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oľko z vašich priateľov, či známych je na sociálnych sieťach? Koľko e-mailov a četových správ denne pošlete?
Koľko appiek máte v smartfóne? A čo internet banking a on-line
nákupy? Všetky tie loginy na rôznych portáloch, kliknutia, lajky... Mnohí používate vernostné karty, on-line sa registrujete
na rôzne akcie, vytvárate si on-line fotoalbumy, checkujete sa
na Foursquare, lokalizujete sa na Instagrame.
Vieme o sebe všetko. Na jednej sieti vidím, že ste zmenili prácu,
na druhej je v on-line priestore zaznamenaná vaša bežecká trasa, a na tretej sme použili rovnaký hashtag a tak viem, že práve
sedíme v tej istej reštaurácii...
Je až neuveriteľné, koľko digitálnych stôp po sebe zanechávame a koľko informácií je o nás dostupných v on-line svete. Ak sa
pozrieme na tie najväčšie extrémy: na jednej strane sú ľudia, čo
postujú o každom svojom pohybe, či poryve mysle, na druhej
ľudia, ktorí sa digitalizácie boja ako čert kríža a za každým
poskytnutým údajom už vidia nejakú konšpiráciu.
Kde ste na tejto stupnici od 0 do 10 vy? Kým si odpoviete, skúste
si predstaviť, ako aj vám osobne tento trend môže uľahčiť život.
Nemusíte strácať čas filtráciou nepotrebných informácií, neustále vypĺňať nejaké formuláre, oveľa rýchlejšie sa dostanete
k tomu, čo je pre vás relevantné, dostávate notifikácie presne
o tom, čo vás zaujíma, nikto vás nebombarduje ponukami,
o ktoré nestojíte.
Správna informácia príde za vami na základe znalostí a predikcií. Môže to byť maličkosť, keď vám napr. vďaka zaznamenaniu zvýšenej hladinu kortizolu zapípa v mobile správa, aby
ste si dali pauzu, konkrétne trebárs v podniku vedľa vašej práce, ktorý pozitívne recenzoval niekto z vašich známych a práve dnes majú akciu na vaše obľúbené jedlo. Alebo to môže byť
správa z banky, ktorá vám ponúkne zaujímavú nehnuteľnosť
v dostupnosti vašej práce, s bežeckými trasami v blízkosti,
a s výškou splátky, ktorá zohľadňuje vaše výdaje a predpokladaný rast platu podľa analýzy situácie vo vašom odvetví.
Osobné údaje a zdravotné záznamy by mali zostať privátne,
dôležité súkromie a tajomstvá si určite ponechajme aj v dobe
digitálnej, ale prečo nevyužiť výhody, ktoré nám prináša?
Osobne sa celkom poteším napr. ponuke výhodnej letenky,
a tipom na veci, či miesta, ktoré by som na svojom výlete nemala premeškať.

V on-line svete si všetko naplánujem a zariadim, a v tom skutočnom budem mať potom viac času vychutnať si dobré jedlo,
či krásny výhľad. On-line prináša praktickosť, rýchlosť, komfort.
A má ešte jednu výbornú vlastnosť. V prípade potreby sa dá
jednoducho prepnúť na off.
Želám vám inšpiratívne čítanie a príjemný štart letnej sezóny

Ivana Dorozlo
Marketing & PR manager
DATALAN
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Opäť sme narástli
Rok 2013 bol pre nás dynamický, priniesol mnoho zmien,
otvorili sa nové možnosti, posunuli sme portfólio služieb
k novým trhom aj oblastiam, a priniesol pozitívne výsledky aj z ekonomického pohľadu. V rámci celkových tržieb
sme dosiahli nárast o 2% a posilnili sme svoju pozíciu
vo viacerých segmentoch. Posilnili sme však aj z ľudskej
stránky – v porovnaní s minulým rokom je v našom tíme
o 20 odborníkov viac.

92% našich zákazníkov
odporúča spoluprácu
s DATALANom
Začiatkom roku 2014 sme realizovali telefonický a e-mailový
prieskum spokojnosti našich zákazníkov, ktorého cieľom je
posunúť ponuku nielen našich služieb a riešení, ale aj formy
realizácie a prístupu smerom k vašim potrebám a požiadavkám.
Medzi respondentmi bolo viac než 125 predstaviteľov stredných a veľkých spoločností, ktorí majú v kompetencii manažment a IT riadenie.
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Tržby za vlastné výrobky a služby v mil. EUR

Ako vidíte DATALAN?

inovátor
technologicky orientovaný
tradičný dodávateľ
Vaše priority

prepojenie systémov
a technológií

37%

zjednodušenie
a riadenie procesov

72%

respondentov nezaznamenalo pri spolupráci so
spoločnosťou DATALAN žiadne nedostatky

71%

považuje DATALAN za dodávateľa IT v oblasti

28%

využitie firemných
dát
podpora služieb
zákazníkov

23%
21%

softvérových riešení

51% vníma DATALAN ako veľkú spoločnosť

TOP pozitíva
Respondenti najviac oceňujú odborné znalosti a konzultácie
- 88%, prístup pracovníkov k požiadavkám - 87%, celkovú prezentáciu a komunikáciu spoločnosti - 84%, a kvalitu
a technickú úroveň riešení - 82%.
Spoluprácu so spoločnosťou DATALAN by odporučilo až 92%
respondentov.

6

2013

posilnenie
IT infraštruktúry

19%

mobilné služby

18%

servisné zabezpečenie
IT infraštruktúry

15%

iné

14%

umiestnenie aplikácie
v cloude

12%

Nára

17,3%
st
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Najlepším partnerom HP
Naše inovácie pre slovenské
na Slovensku je opäť DATALAN univerzity aj kliniky
DATALAN získal ďalšie významné ocenenie. Sme Najlepším
partnerom v predaji všetkých produktov a služieb HP a tiež
Najlepším komerčným partnerom v predaji HP hardvéru za rok
2013. Opätovný zisk ocenení vysiela zákazníkom spoločnosti
DATALAN jasný signál, že za dodávateľa si vybrali významnú
a spoľahlivú IT spoločnosť. DATALAN sa zároveň ako jedna
z dvoch spoločností na slovenskom trhu môže preukázať prestížnym certifikátom HP Platinum Partner,
ktorý predstavuje najvyššiu
možnú úroveň partnerského statusu s medzinárodnou spoločnosťou HP.

DATALAN bol partnerom medzinárodného kongresu ITAPA
2013, na ktorom boli predstavené prelomové novinky v oblasti
informatizácie.
DATALAN sa k uvedeniu inovatívnych riešení pridal v prezentácii Mareka Paščáka s témou modernej výučby v praxi, predstavenej na príklade Virtuálnej jaskyne na Technickej univerzite
vo Zvolene, ktorá je unikátnym projektom v rámci celej Európy
a jedinečným spôsobom prepája študentov s praxou.
S prezentáciou na tému mobilita v zdravotníctve vystúpil
na kongrese Miroslav Novák z DATALANu a spolu s MUDr.
Petrom Krchom z košickej Kliniky neonatológie predstavil
špeciálnu mobilnú aplikáciu pre tablety, ktorá pomáha pri
záchrane detských životov počas prevozu pacientov v kritickom stave.

Ocenenie z rúk generálneho riaditeľa HP Slovakia Martina Sůru
prevzal Marek Paščák, generálny riaditeľ DATALANu.

Sme opäť jednotkou aj pre IBM
V rámci úspešnej spolupráce so spoločnosťou IBM bol
DATALAN ocenený 1. miestom v kategórii IBM System Software Partner roku 2013. Aj toto ocenenie potvrdzuje, že odbornými kompetenciami a obchodnými výsledkami patríme na
Slovensku medzi technologických lídrov.

Podporujeme otvorené
samosprávy

foto: © ITAPA

Nové zahraničné trhy
Divízia Riadiace a kontrolné systémy svojimi unikátnymi riešeniami oslovila zákazníkov na nových trhoch v zahraničí.
Kamerové systémy na kontrolu kvality výroby si to naposledy
nasmerovali do Čiech, Rakúska, Nemecka, Fínska, a využívajú
ich v Číne aj Mexiku.

DATALAN je partnerom projektu Otvorená samospráva, rebríčka, ktorý pravidelne zostavuje Transparency International
Slovensko. Cieľom projektu je hodnotiť a informovať verejnosť
a médiá o kvalite a otvorenosti komunikácie samospráv s občanmi, a motivovať samosprávy k vyššej transparentnosti.
65%
52%
48%
48%
47%
46%
42%
28%

Banskobystrická župa
Bratislavská župa
Trnavská župa
Košická župa
Prešovská župa
Nitrianska župa
Žilinská župa

Transparentná
samospráva

Trenčianska župa
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Zmeny v predstavenstve
a manažmente
DATALAN ohlásil zmeny v predstavenstve a vedení firmy,
platné od 1.4. 2014. Spoluzakladateľ DATALANu a predseda
predstavenstva Štefan Petergáč ukončil pôsobenie v predstavenstve a novým predsedom predstavenstva sa stal Michal
Klačan, ktorý v spoločnosti pôsobil ako výkonný riaditeľ a člen
predstavenstva. Novým generálnym riaditeľom sa stal Marek
Paščák, doterajší obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

96% našich ľudí
je spokojných so spoluprácou
s kolegami
DATALAN každoročne realizuje prieskum medzi zamestnancami, ktorého výsledky sú pre firmu dôležitým ukazovateľom
spokojnosti a motivácie tímu. Ľudia v DATALANe majú veľkú
možnosť profesionálneho rastu, pracujú na vývoji riešení, ktoré sú v rámci slovenského trhu unikátne a môžu sa spoľahnúť,
že na slobodu a vnútornú motiváciu pre výsledky a cieľ sa vo
firme verí viac ako na striktné príkazy. A dôkaz, že je táto cesta
správna? V roku 2013 DATALAN prilákal množstvo nadšených
expertov a potvrdil svoju pozíciu atraktívneho zamestnávateľa.

