckych služieb. Na
prepojenie BPM s ostatnými systémami sa najčastejšie využíva servisne orientovaná architektúra (SOA), ktorá poskytuje
spojenie procesov a aplikácií prostredníctvom služieb. Bez
SOA sú napojenia procesov priamo do aplikácií veľmi krehké
a príliš špecifické.
autori: Michal Rusko, DATALAN
Jozef Hušek, DATALAN

25

news I rozhovor

Ústretový, milý, vnímavý, pokojný, empatický, rozvážny, ale aj zanietený bojovník. To je len slabý výpočet vlastností, ktorými disponuje
súčasný predseda Slovenského paralympijského výboru a medailista z paralympijských hier Janko Riapoš. S DATALANom ho spája
partnerstvo i dobré osobné vzťahy.

Detstvo v kopačkách

Mladosť v Heľpe bola podľa jeho slov čarovná, jeho prvé kroky
viedli na trávnik a ku kopačkám, športom jednoducho žil. Štúdium ho priviedlo na „strojarinu“ a po nežnej revolúcii sa dal
na podnikanie v oblasti recyklácie farebných kovov. Tempo
jeho života a pracovné nasadenie boli také rýchle, až si vyžiadali svoju daň.

Život po živote

Pár sekúnd. Toľko stačilo, aby sa mu v roku 1993 zmenil celý
život, obrátili priority a hodnoty. Pri rekonvalescencii v Kováčovej prvýkrát spoznal život zdravotne znevýhodnených ľudí,
riešil dilemu, ako sa socializovať, a aký smer si vybrať. Našiel
ho v milovanom športe. V rámci svojho postihnutia si vybral
stolný tenis, ktorý je halovým športom a dá sa vykonávať aj
v domácich podmienkach. Okrem toho, Ján má šťastie, že
v jeho okolí sa nachádza mnoho priateľov, na ktorých sa môže
spoľahnúť.

„Mám šťastie, že sa na ľudí v mojom
okolí môžem spoľahnúť.“

Predseda znevýhodnených

Stolný tenis vozíčkarov je paralympijskou disciplínou a tak sa
cieľavedomosťou a drinou už dvakrát mohol postaviť na stupeň víťazov a vypočuť si našu hymnu. Slovensko a naša nátura sú vraj ešte oklieštené predsudkami a ľudia majú značné
problémy s vnímaním postihnutých športovcov. Mnoho ľudí
nevie o ich hnutí a športových výkonoch. Šírenie osvety a propagácia života je veľmi dôležitým pilierom Riapošovej práce.
Slovenský paralympijský výbor pod jeho vedením zaznamenáva jeden úspech za druhým a postihnutí tak majú možnosť
zviditeľniť svoje schopnosti. Problémom je, že v rámci športu
zdravotne znevýhodnených dochádza k značnej diskriminácii, športovci sú financovaní z troch až štyroch zdrojov podľa
jednotlivých kritérií. Športovci v paralympijskom tíme majú
obrovskú chuť športovať, niečo dokázať a bojujú srdcom.
Chcú prostredníctvom športu nájsť svoje šťastie – to je základný rozdiel medzi nimi a zdravými športovcami.
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Ján Riapoš
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Vízie a aktivity

Jednou z primárnych vízií SPV je projekt Paralympijského centra
v Piešťanoch, ktoré by slúžilo nielen ako centrum rehabilitácie
pohybovo obmedzených ľudí po úraze, ale zároveň aj ako hala
pre športové či spoločenské aktivity mestského a regionálneho
charakteru. V projekte haly sú dve tenisové, tri stolnotenisové
a jedno univerzálne ihrisko a zariadenie bude tiež akýmsi socializačným nástrojom . V zahraničí už takéto centrá fungujú a sú
prínosom, pomáhajú postihnutým začleniť sa do spoločnosti.
To je nesmierne dôležité – sociálny rozmer.

Šťastie je teória

Pri definovaní pojmu šťastia sa len pousmial a skonštatoval,
že život máme taký, aký si ho urobíme. Je zástancom názoru,
že nefunkčný vzťah netreba umelo živiť, ale pohnúť sa ďalej.
A on je v súčasnosti šťastný.
spracovala: Michaela Španková I foto: archív J. R.