82%

považuje DATALAN za dobrého zamestnávateľa

95%

by odporučilo riešenia a služby svojej firmy

93% považuje riešenia a služby firmy za kvalitné
Michal Klačan

Marek Paščák

predseda predstavenstva

generálny riaditeľ
a člen predstavenstva

92% považuje nadriadeného za „človeka na svojom mieste“
74% opýtaných je spokojných s ponukou benefitov
67% deklarovalo dobrú motiváciu zo strany firmy

Podporujjeme

www.duk.sk

www.spv.sk

www.filippolc.sk

www.cyklistika.mskziar.sk

Vedec roka

Festival vedy

IT fitness test – eskills

Digitálna gramotnosť - IVO
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Aktuálne informácie a dáta
Prečo patríme k lídrom? Aké sú naše konkurenčné výhody? Na ktorých kontinentoch pôsobíme? Profil spoločnosti
DATALAN prináša nielen prehľad našich služieb a produktov,
ale aj informácie o úspešných a zaujímavých realizáciách, referencie klientov a najnovšie trendy.
www.datalan.sk/profil

Zasiahli sme vás 184 120-krát!

celková čítanosť

priemer na článok

DATALAN ako líder na slovenskom IT trhu pravidelne realizuje odborné prieskumy k aktuálnym témam, sleduje a hodnotí
trendy na trhu a možnosti pre váš biznis. Inšpirujte sa.
www.datalan.sk/infografika

Čo nové v školstve
a samospráve?
Ako sa modernizuje výučba v digitálnej ére, aké
inovácie štartujú na pôde škôl, aké novinky pripravujú pre svojich študentov slovenské univerzity a ako je možné aj vďaka technológiám zvýšiť
kvalitu vzdelávania na Slovensku – o tom všetkom si môžete pravidelne prečítať v našom magazíne eduNEWS 2020.
On-line na www.datalan.sk/edunews
Ak vás zaujíma informatizácia slovenských miest
a obcí, chcete vedieť, aké elektronické služby
máte ako obyvateľ, či podnikateľ k dispozícii, čo
pre zlepšenie on-line služieb a možnosti komunikovať so samosprávou elektronicky robia predstavitelia miest a obcí na Slovensku – to sa dozviete v našom magazíne Moderná samospráva.
On-line na www.datalan.sk/modernasamosprava

184
19 470

7 dôvodov, prečo Big Data
uľahčia firmám život
Stanislav Levársky

6 340

Prieskumy a zaujímavosti

Najčítanejší
článok

184 120

st
nára 2012
ti roku

opro

%
+169

prezretí

počet reakcií
na články

Na náš článok klikol takmer
každý piaty návštevník
portálu!

st
nára 2012
ti roku

opro

%

+350

Klikli ste už na našu odbornú rubriku na živé.sk, ktorá pravidelne predstavuje horúce novinky z IT sveta a najnovšie možnosti
technológií? Pridajte sa k tisíckam čitateľov, ktorí čítajú alebo
diskutujú o digitálnych trendoch a nových IT možnostiach pre
firmy aj verejnosť. Naši odborníci sa s vami podelia o svoje
know-how, tipy pre úspešný biznis a osobný pohľad na horúce hi-tech novinky a inovácie zo zahraničia.
Kliknite na www.živé.sk
– rubrika Inovácie a IT trendy

Tipy, IT zaujímavosti a trendy
vždy on-line
Tipy na technologické inovácie, IT
možnosti a informácie o horúcich
novinkách môžete nájsť pravidelne
priamo vo svojej e-mailovej schránke. Ak sa chcete dozvedieť, čo nové
vo svete technológií, napíšte nám
na marketing@datalan.sk a prihláste sa do mailing listu
DATALAN business newslettra.

Pridajte sa
facebook.com/datalan

flickr.com/datalan

gplus.to/datalan

linkedin.com/company/datalan

twitter.com/datalannews

youtube.com/user/datalansk
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DATALAN IT FORUM 2014
Viac než 25 biznis nápadov a ukážok technológií
Aj tento rok priniesol DATALAN všetkým fanúšikom nových technológií a záujemcom o najnovšie trendy v IT oblasti horúce novinky a príklady inovatívnych riešení, ktoré pomáhajú priamo v praxi. Inšpirujte sa aj vy novými možnosťami, ako využiť trendy
budúcnosti už dnes.

BIG DATA

CLOUD

MOBILITA

Ako z dát získať skutočnú
hodnotu?

Ako fungujú cloudové služby
na Slovensku?

Ako zaujať zákazníka
a predať?

Konferencia DATALAN IT FORUM 2014 predstavila nielen
množstvo zaujímavých riešení, skúsenosti zo Slovenska i zahraničia, ale poskytla aj odpovede na aktuálne otázky, ktoré
trápia ľudí v biznise. Kľúčovými témami boli nástroje na správu a analýzu Big Data, cloudové platformy a mobilné služby.
Prečo práve tieto oblasti?

Na čo potrebujeme Big Data?
Objem dát vo firmách narastie medziročne o 40 až 50%, no
spoločnosti z nich dokážu využívať iba štvrtinu. Ako z dát získať skutočnú hodnotu, to dnes zaujíma manažérov a decision
makerov. Paradox je, že ešte stále určité percento z nich považuje Big Data len za akýsi módny buzzword. Chyba! Správne
informácie v správnom čase sú v biznise nevyhnutné.
Faktom však je, že doteraz používané nástroje na prácu
s nimi už jednoducho nestíhajú. Firmy nutne potrebujú
fungujúce a jednoduché riešenie – a odpoveďou sú práve
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nástroje na spracovanie Big Data. Moderné nástroje dokážu
dáta prijať, analyzovať a prepojiť výsledky analýzy s procesmi vo firme. Informácie totiž nestačí prijať, alebo niekde skladovať – je potrebný práve zrozumiteľný report, ktorý bude
podkladom pre každodenné operatívne, ale aj strategické
biznis rozhodnutia.
Čo sa skrýva vo vašich dátach na konferencii predviedol priamo na ukážke riešenia SAS Visual Analytics Giorgio Dossena z SAS. Nové nástroje na inteligentné prepojenie a správu
štruktúrovaných a neštruktúrovaných firemných dát aj prostredníctvom mobilných zariadení - od vopred definovaných
schém až po prediktívne modely prezentoval Stanislav Levársky z DATALANu a inovatívny pohľad do tejto problematiky vniesol Botond Tkačik zo spoločnosti 2.quadrant, ktorý
na DATALAN IT FORUM 2014 účastníkom predstavil mimoriadne rýchlu prípravu dát zo všetkých možných zdrojov,
s revolučnou vizualizačnou technológiou pre zrozumiteľnú
prezentáciu a užívateľský komfort.
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Ako vyzerá cloud
v slovenských podmienkach?
Takmer dve tretiny manažérov zaznamenalo viac než 10%-né
finančné úspory pri využití cloudových služieb v porovnaní
s tradičnými alternatívami. Napriek tomu je rozšírenie cloudu
na Slovensku stále len v začiatkoch. Dôvod? Firmy, najmä vo
výrobnom a sieťovom odvetví, sa boja o svoje dáta. IT manažérov najviac zaujíma ich bezpečnosť, vrátane prístupov
do databáz, a aj preto zatiaľ cloudu príliš nedôverujú. Prínosy cloudu sú však nezanedbateľné a na obavy nie je dôvod.
V dnešnej dobe je cloud považovaný za jeden z najefektívnejších nástrojov v riadení a správe biznis procesov a informácií.
Ako cez „oblaky” k vyššej efektivite prezentoval na konferencii Peter Gál zo spoločnosti Slovak Telekom. Hostia sa dozvedeli, ako spravovať veľký objem dát bez veľkých investícií
prostredníctvom zdieľaných privátnych cloudov. Kvalitnejšie služby a jednoduchšie procesy prinesie firmám aj moderné CRM cloudové riešenie, ktoré predstavil Richard Sládek
z DATALANu. V dnešnom sociálne prepojenom a vždy on-line svete je najdôležitejšie priniesť zákazníkom naozaj výnimočný servis a zážitok, a tento cieľ vám pomôže dosiahnuť najnovšia intuitívna a mobilná cloud verzia riešenia na
správu vzťahov so zákazníkmi, prepojiteľná s vyhľadávačmi
a sociálnymi sieťami.

A práve tu získavate výhodu – so zákazníkom ste vďaka
trendu mobility v intenzívnejšom, osobnejšom kontakte,
a v reálnom čase mu viete poskytnúť presne takú službu,
akú potrebuje. Ukážku omnichannel riešenia pre on-line akvizičný proces v ére mobility na konferencii uviedol Martin
Morávek z DATALANu a Radovan Semančík zo spoločnosti
Evolveum hosťom vysvetlil, aká je dôležitá správa identít
a ako vďaka nej efektívne zvládnete „internetovú revolúciu“.
Samozrejme, nezabudlo sa na otázku bezpečnosti: Ondrej
Krajč z ESETu hovoril o 2-faktorovej autentifikácii užívateľov
pomocou mobilnej aplikácie a Jiří Mrozek zo spoločnosti
SAMSUNG ukázal, ako šikovne oddeliť osobné dáta od firemných a zabezpečiť im aj v mobilnej ére vysokú ochranu.

Horúce novinky,
inšpiratívne diskusie
Konferencia DATALAN IT FORUM 2014 bola aj tento rok príležitosťou získať cenné informácie a podeliť sa o praktické
skúsenosti s kolegami z branže a technologickými lídrami.
Okrem živých ukážok s možnosťou vyskúšať si najnovšie
technológie na účastníkov čakali aj hi-tech novinky a predstavenie možností využitia GOOGLE GLASS a mobilných
aplikácií v biznise, výrobe, či zdravotníctve.

Ako zvýšiť predaj a podporiť
biznis v mobilnej ére?
Dnes máte dve možnosti – čakať na to, čo príde alebo pripraviť svoj biznis na budúcnosť už teraz. Optimalizácia webov
pre mobilné zariadenia je len prvý krok. Dôležité je vytvoriť
mobilnú platformu, sprístupniť služby či aplikácie ich užívateľom a na druhej strane garantovať dostupnosť a bezpečnosť. Podľa prieskumu Google, ak nevytvoríte mobilný alebo
responzívny dizajn stránky, či e-shopu, prídete minimálne
o 25% obratu. Do roku 2015 by malo byť podľa odhadov až
90% on-line transakcií uskutočnených prostredníctvom mobilných zariadení, táto príležitosť by preto nemala zostať nevyužitá. Výhodou je aj fakt, že dnešná generácia zákazníkov
nemá problém poskytnúť informácie o svojej osobe, ak za to
získa protihodnotu.

Desiatky nápadov, dynamická forma, zaujímaví spíkri, osobné diskusie, to všetko zaujalo nielen manažérov z biznisu
a IT odborníkov, ale aj predstaviteľov verejnej správy, ktorí
prijali pozvanie na aktuálny ročník konferencie, a tiež médiá
a študentov, ktorých pritiahla možnosť debaty so špičkami
vo svojom odbore.

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri
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Spíkri DATALAN IT FORUM 2014

Michal Klačan
DATALAN

Marek Paščák
DATALAN

Martin Murgáč
IBM

Martin Sůra
HP

Peter Tvrdoň
SAMSUNG

Giorgo Dossena
SAS

MUDr. Peter Krcho, PhD.
LF UPJŠ a DFN
v Košiciach

Peter Gál
Slovak Telekom

Branislav Adamovič
KOOPERATIVA

Botond Tkačik
2.quadrant

Stanislav Levársky
DATALAN

Richard Sládek
DATALAN

Martin Morávek
DATALAN

Miroslav Novák
DATALAN

Norbert Lacko
DATALAN

Ján Harman
DATALAN

Igor Kočiš
DATALAN

Juraj Hrapko
IBM

Juraj Polák
IBM

Martin Frolo
IBM

Peter Šujan
HP

Erika Lindauerová
HP

Lukáš Lener
SAMSUNG

Jiří Mrozek
SAMSUNG

Martin Černák
Microsoft

Ondrej Krajč
ESET

Kristína Osipová
Veeam Software

Radovan Semančík
Evolveum

Prezentácie spíkrov a viac informácií k podujatiu nájdete
na www.datalan.sk/itforum
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Akú budúcnosť má IT
v slovenskom biznise?
PRIORITNÉ IT OBLASTI
43%

IT bezpečnosť

37%

prepojenie systémov a technológií

28%

zjednodušenie a riadenie procesov

23%
21%
19%
18%
15%
12%

využitie firemných dát
podpora služieb zákazníkov
posilnenie ICT vybavenia
mobilné služby
servis infraštruktúry
aplikácie v cloude

BIG DATA: 5 NAJVÄČŠÍCH BARIÉR
Využívanie veľkého objemu dát pri strategických rozhodnutiach firiem najviac obmedzuje:

50%
Predstavitelia firiem
35%
využívajú v súčasnosti pri
30%
rozhodovaní menej než
20%
10%
5% dát!

komplikované firemné procesy
nedostatok špecialistov pre analýzu dát
časová náročnosť analýzy dát
investície do analýzy a správy dát
dáta nie sme schopní spracovať a analyzovať

MOBILITA: 3 NAJVÄČŠIE TRENDY
Firmy plánujú investovať do nových mobilných
služieb a technológií ako sú:

28%

nové aplikácie a služby

18%

správa a monitoring mobilných zariadení

V roku 2016 bude na svete
viac mobilných zariadení
ako ľudí.

14%

optimalizácia existujúcich web aplikácií
pre mobilné zariadenia

Prieskum bol realizovaný vo februári 2014 a zúčastnilo sa ho 125 respondentov, zastupujúcich slovenský biznis segment.
Respondenti mali možnosť vybrať viacero odpovedí. Percentá predstavujú podiel danej odpovede v rámci všetkých označených odpovedí v konkrétnej otázke.
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Firmy potrebujú
zjednotiť pohľad na zákazníka
Dnes sa často stáva, že inštitúcie nedokážu komunikovať so
zákazníkom jednotne. Napríklad, banka telefonicky ponúkne
klientovi úver a ten ho odmietne. Pri najbližšej návšteve pobočky mu úver ponúknu aj osobne, klient opäť odmietne. Onedlho dostane rovnakú ponuku listom. Kde je problém a ako ho
vyriešiť? Prečítajte si rozhovor s Martinom Morávkom, senior
account konzultantom v spoločnosti DATALAN.

Zákazník sa často cíti viacnásobne „obťažovaný“ ponukami,
ktoré ho nezaujímajú alebo ktoré dokonca odmietol. Dá sa tomu
vôbec vo veľkých inštitúciách vyhnúť?
Áno, a to aj napriek tomu, že tieto spoločnosti musia komunikovať viacerými kanálmi. Každému klientovi totiž vyhovuje
niečo iné – niekto preferuje osobný kontakt, pre iného je pohodlnejší internet. Aby nenastala uvedená situácia, jednotlivé
komunikačné kanály by mali byť on-line prepojené a to tak,
aby tým spoločnosť získala skutočne jednotný a ucelený real-time pohľad na klienta. Niekedy toto prepojenie existuje, no nie
v reálnom čase, ale dochádza k nemu až s časovým oneskorením, napríklad na úrovni dátového skladu. To býva ten lepší
prípad. Pretože sa vám môže stať i to, že z jednej inštitúcie dostanete dva úplne rovnaké listy s ponukou iba preto, že s ňou
máte uzavreté dve zmluvy. Dokonca vám prídu poštou v rovnaký deň. Nestačí preto zmeniť iba technológie, ale dôležité je aj
nastavenie vnútorných procesov.
Prečo to dnes tak často zlyháva?
Zoberme si ako príklad finančnú inštitúciu. Keď pred pár rokmi nastal rozvoj call centier a internetu, začali vznikať okrem
osobných návštev na pobočke a letákov v schránke nové komunikačné kanály. Pre každý komunikačný kanál sa vytvoril
osobitný informačný systém a osobitné procesy, ktoré dodnes
fungujú stále nezávisle. Toto „roztrieštenie systémov“ bráni
nielen jednotnej komunikácii, ale i jednotnému pohľadu na
klienta. Je to klasický, v dnešnej dobe takmer všade používaný,
multichannel prístup. Ten je potrebné modifikovať tak, aby sa
zjednotila komunikácia s klientom – ako na úrovni externých
kanálov a všetkých komunikačných zariadení klienta, tak aj samotných interných systémov inštitúcie. Multichannel by mal
byť postupne transformovaný na omnichannel prístup. Je to
výzva nielen pre finančný sektor, ale aj pre retail ako taký.

14

Martinovu prezentáciu z konferencie DATALAN IT FORUM
2014 na tému omnichannel riešenia a efektívna akvizícia
zákazníka nájdete na www.datalan.sk/itforum

Ako bude tento prístup fungovať v praxi?
Napríklad, potenciálny zákazník si chce overiť možnosti získania úveru. Začne si zisťovať informácie cez internet počas cesty
autobusom z práce pomocou svojho smartfónu. Keď príde
domov, jednoducho pokračuje na desktope tam, kde skončil.
Alebo vypĺňanie formuláru si ponechá na desktop, pretože
na telefóne to nie je pohodlné. Dokonca v určitom momente
môže zavolať do call centra, ak si nie je istý vyplnením niektorých údajov a pracovník call centra bude pokračovať vo vypĺňaní formuláru za neho.
Zvolený produkt však často on-line kúpiť nemôžem, keďže
bez podpisu zmluvy na pobočke sa nezaobídem. Nemíňa sa potom omnichannel prístup účinku?
Je pravdou, že v súčasnosti existujú niektoré legislatívne obmedzenia, ako aj opatrný prístup k on-line uzatváraniu kontraktov.
Ale myslím, že to je iba otázka času, aby sa aj tieto bariéry postupne uvoľnili. Podobne to bolo aj pri zavádzaní internetbankingu, ktorý je dnes nevyhnutnosť. Ale omnichannel nevyžaduje
on-line uzatvorenie zmluvy. Má pomôcť klientovi jednoducho
a bez zbytočných komplikácií vybrať a kúpiť si správny produkt,
a inštitúcii zase ponúknuť klientovi to, čo mu v danej chvíli pomôže. Vedieť si zistiť všetky potrebné informácie a pripraviť dokumenty jednoducho prostredníctvom komunikačných kanálov,
ktoré danému človeku vyhovujú a v čase, kedy mu to vyhovuje.
S tým sa ale na Slovensku pravdepodobne ešte nestretneme...
V obmedzenej miere, ale je to jednoznačne trend. Finančné
inštitúcie dnes podceňujú význam osobnej on-line ponuky.
Primárne sa orientujú na on-line transakcie. Keď sa ich opýtate,
koľko percent obchodov urobia on-line a koľko na pobočke, povedia vám, že 95% pripadá na pobočky. Podľa mňa to však ani
zďaleka nie je tak vysoké číslo. Tento dojem vychádza iba z toho
ako to merajú. V mnohých prípadoch si klient predtým, než ide
na pobočku, zistí informácie o produktoch práve cez internet.
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Rovnako môže použiť on-line kalkulačku, alebo sa poradiť
s priateľmi cez Facebook. Nákupné rozhodnutie, t.j. predvýber
finančnej inštitúcie a možno aj samotného produktu urobí už
doma, na pobočke zrealizuje viac-menej už iba podpis. Ak meriame nákup produktu od momentu jeho podpisu, tak 95% je
správne číslo, ale ak začneme merať od momentu prvého zisťovania informácií, tak to číslo je určite iné, nižšie.
Brzdou v rozvoji omnichannel prístupu ale môže byť aj obava,
že zjednotenie komunikácie a posilnenie mobilných kanálov vyjde pridraho. Spomínali ste, že finančné inštitúcie majú často pre
každý komunikačný kanál osobitný systém. Je tieto vôbec možné
prepojiť, či je nutné začať stavať všetko nanovo na zelenej lúke?
Pri rozumnom nastavení sa dá prostredníctvom vhodného
frontendového rozhrania pristupovať k backendovým systémom aj bez toho, aby bolo nutné vymieňať množstvo aplikácií či hardvéru. Niekedy je užitočnejší agilný prístup – urobím
malý krok, overím výsledok a kontinuálne pokračujem dopredu, prípadne sa vrátim iba mierne naspäť, ak potrebujem niečo
korigovať. Viem tak efektívne reagovať nielen na technologické zmeny a inovácie, ale najmä na aktivity konkurencie. Veľké
projekty sú časovo veľmi náročné a kým sa podarí uviesť prvé
výsledky do prevádzky, môžu byť už zastarané.
Nové technológie zrejme samé o sebe na zavedenie omnichannel prístupu nebudú stačiť. Dôležité je asi zmeniť aj procesy.
Áno, príklad sa dá nájsť v retaili. Stačí sa pozrieť na to, ako efektívne v tomto smere funguje napr. Amazon. Nielenže si dokážete knihy či hudbu jednoducho objednať on-line z prakticky
akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet, ale inšpirovať
sa dá i schopnosťou Amazonu personalizovať ponuky pre svojich klientov. Aby niečo také dokázala spoločnosť dosiahnuť,
bez kvalitného nastavenia procesov to nepôjde.
Kde je táto zmena najdôležitejšia?
V budúcnosti budú musieť vo finančných inštitúciách užšie
spolupracovať predovšetkým oddelenia biznis, IT a marketing.
Dnes je to tak, že marketingová kampaň o novom produkte
je na hlavnej webstránkee, ktorá je však oddelená od internetbankingu, ktorý spravuje IT oddelenie tj. väčšina klientov
o novom produkte ani netuší, a to aj napriek tomu, že on-line
kanály banky navštívia niekoľkokrát za mesiac.
Ako by to malo teda vyzerať z pohľadu klienta?
Keď si ako klient otvorím napr. web banky, mal by som sa dostať do jednotného marketingovo-transakčného priestoru. A to
aj bez ohľadu na zariadenie, ktoré použijem (desktop, tablet,
smartfón). Moja identifikácia by mala byť automatická a overenie jednoduché (napr. PIN), ak chcem pracovať len so základnými personalizovanými informáciami a len v prípade zložitejších
alebo rizikových transakcií budem požiadaný o plné overenie
(ako to je dnes bežné). Jednoduché overenie by mi malo sprí-

stupniť informácie o mojich produktoch a umožniť zrealizovať
transakcie na preddefinované protiúčty, napríklad platby za
elektrinu či telefón. Ďalšou úlohou je priniesť klientovi osobnú
a relevantnú ponuku, aby mal pocit, že je pripravená pre neho
a šitá na jeho finančnú situáciu.
Tu sa už ale dostávame aj do oblasti CRM.
Áno, bez kvalitného CRM nebude omnichannel efektívne fungovať. CRM však musí byť postavené tak, aby banka získala a pracovala s takými informáciami, ktoré jej umožnia pochopiť správanie klienta, poznať jeho situáciu, preferencie, ale aj to, aké služby
a produkty ho zaujímajú, aké by chcel, atď. Dnešné moderné
technológie, ak sa správne využijú, vedia spojiť dáta a informácie,
ktoré máte o klientovi s kontextovými informáciami, ktoré popisujú čas, miesto a situáciu, v akej sa klient momentálne nachádza.
To umožní ponúknuť klientovi niečo iné, danej situácii prispôsobené, napr. ak je na ceste do práce, alebo v pohodlí domova.
Ako to môže vyzerať v prípade obchodných ponúk?
Zoberme si príklad, že ste na dovolenke v Chorvátsku. Dnes vám
web stránka banky ponúka rovnaké obchodné informácie bez
ohľadu na to odkiaľ alebo kedy ju navštívite, čiže počas pobytu
na dovolenke pokojne dostanete „banerovú“ ponuku na hypotekárny úver. Je však vysoko pravdepodobné, že takáto ponuka
vás v Chorvátsku neosloví. Skôr by ste privítali informácie napr.
o poistení, ktoré si môžete aktivovať ku svojej platobnej karte
alebo vás zaujíma sieť bankomatov, ktoré môžete využiť (nie však
sieť bankomatov banky na Slovensku, tak ako vám to ponúkne
väčšina lokátorov bánk, ale sieť bankomatov v Chorvátsku).
Alebo sa dajú skombinovať informácie klienta prístupné na
sociálnej sieti a informácie z vyhľadávača, a ak napr. klient
hľadal informácie o autách, tak mu banka vie ponúknuť financovanie nového auta, lebo má informáciu o parametroch
jeho vyhľadávania, o finančnej situácii a aj o tom, že mu napr.
leasing skončil pred 2 rokmi.
Podobný prístup ale mnohí klienti môžu vnímať ako zásah do
súkromia. Kde je tu hranica?
Cieľom takýchto aktivít nemá byť klienta špehovať proti jeho
vôli a nútiť ho, aby o sebe sprístupňoval alebo poskytoval informácie, ktoré sprístupniť nechce, ale má mu pomôcť v každodenných životných situáciách. V prípade banky je to napr.
manažovanie osobných financií alebo pomoc pri zložitých situáciách spojených s financiami. Ak klient dostane kvalitnú službu, ktorá mu navyše ušetrí čas aj peniaze, nebude mu prekážať,
že spoločnosť s jeho súhlasom využíva údaje, vďaka ktorým mu
dokáže lepšie pomôcť. A práve o benefitoch pre klienta je omnichannel prístup.