„Znevýhodnení športovci bojujú
srdcom.“

39-ročný sympaťák navonok pôsobí placho a seriózne, no v súkromí
je podľa mňa skutočným humoristickým skvostom. Má charizmu,
chlapčenskú dušu a nesporný talent. Jeho životom je hudba, nezabúda však ani na milovaný futbal. Vyrástol v záhoráckom Lábe, na
konzervatóriu vyštudoval dirigovanie, založil úspešnú a vyťaženú
a cappella skupinu Fragile. Práve Fragile boli nezabudnuteľným zážitkom na našich októbrových 20. narodeninách v SND. Braňo tam
totiž nezabudol zapojiť do spevu aj našich členov predstavenstva.
   Ako sa ti spievalo s „našimi“?
V prvom rade v SND je výborná akustika, mali sme z toho
dobrý pocit. Navyše sme si mohli vypočuť našu konkurenciu
Bauchklang, čo bola vzácna príležitosť, pretože nemáme čas
na koncerty iných kapiel. V neposlednom rade naše účinkovanie na afterparty bolo okorené účasťou zástupcov DATALANu.
Spoločný spev dopadol prekvapivo dobre, spontánne a príjemne, čo sa pri podujatiach tohto typu nedá predvídať.
   Veľmi som sa pobavila na tvojom profile na webe Fragile. Je
ešte niečo, okrem „vidieckeho výrazu v tvári“, čo by si chcel zo
svojho života vypichnúť ako „highlight“? Myslím, že je viac pozoruhodných vecí, takže ako by si opísal sám seba?
Verím v to, že človek sa môže vyvíjať – či už pozitívnym, alebo
negatívnym smerom počas celého života. Každý má svoje

Braňo Kostka

„Som fanúšikom technológií a inovácií “
predispozície, svoje slabé, či silné stránky. Každopádne, ja sa
snažím s tými svojimi bojovať. Talent treba rozvíjať. Snažím sa
na sebe celý život pracovať a neskladať zbrane.
   Fragile existuje od roku 2004, pred Vianocami ste vydali v poradí už tretí album s názvom Next Level – čím nás prekvapí, keď
si ho teraz kúpim na základe tvojho PR?
Albumu sa darí veľmi dobre, v rebríčkoch predajnosti sa drží
na predných pozíciách. Máme z toho radosť, pretože nás stál
mnoho námahy a času. A cappella je komplikovaný žáner, nahrávaný po jednom hlase, ťažký na produkciu. Ďalším potešujúcim faktom sú komentáre našich fanúšikov, že názov Next
level absolútne korešponduje s jeho obsahom. Sme radi, že sa
posúvame stále dopredu.
   Ako prebiehajú skúšky Fragile? Všetci ste totiž mimoriadne
vyťažení?
Moji kolegovia z Fragile sú veľmi talentovaní, aktívni a zane-

prázdnení, ale sú to predovšetkým profesionáli, ktorí sú zvyknutí strážiť si termíny a manažovať čas. Pri profesionálnom
prístupe to nie je problém. Pri skúškach musíme hlavne dávať
pozor, aby sme ich neprekecali.
   Zaujíma ma tvoj vzťah k informačným technológiám, ktoré
rýchlo napredujú. Si bežný užívateľ, alebo nadšenec noviniek?
Ja som veľký fanúšik technológií, inovácií. Počítače sú neoddeliteľnou súčasťou hudobnej produkcie, takže som sa prispôsobil. Dnes patrím k obľúbencom „jabĺčka“. Cez svoj MacBook
plánujem riešiť aj napríklad spomínané termíny koncertov.
   Viem, že si členom futbalovej Mufuzy, takže šport nezanedbávaš. Čo ostatný relax? Dovolenky, večierky našej „smotánky“,
kino, koncerty.
Jediné, čo mi chýba, je čas. S partnerkou Zdenkou máme veľmi radi kino, je akýsi príjemným rituálom a relaxom a zakladáme si tiež na spoločných chvíľach pri stolovaní. A venovať sa
treba aj nášmu psovi Oliverovi. Čo sa týka obľúbenej hudby, ja
som vyvstal z klasickej hudby, ale môj diapazón je skutočne široký. Mám rád renesančnú hudbu, počúvam však aj pop a ľahšie žánre, prosto všetko možné. Pokiaľ k žánru aj neinklinujem,
viem na ňom oceniť kvalitu.
spracovala: Michaela Španková I foto: archív, B. K., Ivan Čaniga

„Snažím sa na sebe celý život
pracovať a neskladať zbrane“
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Najkrajší pohľad na svet
– z konského chrbta
„Tam, kde človek zanechal svoje stopy v dlhom stúpaní od barbarstva
k civilizácii, nájdeme aj stopy konských kopýt.“
John Moore Trotwood

Genetika je genetika

V našom technologickom, modernom svete často zabúdame,
že boli časy, kedy sme používali úplne iné spôsoby prepravy
ako dnes. V dávnych dobách boli kone neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, či už išlo o obchod, dopravu či
bojovanie. Jazda na koni si ale vyžaduje zručnosť a odbornosť.