Kliknite na portál živé.sk a v našej rubrike Inovácie
a IT trendy vám Martin prezradí viac.
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CRM má byť pomocníkom,
nie administratívnym strašiakom
Predstavme si firmu, ktorá žiaden ucelený CRM systém nemá, ale
pochopila, že ho už potrebuje. Doteraz využívala len fakturačný
systém a mailing list klientov, ktorým posielala ponuky. Čo musí
podľa Richarda Sládeka, presales konzultanta v spoločnosti
DATALAN, takáto firma spraviť, ak chce prejsť na relevantné CRM?
Kľúčová je v takomto prípade odpoveď na otázku, prečo danej
firmy existujúci stav už nepostačuje. Pojem CRM je totiž veľmi
široký. V tej najjednoduchšej forme to môže byť aj excelovská
tabuľka s dátami o zákazníkoch. Komplexné CRM si však už vyžaduje samostatné softvérové riešenie. V prvom rade teda musíme
odpovedať na otázku, čo od CRM vlastne očakávame a ako sa
potrebujeme zlepšiť v oblastiach týkajúcich za zákazníkov.
Čo všetko by som mal brať do úvahy?
Všetky oblasti, ktoré súvisia s riadením vzťahov so zákazníkmi,
a to od presalesových procesov, cez marketing až po samotný
obchod a obsluhu klienta.
To už s excelovskou tabuľkou asi nezvládnem...
Do určitej miery to zvládnete, no budete narážať na rôzne
mantinely, nízky komfort a neefektívnosť takéhoto riešenia.
Navyše, CRM nie je iba softvér. Súvisia s ním aj procesy, ktoré vo firme prebiehajú, ako aj pravidlá, ktorými sa spoločnosť
riadi. CRM má vplyv aj na nastavenie spolupráce medzi kľúčovými oddeleniami firiem: marketingom, obchodom a manažmentom. Firma sa väčšinou pre vylepšenie systému CRM
rozhodne práve vtedy, ak zistí, že niečo nefunguje. A podľa
toho je potrebné nastaviť vhodné riešenie.
Ktoré nefungujúce veci dokážu firmu upozorniť, že potrebuje zmenu v podobe lepšieho CRM riešenia?
Napríklad, manažment nemá prehľad o výsledkoch a efektivite obchodníkov, ktorí pracujú v teréne. Chýba mu celkový
obraz o plnení obchodného plánu, nových trendoch v predaji, je ťažké identifikovať nové príležitosti. V takomto prípade
sa síce môže firma uspokojiť iba s CRM vo forme reportingu
jednotlivých obchodných zástupcov, no zvážiť by mala i komplexnejšie riešenie, ktoré jej poskytne 360 stupňový pohľad
na klienta. Každý zákazník je totiž individuálny a je potrebné
ho čo najlepšie poznať. CRM dokáže okrem toho obchodníkovi ponúknuť aj isté návody, ktoré môžu byť úspešné a pomôžu
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Rišovu prezentáciu z konferencie DATALAN IT FORUM
2014 na tému Moderné CRM riešenia - intuitívne, mobilné,
sociálne a v cloude nájdete na www.datalan.sk/itforum

mu zvýšiť predaj. Ťaží z toho aj klient, ktorý dostane od firmy
kvalitnejšiu ponuku. CRM teda dokáže pokryť všetky oblasti
od identifikácie potenciálneho zákazníka až po uzavretie obchodu. Do celého procesu vnáša poriadok a robí ho ľahšie
merateľným.

»
„CRM dokážu obchodníkom ponúknuť
návody, ako zvýšiť predaj.“
Vo firme však pribudne ďalší systém, ktorý je potrebné napĺňať a naučiť sa s ním pracovať.
V praxi sa to stáva, no faktom je, že CRM systém prácu uľahčuje, preto sa ho netreba báť. Musí však byť dobrý a dobre
nastavený. Je potrebné, aby bol plne integrovaný do ostatných systémov firmy. Pozrime sa na to z pohľadu obchodníka.
Vďaka CRM sa jednoducho a ľahko dostane nielen k svojim
kontaktom a plánovaniu aktivít, ale nájde i podrobný prehľad o klientoch, vie využiť poštu, či pozrieť si stav fakturácie
a platobnú disciplínu zákazníka. Dokáže to spraviť cez mobil
odkiaľkoľvek z terénu. Každej firme sa pritom dá konkrétna
funkcionalita pripraviť doslova na mieru.
Aký benefit má z toho klient?
Ten vďaka kvalitnému CRM dostane od firmy ponuku, ktorá
je pre neho zaujímavejšia. Okrem toho, kvalitné CRM dokáže zabezpečiť nielen 360 stupňový pohľad na klienta, ale aj
360 stupňovú interakciu s ním. Obchodník vďaka tomu môže
komunikovať prostredníctvom kanála, ktorý klientovi najviac
vyhovuje – napríklad elektronicky, osobne či cez telefón. To
všetko kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Dobré CRM teda má spĺňať
požiadavky takzvanej omnichannel komunikácie smerom na
klienta, kedy cez rôzne kanály dostane jednotnú ponuku, ktorá je pripravená jemu presne na mieru.
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Spomenuli ste komunikáciu kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Práve dôraz na mobilitu dostáva do popredia v čoraz väčšej miere
cloud. Na druhej strane, firmy sa často boja jeho bezpečnosti. Akú úlohu zohráva cloud v prípade CRM, keďže práve dáta
o klientoch považujú firmy za jedny z tých najcennejších?
Dnes sú už cloudové riešenia natoľko bezpečné, že tieto obavy sú neopodstatnené. Treba si preto na jednu stranu dať výhody cloudu, ktoré sú jednoznačné a na stranu druhú riziká,
ktoré sú eliminovateľné. Riziko bezpečnosti je diskutované
najčastejšie a práve preto sa v tejto oblasti spravili v minulosti
aj najväčšie pokroky. Dnes preto nie je problém získať vysoko
bezpečné riešenie CRM postavené na cloude.
Aký typ firiem by sa mal nad cloudom zamyslieť?
Výhodou cloudu nie je len jeho prístupnosť. Odbúrava firme
aj akékoľvek starosti s obstaraním a inštaláciou celej infraštruktúry, na ktorej by mal CRM systém bežať. Rovnako firma
nemusí riešiť administráciu systému, jeho aktualizovanie, servis a podobne. Nemusí kupovať žiadne servery, nemusí ich
ani prevádzkovať. Cloud je preto ideálny pre malé a stredné
podniky. U veľkých spoločností to už nie je také jednoznačné.
Tie majú vlastné dátové centrá a prevádzkujú aj vlastné IT oddelenia. Napriek tomu, aj veľkým firmám by som odporúčal
vyhodnotiť si efektívnosť investícií do zriadenia a prevádzky
vlastnej infraštruktúry v porovnaní s cloudom. U seba sa mi
možno oplatí prevádzkovať napríklad call centrum, no pre firmu s obchodníkmi v teréne môže byť vhodnejší cloud.
Má zmysel tieto prístupy kombinovať? Napríklad call centrum mať u seba a riešenie pre terénnych obchodných zástupcov v cloude?
Nemá zmysel CRM systém duplikovať. Odporúčal by som teda
buď cloud alebo vlastný systém a infraštruktúru.
Hovorili sme o tom, že CRM systém by mal efektívne integrovať existujúce systémy, ktoré firma pri vzťahu a komunikácii so
zákazníkmi využíva. A čo vonkajšie zdroje?
Tu sa stávajú čoraz dôležitejšími sociálne siete. Pre firmu môže
byť zaujímavé, ako sa zákazník na sociálnej sieti správa, s kým
komunikuje a ako. Môže napríklad povedať, že má rád konkrétnu značku mobilného telefónu, alebo ho nejaký výrobok
sklamal. Prípadne prezradí, že sa chystá na dovolenku k moru.
Dnes už existujú nástroje, ktoré dokážu takéto informácie
analyzovať, spracovať ich a exportovať do CRM systému. Nejde tu pritom iba o získavanie dát, moderný CRM systém totiž
umožňuje s klientom cez sociálne siete i priamo komunikovať.
Čoraz viac sa v ostatnom čase hovorí aj o vnútrofiremných
systémoch, ktoré fungujú na báze sociálnych sietí. Zvykne sa im
hovoriť aj firemný Facebook. Má tento prístup miesto aj v CRM?
Áno, keďže umožňuje kvalitnejšiu interakciu medzi jednotlivými pracovníkmi a oddeleniami firmy. Dnes už obchod nie je

iba o jednotlivcoch, sociálny prístup si teda našiel cestu aj do
CRM. Využiť sa dá napríklad pri príprave väčších obchodných
ponúk, na ktorých spolupracujú viaceré oddelenia firmy. Odpadá tak nutnosť komunikovať pomocou obrovského množstva mailov, kedy sa v predmetoch správ kopia skratky ako
Re: a Fw: a ľudia vo firme postupne strácajú o celom procese
prehľad.
Odkiaľ ešte môže moderné CRM získavať dáta?
Výzvou sú napríklad Open Data, teda voľne prístupné datasety zverejnené vo formáte vhodnom na ich strojové spracovanie. Predstavte si, že ste spoločnosť, ktorá poskytuje služby
pre majiteľov budov. Váš CRM systém môže vďaka Open Data
zistiť, kde bola skolaudovaná nová budova, prípadne vznikol nový developer, ktorému môžete ponúknuť svoje služby.
Údaje vo formáte Open Data by mohol poskytovať napríklad
kataster či obchodný register.
A tu sa už dostávame k verejnej či štátnej správe. Tá čoraz
viac hovorí o klientskom prístupe k občanovi, ktorý ale momentálne ešte zaostáva. Môže pri zlepšovaní tohto stavu pomôcť
i CRM implementované do verejného sektora?
Vidím tu obrovský potenciál. Ak chce samospráva alebo štátna správa pristupovať k občanovi ako k svojmu zákazníkovi,
potrebuje sa riadiť takmer identickými princípmi, aké platia
v komerčnej sfére. Cieľom je spokojnosť občana, ktorá sa dá
dosiahnuť tak, že za svoje dane a poplatky dostane skutočne kvalitný servis. V množstve životných situácií prichádzame
do styku s verejnou mocou, od stavby domu, cez narodenie
dieťaťa až po platenie daní. Najprv však musí dôjsť k lepšej
elektronizácii služieb verejnej správy, potom je možné nasadiť aj CRM a ešte viac uľahčiť občanom riešenie rôznych
úloh a problémov. Rovnako dokáže CRM lepšie riadiť aj vzťahy s dodávateľmi. Aj tu môže byť CRM užitočnou pomôckou
a nie administratívnym strašiakom.

Keď zlyhá CRM. Je to aj váš prípad?
zdroj: Forrester
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Kliknite na portál živé.sk a v našej rubrike Inovácie
a IT trendy vám Rišo prezradí viac.
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Na veľké a rýchle dáta
netreba nutne veľa peňazí
Pod pojmom Big Data si každý predstavuje niečo iné. Podľa
prieskumu IBM až 18% výkonných manažérov za týmto slovným
spojením vidí jednoducho len väčší objem informácií. V skutočnosti však ide o viac. O čo? To vám prezradí Stanislav Levársky,
presales konzultant v spoločnosti DATALAN.
Otázka na úvod: aký význam majú nástroje na spracovanie
Big Data na slovenskom biznis trhu?
V stále viac prepojenom svete objem firemných dát rastie obrovským tempom – o dva roky by ich malo byť v porovnaní
s vlaňajškom viac ako štvornásobok! Zmeny sa, samozrejme,
týkajú aj slovenského trhu. Ako som niekde čítal, 8% manažérov považuje Big Data stále len za akýsi módny buzzword, no
firmy dnes už musia s veľkými dátami pracovať oveľa intenzívnejšie. Zle analyzované dáta totiž prinášajú chybné výstupy,
ktoré vedú k nesprávnym biznis rozhodnutiam. Kľúčové je
preto efektívne prepojenie tradičných dát a procesov s veľkými, a správne nastavenie jednotlivých procesov, zahŕňajúce
vysokú mieru automatizácie, práve z dôvodu čoraz objemnejších a rýchlejších dát.
Čo presne v praxi znamená automatizácia procesov?
Automatizovanie procesov patrí medzi najčastejšie činnosti,
s ktorými v ICT môžeme stretnúť. Jedným z dôležitých trendov v tejto oblasti je Complex Event Processing, teda prístup
k riešeniu problémov na základe vopred definovaných schém.
Je to ideálny nástroj na spracovanie veľkého objemu rýchlo
vznikajúcich dát, tzv Fast Data. CEP je skutočne veľmi robustný a výkonný nástroj, ktorý dokáže v reálnom čase spracovať
veľké množstvo udalostí (až 100 000/s). Klasickým príkladom
využitia CEP je obchodovanie na burze, kde systém automaticky vyhodnocuje, čo má s danými akciami a finančnými prostriedkami robiť, keď dochádza ku konkrétnemu vývoju cien.

»
„Complex Event Processing dokáže
v reálnom čase spracovať veľké
množstvo udalostí - až 100 000/s!”
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Stanovu prezentáciu z konferencie DATALAN IT FORUM
2014 na tému Big Data a procesné riadenie nájdete na
www.datalan.sk/itforum

Majú firmy možnosti na širšie využitie CEP, napr. vo finančníctve, alebo aj iných odvetviach?
Áno, určite a tento nástroj má pre firmy jednoznačné prínosy.
Na prvý pohľad ide o podobný systém, aký ponúkajú Business
Intelligence systémy. Tie ale pracujú s už existujúcimi dátami,
ktoré analyzujú a snažia sa ponúknuť manažérovi dostatočne
kvalitné podklady pre kvalifikované rozhodovanie. Systémy
založené na CEP sa rozhodujú samy a skôr len okrajovo pracujú s dátami, ktoré sú súčasťou nejakých minulých skúseností.
Hlavnú rolu pritom hrajú vopred nadefinované scenáre.
A konkrétne príklady?
Jedným z najväčších a najznámejších príkladov automatizácie
a optimalizácie firemných procesov je príklad hamburského
prístaviska. Tu funguje priebežné monitorovanie vykládky
lodí, prideľovanie skladovacích priestorov a automatická
navigácia lodí v dokoch tak, aby sa minimalizovalo čakanie
a zlepšoval výkon celého systému.
Dnes sa už aktívne pracuje na využití takýchto aplikácií nielen
na burzách, či vo veľkých firmách, ale aj v doprave pre optimalizáciu logistickch procesov, v marketingu, kde je možné
upravovať kampaň podľa konkurencie a podľa správania zákazníka, v bankách na odhaľovanie podvodov pri zneužití platobných alebo kreditných kariet atď.
Aké výhody prinášajú nástroje CEP oproti iným aplikáciám,
alebo monitorovacím systémom?
CEP predstavuje systém analýzy tokov dát pre riešenie určitých situácií, pre ktoré je tento tok signifikantný. Jeho výhodou je, že dokáže sledovať udalosti na všetkých úrovniach
IT systémov, a určiť zložité vzory tzv. scenáre udalostí, ktoré
prebiehajú v rôznych časoch a na rozličných miestach. Vďaka CEP vieme odhaliť príčinnú súvislosť medzi udalosťami
v reálnom čase a prijať vhodné opatrenia. Dôraz je kladený
na rýchlosť riešenia, podrobná analýza dát prichádza na rad
až neskôr. Príkladom môže byť podozrivá prevádzka na sieti,
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výpadok nejakej obvyklej prevádzky atď. S touto vrstvou súvisia adaptéry, ktoré slúžia na získavanie dát z rôznych zdrojov
– či už ide o systémové zariadenia, senzory, dáta od externých
poskytovateľov a rad ďalších.
Hovoríme stále o dátach - akým spôsobom s nimi tento nástroj pracuje?
Existujú dva základné módy práce - buď sú analyzované priamo dáta, čo môže byť v určitých prípadoch veľmi výpočtovo náročné, alebo sa pracuje iba s tokmi dát, čo umožňuje
podstatne rýchlejšie reakciu. Cieľom takýchto systémov je
zefektívnenie rozhodovacích procesov a mali by pracovať v
(takmer) reálnom čase.
Kde môže CEP nájsť využitie u nás?
V DATALANe pracujeme na jeho využití vo výrobe. Príkladom
je priemyselná firma, ktorej zariadenia, osadené senzormi,
generujú veľké množstvo dát. Dáta sú rôznorodé a prvou
úlohou CEP je ich analýza a zobrazovanie v reálnom čase.
Nad dátami analyzujeme rôzne scenáre. Postup tak môže vyzerať nasledovne: „Ak nastane A a do dvadsiatich sekúnd B
a súčasne do tridsiatich sekúnd nie C, tak rob D. “ Nadväzujú
na ne funkcie slúžiace pre simulovanie správania systému
tak, aby bolo možné vopred zistiť, či sú dané scenáre efektívne alebo nie. CEP udalosť spracuje, vyhodnotí na základe
definovaných pravidiel a spustí nejaký proces. Ten môže byť
automatický, čiže systém sám vykoná aktívnu operáciu, alebo pošle notifikáciu určenému pracovníkovi, aby zariadenie
skontroloval a v prípade potreby vykonal ďalšie nevyhnutné
kroky, resp. vyústi len do informovania manažéra, ktorý rozhodne, ako ďalej. Výhodou CEP je to, že dokáže spracovať
nielen jednoduché scenáre, ako v uvedenom príklade, ale aj
veľmi komplexné.

popísaný nejakým scenárom a vyžaduje zásah zodpovedného pracovníka.
Zároveň je nutné zapojiť do hry aj historické dáta, z ktorých
vyhodnocujeme okolnosti, za ktorých došlo k problémom
v minulosti. Zároveň však CEP pracuje s dátami v reálnom čase
a dokáže okamžite identifikovať neštandardné javy a upozorniť na ne. Našim cieľom je spojiť CEP so systémami na prediktívnu analýzu, ktoré dokážu na základe určitých algoritmov
predpovedať možné scenáre a vopred upozorniť na hroziace
nebezpečenstvo. Čím skôr systém problém identifikuje, tým
lepšie, hodnota tejto informácie s časom klesá. Upozornenie
o blížiacej sa tsunami má pre ľudí omnoho väčšiu cenu hodinu pred príchodom vlny ako minútu.
Aká je vaša vízia uplatnenia nástrojov CEP v najbližšom období?
Complex Event Processing predstavuje mimoriadne zaujímavú a perspektívnu cestu k automatizácii a zefektívneniu
procesov, čo bude mať určite netriviálny ekonomický potenciál. Existuje veľké množstvo oblastí, ktoré by týmto trendom
mohli byť zasiahnuté, na väčšie využitie v praxi sa však zatiaľ
čaká. No CEP otvára veľký priestor aj spolupráci vývojárov
a manažérov a bola by škoda ho nevyužiť.

Pri optimalizácii procesov, či využívaní pokročilých manažérskych nástrojov sa najčastejšie hovorí o skresávaní nákladov.
Môžu však viesť aj priamo k vyšším výnosom?
Odpoveď je veľmi jednoduchá – každé ušetrené euro je zarobené euro. Fast Data a CEP však firmám pomôžu nielen šetriť,
ale aj zarábať. Cieľom, ku ktorému pomocou týchto nástrojov
smerujeme, je Predictive Maintanance. Správne nastavený
systém je schopný vopred upozorniť na možnosť vzniku problému. Ak už totiž k zlyhaniu dôjde, straty sú omnoho väčšie, vo
veľkých podnikoch stoja výpadky v rádoch minút aj desaťtisíce eur. A skúsenosti hovoria, že ak už k problému raz došlo, je
veľká pravdepodobnosť, že sa bude opakovať.
Ako tomu dokážu firmy pomocou CEP predísť?
Užívateľské rozhranie, ktoré slúži na vizualizáciu výsledkov
v reálnom čase, predstavuje dôležitý komponent v systéme
a mal by vedieť nielen zobrazovať to, čo sa práve deje, ale tiež
upozorniť na skutočnosť, že nastáva jav, ktorý nie je vopred

Kliknite na portál živé.sk a v našej rubrike Inovácie
a IT trendy vám Stano prezradí viac.
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OPEN DATA FORUM
Reportáž

Aký potenciál majú Open Data na Slovensku? Aké sú prekážky lepšieho využívania Open Data? Ako na Open Data
zarobiť? Aké možnosti majú firmy a občania?
Na tieto aj ďalšie otázky priniesla odpovede konferencia
OPEN DATA FORUM 2013, ktorá sa konala koncom roku
2013 v hoteli Kempinski River Park Bratislava. Podujatie bolo
významným míľnikom pre tému Open Data. Téma sa prvýkrát na Slovensku uchopila s jasným posolstvom, a do diskusie sa zapojili tak tvorcovia politiky, poskytovatelia, ako aj
užívatelia otvorených dát.
Podujatie pripravila spoločnosť DATALAN, TREND a ITAPA
v spolupráci so spoločnosťou HP a ako spíkri vystúpili napr.
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF SR a Digitálny líder SR,
Zuzana Wienk, programová riaditeľka, Aliancia Fair-play, či
Norbert Molnár, generálny riaditeľ, RO OPIS. Za spoločnosť
DATALAN prezentovali zaujímavé fakty a možnosti v oblasti
otvorených dát predseda predstavenstva Michal Klačan,
a Miroslav Líška, ktorý predstavil technologické možnosti
vyhľadávania s využitím sémantiky.
Okrem možností priniesla konferencia aj pohľad na prekážky.
Riziko, ktorého sa momentálne firmy obávajú, sa skrýva najmä v „dobrovoľnosti“ poskytovania dát úradmi či inštitúciami. Ak by bol prístup k dátam, na ktorých má firma založené
podnikanie, znemožnený, resp. by dáta neboli aktualizované,
dostatočné, či kvalitné, mohlo by jej to spôsobiť existenčné
problémy. Riešenie však môže ponúknuť aktívna spolupráca
verejnej správy a samosprávy s komerčnou sférou a následné
legislatívne úpravy, resp. normy a metodické predpisy, ktoré by sa týkali spôsobu a obsahu zverejňovania dát a tvorby
a sprístupňovania špecializovaných aplikácií.
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HLAVNÉ TÉMY

OPEN DATA na Slovensku do roku 2020 – plán, skúsenosti, prekážky.