Z histórie

Presný čas, kedy človek začal jazdiť na koni, nie je ohraničený,
je priam kontroverzný. Nepriame dôkazy ukazujú, že človek
začal pre svoje potreby používať kone okolo roku 6000 p.n.l.,
ale samotná jazda na koni sa datuje asi od 14. storočia nášho
letopočtu. Po celé stáročia mali kone mnohoraké využitie.
V stredovekých časoch boli používané na boj, turnaje, na cestovanie, či lov. Poľnohospodárom zase pomáhali kultivovať
polia, či prepravovať ťažké náklady. Významným míľnikom
novodobej histórie bolo zaradenie jazdectva do olympijských
hier v roku 1908.

NEWS
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Charakteristické črty každého plemena sú zakotvené v jeho
dedičnom fonde. Človek vstupuje do riadenej plemenitby aktívnym výberom najvhodnejších partnerov, čím dosadzuje zvýraznenie a posilnenie požadovaných vlastností potomkov, a to
insemináciou. V čistokrvnom chove jedného druhu plemena
sú vybrané kone evidované v oficiálnych plemenných knihách.
Vznikajú tak napríklad pony, klusák, ťažný kôň, anglický plnokrvník, polokrvník, arab, hafling, a iné.

Liečivé účinky koní

Pre dospelých a najmä deti je veľmi vhodným ličebným nástrojom hippoterapia - forma fyzioterapie, pri ktorej sa terapeut usiluje pomocou kroku koňa priblížiť patologickú hybnosť
človeka k hybnosti fyziologickej. Pomáha pri neurologických
ochoreniach ako detská mozgová obrna, roztrúsená skleróza,
či ortopedických ochoreniach (skoliózy, svalové dysbalancie
atď.)a tiež na liečbu rôznych duševných porúch.

Šport boháčov?

Za komunizmu sa celá socialistická spoločnosť pozerala na
majiteľov koní a jazdcov ako na „buržujov“. Väčšinou si ich
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Neformálna pôda na stretnutia
mohli dovoliť naozaj len veľmi solventní papaláši a ich potomkovia. Stajne a kúrie sa dedili z pokolenia na pokolenie. Dnes
však zaznamenávame opäť comeback jazdectva – ľudia chcú
byť v súlade s prírodou a nachádzajú rôzne cesty, ako byť so
živými tvormi. Jazdenie, okrem pobytu na čerstvom vzduchu,
má aj mnoho iných pozitív. Preukázané sú zázračné účinky na
psychiku ľudí a v športovej oblasti rozvíja bojovnosť jednotlivca i skupín. Jazdenie je veľmi vhodnou disciplínou aj pre deti,
učí ich starať sa o živého tvora a zodpovednosti.
Ak si chcete rekreačne zajazdiť, máte možnosť výberu z nespočetného množstva jazdeckých klubov po celom Slovensku. Okrem športových areálov sa u nás nájdu aj ranče, farmy,
či dokonca ultramoderné bioareály. Jazdiarne dnes vznikajú
ako huby po daždi, podnikatelia sa už neboja investovať ani
do developerských projektov na takéto športové účely. Cena
koňa sa pohybuje podľa toho, na aké účely ho chcete vyžívať a podľa pôvodu koňa od štandardných vychádzkových za
1000 Eur, až po astronomické položky za milióny. Ak ale nemáte na vlastný areál, nie je problém prenajať si box a koňa
v ktoromkoľvek zariadení podobného typu.