Má OPEN DATA potenciál v slovenskom biznise?

Ako na OPEN DATA zarobiť?

Praktické príklady pre súkromnú sféru a verejnú
správu.

PRIESKUM
Zaujímavé informácie priniesol aj prieskum medzi účastníkmi konferencie. Takmer tretina plánuje v roku 2014 investície do moderných technológií (analytické nástroje
a reporting - 29%) s cieľom využitia čo najväčšieho objemu
v súčasnosti nespracovaných dát (21%). Prioritou je aj integrácia dát z viacerých systémov a zjednotenie procesov
(26%).
V identifikácii najväčšej bariéry pri využívaní Open Data
pri strategických rozhodnutiach uviedlo najviac účastníkov
fakt, že dáta sú príliš roztrúsené, a ich zber a analýza by bola
nákladnejšia ako reálny prínos v biznise (56%). Problémom
sú aj komplikované firemné procesy (27%), nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, schopných analyzovať dáta (33%)
a dáta v neštruktúrovanej forme (27%).

news I komentár

Otvorené dáta
– čo nám všetkým prinesú?

Predstavte si, že na okraji obce, kde ste si boli práve obzrieť stavebné pozemky, nájdete atraktívny kus neobrobeného
poľa. Napadne vám, že váš dom by mohol stáť práve tu. Čo bude nasledovať?

Dostať sa k dátam
rýchlo a jednoducho: sci-fi?
Prídete domov a začnete prehľadávať inzeráty na realitnom
webe, aby ste zistili, či ten pozemok nik nepredáva. Nenájdete nič. Tak sa začnete prehrabávať v katastrálnej mape a
hľadať majiteľa pozemku. Potom budete zisťovať, ako ďaleko odtiaľ sú natiahnuté inžinierske siete, ako vôbec vyzerá územný plán obce pre túto lokalitu, či sa tam dá stavať,
alebo nie. Budete telefonovať, navštevovať úrady a pobočky
rôznych inštitúcií. Bude vás to stať čas a nervy. A pravdepodobne to po čase vzdáte, prípadne necháte pole poľom
hneď na začiatku.
Celý príbeh by však mohol vyzerať úplne inak: postavíte sa
na pozemok, vytiahnete telefón a spustíte realitnú aplikáciu, ktorá vám s využitím GPS čipu vášho smartfónu oznámi,
kto je majiteľom pozemku, či je klasifikovaný ako stavebný,
alebo nie, ako vyzerá územný plán pre danú lokalitu a kde
sú aké inžinierske siete. Zároveň vám ponúkne kontakt na
realitného makléra, ktorý môže všetko okolo daného pozemku „obehať“ a odporučí banku, ktorá by zas stavbu ve-

dela prefinancovať napríklad pomocou priebežne čerpanej
hypotéky.

Ako sme na tom
na Slovensku?
Aj toto je jeden z praktických príkladov využitia otvorených,
resp. sprístupnených dát. Význam Open Data pri skvalitňovaní služieb občanom rastie a priestor pre ich využitie sa
otvára v mnohých oblastiach verejného, ale i nášho súkromného života. Progresívne štáty sprístupňujú dáta v otvorených formátoch, štruktúrovanej forme a zadarmo každému,
kto o ne prejaví záujem. Slovensko však v tomto smere výrazne zaostáva. Kým USA doteraz zverejnili viac ako 80-tisíc
datasetov, Spojené kráľovstvo takmer 17-tisíc datasetov, na
Slovensku ich bolo iba 205. Nie je však dataset ako dataset.
Kým tie britské sú vo veľkej väčšine prípadov voľne prístupné, v použiteľných formátoch, stiahnuteľné i kopírovateľné,
na Slovensku je v mnohých prípadoch prístup k dátam stále
komplikovaný.
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Využime obrovské možnosti
Sprístupnenie dát nielenže buduje imidž transparentnosti,
ale zároveň umožní, aby sa množstvo údajov, ktoré by štátne inštitúcie nedokázali samy rozumne spracovať, posunulo k firmám a občanom, ktorí im dokážu nájsť praktické
a efektívne využitie. Verejnosť tak vďaka tomu môže napr.
kontrolovať využitie verejných zdrojov, alebo má k dispozícii
aplikáciu, informujúcu o priebehu opráv na cestách. Využitie
otvorených dát je omnoho širšie a dokáže dať nový impulz
celým odvetviam, ako je zdravotníctvo alebo školstvo. Open
Data môžu slúžiť ako zdroj informácií pre web o interakciách
liekov, môžu rýchlo skoncovať napríklad s informačnou nerovnosťou v prípade stredných a vysokých škôl a priblížiť na
jeden klik všetko potrebné pre uchádzačov. Na základe nich
je možné zostaviť mapu kriminality, či vyhýbať sa poistným
podvodom. Zaujímavým príkladom z praxe je aj Parkope-

dia, ktorá má v databáze viac ako 20 miliónov parkovacích
miest v 25 krajinách sveta. Údaje čerpá v reálnom čase od
miestnych úradov a vodičov nielen naviguje k najbližšiemu
voľnému miestu so všetkými dôležitými údajmi, ako je cena,
či rozmery, ale v niektorých prípadoch im umožňuje aj jeho
rezerváciu.

1. USA

88 160 datasetov

2. UK

16 844 datasetov

43. Slovensko

205 datasetov

Príklady využitia Open Data
zdravotníctvo
sledovanie vlastných výdavkov na zdravotníctvo a spravovanie účtov za lekársku starostlivosť, informácia
o lekároch a ordinačných hodinách, či jednoduchá možnosť objednania sa

vzdelávanie
uľahčené a skvalitnené rozhodovanie o výbere školy - dáta o podmienkach prijatia i štúdia, možnostiach
ďalšieho uplatnenia v danom odbore, či úspechoch absolventov škôl

financie
možnosť pozrieť sa na finančné údaje firiem zverejnených na burzových trhoch, či zhodnotenie možností
investičného rastu v rámci konkrétneho regiónu

reality
vyhľadávanie nehnuteľnosti na predaj a prenájom v konkrétnej lokalite, s hodnotením infraštruktúry, čistoty životného prostredia, či kriminality v danej oblasti

životné prostredie
podpora zodpovednosti spotrebiteľov pri nákupe potravín alebo elektrospotrebičov
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OPEN DATA na Slovensku
Využitie, prínos, možnosti
Aké informácie ľudí najviac zaujímajú?
Občania by chceli mať prístupné otvorené dáta najmä z oblastí:

Zdravotníctvo

Školstvo

bezpečnosť liekov

Verejná správa
kriminalita a bezpečnosť

84%

83%

82%

liečba chorôb a prognózy

všeobecné informácie

81%

o spoločnosti

81%
výdavky vlády

79%
pripravované projekty vlády

67%

Open data a biznis
Aké sú najväčšie bariéry?
Najväčšie bariéry využívania dát v strategických
rozhodnutiach firiem:
roztrúsenosť dát a náročnosť
ich zberu a analýzy

56%

TOP 10 - Prioritné oblasti pre
podporu biznisu

nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov schopných
analyzovať dáta

33%

dlhý čas potrebný
na analýzu veľkého
objemu dát

27%
komplikované
firemné procesy

veľké množstvo
neštruktúrovaných dát,
ktoré nie je možné spracovať

27%

27%

 Informácie o podnikateľských subjektoch
 Platobná schopnosť klienta, informácie o neplatičoch a
podvodníkoch
 Referencie firiem zúčastňujúcich sa verejných obstarávaní
 Možné dotácie pre podnikateľské zámery
 Projekty financované z fondov EÚ
 Rozhodnutia vydané v zmysle stavebného zákona,
územné plány
 Geografický informačný systém
 Socioekonomické a demografické dáta na regionálnej
úrovni
 Katastrálne dáta, centrálne číselníky – adresy, osoby,
firmy, autá
 Štruktúrovaný prehľad o dátových informáciách a ich
adresách

* Prieskum bol realizovaný v decembri 2013 a januári 2014 na vzorke 80 respondentov.
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Z otvorených dát
dokážu profitovať všetci
– ľudia, firmy aj štát
V poslednom čase sa o téme otvorených dát hovorí čoraz viac.
Open Data definujeme ako údaje zverejnené v otvorených
a užívateľsky prístupných formátoch, ktoré sú strojovo čitateľné
a prístupné zadarmo. Tvorí ich najmä štát, využívať by ich mali
predovšetkým firmy, s prínosom pre verejnosť. Prečo by však mal
štát posúvať niečo súkromnému sektoru bezplatne? Na túto aj
ďalšie otázky odpovedal Michal Klačan, predseda predstavenstva spoločnosti DATALAN.

Čo je na to potrebné?
Dôležitá je ochota takéto údaje zverejňovať a formát, v ktorom sa tak stane.

Aký je hlavný argument pre zverejňovanie dát štátom?
Práve vďaka Open Data môžu občania daného štátu dostať
lepšie služby, ktoré im pomôžu v každodennom živote. Štát
nemá a ani nemôže mať kapacitu na to, aby všetky možné oblasti dokázal obslúžiť sám. Tým, že zverejní vo formáte Open
Data údaje, ktoré má k dispozícii, vytvorí podmienky pre poskytovanie rôznorodých služieb verejnosti prostredníctvom
súkromného sektora.

Aký formát je najlepší?
Ideálne by bolo, ak by išlo o Linked Data. Z pohľadu ich využiteľnosti sú to takzvané päťhviezdičkové dáta. V ich prípade
je presne popísané, ako jednotlivé dáta vyzerajú a aký majú
význam. To výrazne zvyšuje efektivitu ich počítačového spracovania. Už samotné rozhranie takejto databázy vie, čo dáta
vo vnútri znamenajú. Ak získame dva rôzne zdroje päťhviezdičkových dát, je možné veľmi rýchlo nájsť atribúty, ktoré sa
prekrývajú a prelinkovať ich.

Ako to funguje v praxi?
V zahraničí si prínosy otvorenosti čoraz intenzívnejšie uvedomujú, preto počet vládami zverejnených datasetov rastie. Zo
vzniknutej situácie ťažia všetci, no najviac koncový zákazník.
Ten sa totiž dostane k službám, ktoré by mu inak štát nedokázal poskytnúť. V zahraničí si tak práve vďaka Open Data nájdete jednoduchšie voľné parkovacie miesto, či zistíte kriminalitu
vo štvrti, do ktorej sa chcete presťahovať. Nie je dôvod, prečo
by to nemohlo fungovať i na Slovensku.

»
„Vďaka Open Data sa zákazník dostane
k službám, ktoré by mu inak štát
nedokázal poskytnúť.“
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Môžete uviesť konkrétny príklad?
Máme dve databázy. Prvou je databáza liekov a ich zloženia.
Tou druhou zas databáza jednotlivých liečivých látok a ich
vzájomných interakcií. Skombinovaním dvoch takýchto päťhviezdičkových databáz vieme získať informácie o vzájomných interakciách jednotlivých liekov bez toho, aby sme museli budovať tretiu osobitnú databázu.
Nie všetky dáta sú ale päťhviezdičkové...
Tu sú to dáta vo formátoch napríklad RDF alebo XML. V prvom
prípade ide o formát pre textové dáta, XML už dokáže tieto
dáta aj bližšie popísať. Napríklad vieme, že prvý atribút je názov lieku, druhý atribút znamená liečivú látku, tretí jej množstvo. Tento formát je ale opisný. Ak by sme chceli s takýmito
rôznymi databázami pracovať, je potrebný ľudský zásah a nie
v každom XML súbore je atribút identicky nazvaný. Niekto
teda musí rozhrania databáz prepojiť.
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Pri Linked Data by sa ale využila takzvaná znalostná databáza
centralne vypublikovaná. Ktokoľvek by ju použil, dokázal by
dáta prelinkovať s čímkoľvek iným. Preto sú dnes práve Linked
Data tou najefektívnejšou formou pre zverejňovanie otvorených dát a prácu s nimi. A to vzhľadom na výsledok a benefit,
ktorý z nich môžeme očakávať.
Vráťme sa k spomínanej ochote a schopnosti štátu tieto dáta
zverejňovať. Ako to u nás vyzerá?
V porovnaní so zahraničím zaostávame. Kým USA doteraz zverejnili viac ako 80-tisíc datasetov, Spojené kráľovstvo takmer
17-tisíc datasetov, na Slovensku ich bolo iba 205. Nie je však
dataset ako dataset. Kým tie britské sú vo veľkej väčšine prípadov voľne prístupné, v použiteľných formátoch, stiahnuteľné
i kopírovateľné, na Slovensku je v mnohých prípadoch prístup
k dátam stále komplikovaný.
Kde vidíte hlavnú príčinu tohto stavu?
Zaostáva celá informatizácia verejnej správy a toto je jedným
z výsledkov tejto situácie.
Nie je to aj v ochote dáta zverejniť?
Ja to tak necítim, ochota podľa mňa nechýba. A to ani na
najvyšších miestach štátnej a verejnej správy. Problém nie
je ani v tom, že by sme tu potrebovali akúsi generačnú výmenu a s tým spojenú zmenu myslenia. Ochota ľudí však
často nestačí. Ak chcem dáta zverejňovať, potrebujem na to
aj informačnú podporu. Tá musí vychádzať z určitej ucelenej
koncepcie zverejňovania dát, aby bol celý proces efektívny
a jednotný. Pre jej vybudovanie je zas potrebné mať zodpovedajúce legislatívne prostredie, ktoré dá celému procesu
právny rámec. Legislatíva nie je iba zákon, ale aj vykonávacie
nariadenia a vyhlášky. Zabezpečené napríklad musí byť to,
aby sa so zverejňovaním dát zrazu neprestalo a svojvoľne sa
nemenila ani metodika a formát ich publikovania. V tom všetkom nateraz Slovensko zaostáva.

»
„Ak chcem dáta zverejňovať, potrebujem
informačnú podporu.“
Ak by nezaostávalo, ako by mohlo využitie Open Data reálne
vyzerať?
Predstavme si tvorbu katastrálnej mapy. Máme GPS súradnice
jednotlivých objektov, vieme, kde začína a končí konkrétny
pozemok. Vieme, kto je jeho vlastníkom a množstvo iných
údajov. Za tieto dáta sme si už z verejných zdrojov zaplatili,
prečo by teda nemali byť otvorené? Môžeme uvažovať nad
tým, že by časť prístupu k takýmto dátam bola i spoplatnená,

ak by bolo potrebné platiť za ich administráciu. No v ideálnom
prípade by mali byť úplne otvorené a voľné. Potom by vzniklo
množstvo aplikácií a služieb, ktoré by tieto dáta aktívne využívali. Občan by dostal lepšie služby, vpred by sa posunul i rozvoj znalostnej ekonomiky a spoločnosti.
Je tento prínos Open Data v bežnom živote dostatočným
argumentom?
Určite, vysvetlím na jednoduchom príklade. Chcem si postaviť
dom a cestou autom natrafím na pekný pozemok - neobrobené pole na okraji obce. Dnes musím obehať množstvo úradov,
aby som zistil, komu vôbec patrí, či tam môžem stavať a koľko
ma to môže približne stáť. Ak by sa ale viac využívali Open
Data, cez telefón a jeho GPS čip okamžite z daného poľa zistím majiteľa, či je pozemok v intraviláne obce alebo nie, ako
vyzerá pre danú oblasť územný plán, kde sú najbližšie inžinierske siete a podobne. Bez štátu a jeho databáz to ale nezistím, preto celá iniciatíva Open Data smeruje práve k štátu.
Štát nielenže umožní poskytnúť lepšie služby, ale sám na tom
zarobí. Navyše, bude fungovať aj transparentnejšie, keďže ľudia získajú lepší prehľad o veciach verejných.
Štát dá dáta zadarmo, kde je teda priestor pre finančný benefit?
Každá firma, ktorá dokáže Open Data využiť a vytvorí prosperujúci biznis model, zaplatí v konečnom dôsledku štátu dane
a zamestná ľudí. Akákoľvek podpora ekonomiky s vyššou
tvorbou pridanej hodnoty, kam patria aj sofistikované služby
a produkty, sa štátu vráti. Nehovoriac o tom že aj štát je často
konzumentom svojich vlastných dát a nezískava ich rozhodne najoptimálnejšie. Integrácia hoci na úrovni informačných
zdrojov sa ukazuje ako jedna z najnákladnejších aktivít.
Kde vám využitie Open Data prístupu momentálne najviac
chýba?
Najjednoduchšia a asi aj najpravdivejšia odpoveď by bola:
všade. Od stavebného konania, cez informácie o liekoch až po
mapu kriminality. Tieto informácie sa na internete dajú nájsť,
no vždy si to vyžiada neadekvátne veľa času a námahy v porovnaní s tým, ako by to vyzerať mohlo.
Hovorili sme o dátach štátu. A čo firmy? Aj tie majú množstvo užitočných dát, ale nevidia dôvod, prečo by sa o ne mali
deliť napríklad s konkurenciou.
Firmy sa o dáta podelia vtedy, keď uvidia zmysel takéhoto kroku. Dôležitý je biznis model, ktorý by bol s takýmto krokom
spojený. Inak sa k poskytnutiu dát zadarmo postaví telekomunikačný operátor a inak vyhľadávač typu Google. Preto som
presvedčený, že aj miera zverejňovania dát firmami bude rásť.
Celý tento segment má nepochybne obrovský potenciál, len
sa netreba báť ho využiť.
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Open Data?
Slovensko nemá inú možnosť,
len ich sprístupniť

Zuzana Wienk
Dlho nevedeli prísť na to, prečo, kto a kde upcháva odpadový kanál tukom. Až niekomu napadlo spárovať informácie o reštauráciách
a o tom, ktoré z nich za odvoz tuku neplatia. Vinník sa už pri prvej návšteve zistil. New York má o problém menej a ešte aj ušetril na
nákladoch za prieskum. „Aplikácií, ktoré vďaka Open Data vznikajú, je neskutočne veľa. Treba ich len sprístupniť,“ hovorí Zuzana Wienk.
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programová riaditeľka Aliancie Fair-Play
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»
„Open Data sú užitočné nielen pre verejnosť,
ale aj samotnú štátnu správu.“
Čo pre vás Open Data znamenajú?
Pre nás ako občianske združenia znamenajú veľmi veľa. Ak
občania nemajú prístup ku kvalitným informáciám zo štátnej
správy, nemôžu byť rovnocennými partnermi ľudom, ktorí rozhodujú. No ak má byť demokracia vládou ľudu, potom
práve ľudia musia mať možnosť prijímať informované rozhodnutia. A tie môžu prijímať len vtedy, ak vedia, čo sa v štátnej
správe deje. Open Data sú tak podľa mňa technologickým
posunom oproti filozofii, ktorá v západných demokraciách
existuje už desaťročia - umožniť občanom čo najširší prístup
k informáciám v štátnej správe. Open Data priniesli spojenie
tejto filozofie s technologickou revolúciou.
Do akej miery však majú byť Open Data naozaj otvorený-

Foto: SME

mi?
Podľa mňa verejné údaje, teda tie, ktoré produkuje štátna
správa, by mali byť otvorené úplne, samozrejme, s prihliadnutím na presne definované výnimky – napríklad osobné údaje
občanov. Na Slovensku už máme veľmi liberálne nastavený
zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý aj garantuje čo najširší prístup k informáciám. Bez neho by sa vlastne
ani Open Data nikam nepohli. Vďaka nim však už tieto informácie nebudú prístupné len na základe žiadosti jednotlivého
občana, ale budú proaktívne čakať na internete na svojho používateľa. A bez záťaže poplatkov. Ak by totiž napríklad obchodný register dostala k dispozícii jedna firma, ktorá by ho
prevádzkovala a údaje predávala záujemcom, predstavovalo
by to veľkú bariéru pre občanov. Verejná kontrola či mediálna
kontrola sa nedá robiť bez toho, aby ľudia mali prístup k základným informáciám.
Na jednej strane máme zákon, ktorý je nastavený liberálne.
Je tu tiež obrovské množstvo informácií. Napriek tomu podľa
vás verejný sektor úplne zaspal 21. storočie. Prečo?
Pokiaľ ide o technologický rozvoj, Slovensko je podľa mňa
skutočne sto rokov za opicami. Keď som sa pred tromi rokmi
prvýkrát rozprávala na túto tému so štátnymi úradníkmi, šokovalo ma, aká nízka miera orientácie v súčasných technológiách existuje. A tiež to, ako sa nikto nezaoberá tým, ako tieto
informácie nielen sprístupňovať verejnosti, ale ich aj zmysluplne spracúvať. Open Data sú pritom užitočné nielen pre verejnosť, ale aj samotnú štátnu správu. Ak bude mať k dispozícii kvalitné dáta prístupné naprieč rôznymi rezortmi, môže
neuveriteľne zlepšiť vlastnú prácu. Poviem len pár príkladov.
V New Yorku práve zistením, ako funguje núdzová linka, dokázali skvalitniť jej služby. V Nórsku zas analýzou údajov zistili,
že je zbytočné, aby také množstvo policajtov pracovalo počas
dňa, kedy je minimálna kriminalita, v dôsledku čoho posilnili
ich počet v noci a cez víkendy.