Poriadne načriete do vrecka

Jazdecké podujatia sa môžu stať vhodným marketingovým nástrojom vašej firmy. Na väčšine podujatí totiž existujú aj priestory pre partnerov a sponzorov, v ktorých si môžete oddýchnuť,
zrelaxovať a neformálne komunikovať so svojimi priateľmi.
autor: Michaela Španková

500 kg pozitívnej energie
Čo ste o koňoch netušili:
 priemerná výška v kohútiku: 160 cm,
 priemerná váha: 500 kg,
 kone dnes žijú vo voľnej prírode veľmi obmedzene
(asi 30 000) ako divé mustangy v oblasti Severnej
Ameriky,
 majú silno vyvinuté všetky zmysly – vďaka čuchu rozpoznajú nervozitu, ich oči dokážu vnímať panoramaticky a dokonca majú aj šiesty zmysel, upozorňujú na
zemetrasenie, či rozpoznajú nepriateľa,
 kôň spí prevažne v stoji,
 mená pre kone sa odvodzujú väčšinou od mena matky a podľa pôvodu,
 kedysi neliečiteľné zlomeniny končatín sa končili
utratením, dnes už existujú moderné metódy na ich
liečbu, sú však finančne nákladné.

Pozor! Kôň je živý tvor a nedá sa odložiť do kúta ako tenisová
raketa. Okrem ustajnenia, krmiva a trénera nezabúdajte na
poriadnu sumu za veterinárne služby. No a v neposlednom
rade prichádza výbava. Tá koníčkarska je veľmi bohatá, od výstroja pre koňa, sedla, uzdenia, deky pre kone na zimu, až po
oblečenie jazdca – čižmy, ochranná prilba, jazdecké nohavice.
Suma sumárum – astronomická položka.
Ale aby sme nepopisovali iba výdavky, absolútnym zadosťučinením bude pre vás nádherný pocit z príjemne stráveného času.

V sedle i bez sedla

Čo sa týka jazdeckých štýlov, rozlišujeme západný, anglický
a bez sedla. Z jazdeckých disciplín je azda najrozšírenejšou
parkúrové skákanie a drezúra, nasleduje western, vytrvalostné jazdenie, všestrannosť, voltíž, záprahy. V súčasnosti je veľmi obľúbené a vyhľadávané aj konské pólo. Poslednou športovou disciplínou, odlišnou od ostatných je turf, čiže dostihy,
roviny, steeplechase, prútené prekážky.
Taktiež podujatí, spojených s jazdectvom je nesmierne veľa,
jazdecká sezóna začína na jar a končí neskoro na jeseň takzvanou Hubertovou jazdou – ukončením sezóny.
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Ján Vrtiak „Klasy pred búrkou“.

news I udalosti

Svet okolo očami zamestnancov
„Rozdávať peniaze len tak je jednoduché a dokáže to každý.
Ale rozhodnúť sa, komu dať peniaze, koľko, kedy a prečo, to
nevie každý a už vôbec to nie je jednoduché.“
Aristoteles

Zbierka IT komunity
Väčšina z nás nechce nezištne rozdávať svoje peniaze, ale napriek tomu sa vyskytnú témy, aj situácie, pri ktorých sa v nás
prebudí pocit „viny“, či spolupatričnosti a v týchto chvíľach
sme náchylní siahnuť do vrecka a prispieť na nejaký „problém“,
ale aj veriť, že ho ten náš finančný príspevok naozaj môže, ak
nie vyriešiť, tak aspoň riešiť.

Orientovať sa v spleti verejných zbierok je čoraz zložitejšie,
a práve preto DATALAN inšpiruje svojich zamestnancov k pomoci iným, ale platí to aj naopak, zamestnanci k tejto pomoci
inšpirujú DATALAN.
Firma, to sú predovšetkým ľudia a ľudia vedia prekvapiť. Tak,
ako počas povodní v minulom roku, kedy nás vlastní zamestnanci vyzvali, aby sme vytvorili zbierku na pomoc postihnutým. Aj na ich popud sme sa pripojili k zbierke IT komunity
v zložení spoločností TEMPEST, Avnet Technology Solutions,
Arrow ECS a Microsoft Slovakia pre združenie Človek v ohrození. Príspevok našich zamestnancov sme zdvojnásobili a na projekt „Pomôžme vysušiť slzy“ sme odovzdali sumu 3 030,- EUR.

Beh pomoci
„Bežať deťom na pomoc“ a stať sa fundraiserom pre Linku detskej istoty pri SV UNICEF znamená pokúsiť sa osloviť svojich
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blízkych, spolupracovníkov, či známych a motivovať ich k tomu,
aby akýmkoľvek finančným darom prispeli a podporili dobrú
vec. Nie každý z nás by sa na takúto aktivitu podujal, preto je
viac než sympatické, že tak urobila naša
kolegyňa Katarína Janžetičová, referentka vnútorného chodu. Sama vyzbierala sumu 100,- EUR a pod štartovacím
číslom 26 sa zúčastnila charitatívneho
behu „21 km pre deti“. Jej odvahu podporili i ďalší zamestnanci tým, že vyzbierali rovnakú sumu, ktorú sme odovzdali
organizátorom behu v prospech Linky
detskej istoty.

Adventná výstava
Stáva sa už tradíciou, že v čase adventu organizujeme výstavku výrobkov detí, ale aj dospelých s telesným, či duševným
postihnutím spojenú s ich predajom. Nebolo to inak ani na
sklonku minulého roka. Vystavovali sme i kupovali výrobky
ľudí s duševným ochorením z rehabilitačného strediska združenia pre duševné zdravie Integra v Michalovciach.
Vystavené dielka pôsobili na prvý pohľad žiarivo i veselo, no
napriek tomu odzrkadľovali boľavú dušu ich autorov. Nepreberné množstvo ručne vyrobených výrobkov z textilu a keramiky lákali nejedného z nás, aby si nimi skrášlil a spríjemnil
pracovný priestor. A možno mali aj na pamäti, že duševné
zdravie si treba chrániť rovnako tak, ako to telesné.
Nie všetko je o peniazoch. Niekedy je viac, keď človek človeku daruje niečo zo seba. Svoj záujem, svoju pozornosť. Okrem
nej posielame do Michaloviec i náš obdiv a výťažok z predaja
vo výške 170,- EUR.

Fotografie
sú dnes úplne bežnou súčasťou nášho života a denne ich vidíme také množstvo, že nás máloktorá niečím prekvapí. Napriek
tomu udržujeme tradíciu súťaží o najlepšiu fotografiu roka,
vlani s podtextom „takto vidím DATALAN“.
Súťažia i hodnotia zamestnanci a my s iba s napätím očakávame, ako sa s danou témou popasujú. Predpokladali sme, že
tak, ako po minulé roky, bude ťažké vybrať tú naj, ale mýlili
sme sa. S veľkým náskokom bodov vyhrala fotografia Jána
Vrtiaka, senior konzultanta z pobočky Banská Bystrica, s názvom „Klasy pred búrkou“.
autor: Jana Sotáková

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém Windows 7.

Nechajte výnimočné počítače HP

pracovať

pre vás

HP ELITEBOOK 8440p

navrhnutý, aby vydržal čokoľvek

HP EliteBook 8440p bol navrhnutý tak, aby spĺňal náročné štandardy americkej armády (MIL-STD-810G) pre pády, vibrácie,
prach, vlhkosť, nadmorskú výšku a teplotu. Počas vývoja bol testovaný na odolnosť pri dopade na hranu aj roh. Bol
vystavený pôsobeniu prachu, vysokej vlhkosti vzduchu, prevádzke v extrémnych teplotách od -29 do 60 °C, vibráciám,
simulujúcim vyše 1 000 km dlhú jazdu vnútri nákladného vozidla, ako aj tlaku, zodpovedajúcemu nadmorskej výške nad
4 000 metrov.

KĹBY Z KOVOVEJ ZLIATINY
Spoločne so spevneným oceľovým rámom
boli navrhnuté tak, aby odolávali námahe,
spôsobovanej častým otváraním a zatváraním.

ODOLNÉ TECHNOLÓGIE
Klávesnica odolná proti obliatiu bráni preniknutiu
kvapalín do dôležitých častí notebooku.

ZABEZPEČENIE
Notebook HP EliteBook 8440p zákazníkom
poskytuje všetky potrebné nástroje,
aby ich citlivé dáta boli chránené pred
neoprávneným prístupom. Od funkcií
hardvérového zabezpečenia, ako je čip
TPM, čítačka kariet SmartCard, čítačka
odtlačkov prstov, až po kompletný súbor
zabezpečenia HP ProtectTools.

HP DURACASE
Pevná konštrukcia a vstavaná odolnosť
ponúkajú mobilným profesionálom notebook
s vysokou spoľahlivosťou, ktorý je odolný
proti poškriabaniu.

KRYT ZO ZLIATINY HORČÍKA
Vytvára neuveriteľne silnú a odolnú
ochranu notebooku pred rizikami
každodenného mobilného používania.
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