Kde je u nás problém?
Pokiaľ nemáme dáta v kvalitnej forme, tak sa nepohneme ďalej. Na Slovensku nielenže nefunguje dostatočne dobrá analýza
dát, ktoré produkujú verejné inštitúcie pre vlastné potreby, ale
sa nevyužívajú ani technológie na to, aby boli tieto informácie
prístupné verejnosti. Pritom štátu by proaktívne zverejňovanie
informácií na internete ušetrilo obrovské množstvo peňazí.
Je teda problém v technickom zabezpečení, alebo v ľudskom faktore, že tu nie je ochota takéto informácie vôbec zverejňovať?
Je to kombinácia. Problém je aj v technologickom faktore
a ľudskom prístupe. Pritom riešenia, ktoré existujú pre túto
sféru Open Data, sú ľahko prístupné a open sourcové, teda
zadarmo. Napríklad opendatový portál Európskej komisie
alebo britskej vlády funguje na takomto riešení, ktoré takmer
nič nestálo. No je to aj o nastavení mysle. Štát si uvedomuje
riziko, čo by otvorenie dát prinieslo. Chyby, ktoré sa urobia,
budú viditeľnejšie a ľahšie zistiteľné.
Je to len na úrovni štátnej správy?
Aj na úrovni samospráv. Mnohí funkcionári majú pocit, že im
mandát nejakým spôsobom patrí. Zúčastnila som sa niekoľkých pracovných skupín, kde sa pracovníci magistrátov rozčuľovali nad tým, že ich občania žiadosťami o informácie doslova šikanujú. Pritom chceli úplne bežné informácie.
Spomínali ste príklady z Nórska a USA. DATALAN nedávno
zisťoval v štátnom, firemnom a mimovládnom sektore, kde by
mali byť Open Data najviac prístupné. Väčšina vymenovala bezpečnosť liečiv, bezpečnosť obytných štvrtí, informácie o škole,
o spoločnosti a výdavkoch vlády. Ak by bol prieskum vo verejnosti, ako by podľa vás dopadol?
Určite by bol veľký záujem o dáta, ktoré by prispeli k lepšej
lekárskej starostlivosti, ale aj k väčšej transparentnosti a kontrole verejného obstarávania a zlepšeniu jeho efektivity. Som
však skôr za to, aby sme uvoľnili všetky dáta, nech si ich užívatelia podľa potreby nájdu. Čo si všímam vo svete, je, že po
sprístupnení dát verejnej správy vzniká množstvo aplikácií.
Napríklad v Londýne jedna z nich človeku povie, kde je jeho
autobus či metro momentálne na trase, a ak dopravný prostriedok mešká a náhodou prší, človek si môže dať povedzme
kávu v kaviarni za rohom. Hoci sú nejaké trendy vo svete, ľudská kreativita nepozná hraníc. Preto nepovažujem za šťastné,
ak úradníci chcú predpokladať, o čo bude najväčší záujem
a podľa toho dáta uvoľňovať. Lepšia cesta je ich uvoľniť a podporovať vo svojom prostredí inovácie a aktivitu ľudí. Potom
z tých dát niečo zaujímavé vznikne, často dovtedy nepredstaviteľné.
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»
„Najlepšia cesta je dáta uvoľniť
a podporovať vo svojom prostredí
inovácie a aktivitu ľudí.“

Napríklad?
Prekvapilo ma využitie Open Data zhodou okolností tiež
v New Yorku. Dlhodobo tam zápasili s odstraňovaním upchatých kanálov. Newyorčanov stojí veľa peňazí aj času nájsť
vôbec miesto, kde je kanál upchatý. A niekomu napadlo sa
opýtať, kto je najväčším producentom tuku, ktorý upcháva kanály. Zistili, že reštaurácie. Tak porovnali údaje, kde sú
reštaurácie, a verejne dostupné dáta, koľké z nich platia za odvoz tuku. Potom tieto dáta spárovali a pozreli sa na tie, ktoré
neplatia za odvoz tuku a pravdepodobne ho vylievajú do kanála. Išli tak len na pár miest, na istotu. A problém odstránili.
Podobne v Británii na základe aplikácie hodnotenia verejných
nemocníc podľa kvalitatívnych prvkov zvýšili konkurenciu a
boj o pacienta.

Na jednej strane to generuje obrovský biznis, na druhej strane aj ušetrenie na strane verejnej správy a samosprávy. Máme
nejaké čísla o úsporách?
Takáto hĺbková štúdia sa ešte nerobila, koľko napríklad štát
stojí vybavovanie žiadostí o informácie, koľko to, že si rezorty
navzájom chcú pozerať vlastné databázy, že tie databázy nie
sú v kvalitnej podobe a sú nepoužiteľné. Som však presvedčená, že keby štát do toho investoval peniaze aj formou dobre
využitých eurofondov, tak by to mohlo priniesť úžasnú úsporu nielen pre štát, ale aj príležitosti pre podnikateľov. Len štát
sa týmto ešte seriózne nezaoberal.
Kedy teda predpokladáte, že Open Data budú mať u nás
plné využitie?
Prvých lastovičiek sa podľa mňa dočkáme už v priebehu
2-3 rokov. Aj preto, že Slovensko je súčasťou Európskej únie
a Európska komisia posilňuje cez svoju legislatívu využívanie
otvorených dát. Aj na Slovensku sú už prvé eurofondy, ktoré
majú byť naviazané práve na túto oblasť. Len verím, že pôjde o zmysluplne navrhnuté a nie predražené a nezmyselné
projekty. Pretože balík, ktorý by mal ísť do otvorených dát,
je veľkorysý. Ide o niekoľko miliónov eur na jednotlivé sféry.
Treba už len zmeniť myslenie a to, aby nielen mimovládny
sektor, ale aj ďalšie sektory presadzovali potrebu otvorených
dát.

Pokiaľ ide o verejnú sféru, kde by sa ešte dali využiť?
Príkladov je veľa. Napríklad zefektívnenie fungovania linky
prvej pomoci. Ale aj odkaz pre starostu, ktorý vznikol podľa britského príkladu Fix my street, je istý formát budovania
Open Data, kde sami užívatelia nahlasujú problémy a vytvárajú tlak na samosprávy, aby sa riešili. V Kanade v niektorých
mestách je tiež možnosť nainštalovať si aplikáciu, vďaka ktorej senzor mobilného telefónu zachytí otrasy pri ceste autom
a vie vyhodnotiť, kde ste nabehli na výtlk alebo jamu. Tieto
dáta tak získa každý užívateľ a zároveň samospráva môže
bez nákladných kontrol ciest okamžite identifikovať miesto
a opraviť cestu.
Existujú aj nejaké vyčíslenia, aký prínos môžu mať pre ekonomiku Open Data?
Tento rok vyšla štúdia spoločnosti McKinsey, podľa ktorej by
sedem vybraných sektorov v USA vygenerovalo v dolároch
cez Open Data biznis v biliónovej hodnote. Aj Európska komisia prišla pred pár rokmi s podobnou štúdiou, kde práve Open
Data môžu vygenerovaním obrovského biznisu prispieť k zachovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky starého kontinentu.
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Zuzana Wienk ako spíker na konferencii OPEN DATA FORUM.
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Aj firemný sektor by mal byť proaktívnejší?
Áno. Napríklad nedávna konferencia DATALANu bola zatiaľ
prvým takým podujatím, ktorý spojil štátnu správu, mimovládny sektor a firmy. Predtým táto téma vo firemnom sektore
existovala len veľmi okrajovo, spomenúť môžem sieť foaf.sk
a podobne. Mimovládny sektor, ktorý je lídrom v tejto oblasti,
však zatiaľ naráža na to, že dáta zo štátnej správy sú vo veľmi zlom technickom stave. Neexistujú štandardy, ktoré by sa
dodržiavali, mnohé dostupné dáta treba skôr, ako ich môžete zodpovedne použiť, vyčistiť. To je jednak veľká investícia
a nie vždy sa to aj dá. Štát si napríklad svoje zmluvné vzťahy
s firmami doteraz neukladal podľa ich unikátneho čísla - IČO
firmy, ale podľa názvu a adresy subjektu. Dokonca aj názvy
boli často skôr skratkou či skomoleninou názvu firmy, takže sa
ani nedali získať údaje, z ktorých by sa dalo niečo analyzovať.
Tlak Európskej únie by to mal zmeniť, nie?
Slovensko muselo pred rokom implementovať smernicu
Európskej komisie, týkajúcu sa Open Data, ktorá mala ich
používanie uľahčiť. Komisia však dala možnosť štátnym organizáciám vybrať si, či poskytnú prístup, alebo nie. Po roku
sme dvakrát vyskúšali vyžiadať si dáta na Katastri nehnuteľností a na Ministerstve spravodlivosti a Obchodnom registri,
ale obe žiadosti nám zamietli. Takže ak si stále môžu inštitúcie
vybrať, naša skúsenosť je, že prístup odmietnu. Komisia pripravila aj novú smernicu, ktorá by mala situáciu zlepšiť.
Práve v spomínaných oblastiach sa pritom dajú zmysluplne
prepájať dáta.
Už teraz vieme, že najväčší záujem je o Obchodný register, Kataster nehnuteľností či Vestník verejného obstarávania. Veľký
záujem je hlavne o geolokačné a geografické dáta, ktoré má
k dispozícii kataster. Dôvodom je, že pri tvorbe aplikácií s trasami potrebujete geolokalizačný moment. A tu sme pozadu.
Ale minimálne by práve táto sféra mohla byť prvou lastovičkou, nie?
Ani nie. Teraz je v pripomienkovom konaní zákon, ktorý chce
práve katastrálne dáta úplne vyňať spod štandardného reži-

»
„Open Data môžu vygenerovaním
obrovského biznisu prispieť
k zachovaniu konkurencieschopnosti
ekonomiky starého kontinentu.“

mu a ponechať ich v režime, o ktorom bude rozhodovať kataster. Ten pritom vďaka systému, ktorý nastavil štát, zarába na
poskytovaní týchto informácií, preto zatiaľ, pokiaľ viem, nie je
naklonený informácie poskytnúť. Bude tak potrebné najskôr
doriešiť finančnú otázku.
O akú finančnú sumu by štát prišiel, keby všetky Open Data
sprístupnil?
Ministerstvo financií to nedávno vyčísľovalo. Nebol to taký
obrovský výpadok.
Open Data prinesú uľahčenie života, no kde sú možnosti, sú
vždy aj hrozby týkajúce sa bezpečnosti, hlavne pri zlyhaní ľudského faktora. Aké je tu riziko zneužitia údajov?
V európskom priestore, teda aj u nás, platí pomerne silná
ochrana osobných údajov, a to aj v porovnaní s USA. Táto
ochrana sa týka predovšetkým jednotlivcov. Teda prístup
k údajom z daňových priznaní či zdravotnej dokumentácie,
prípadne zo súdnych spisov, pokiaľ človek nie je právoplatne
odsúdený, by naozaj nikto nemal mať a tento princíp je prelamovaný len v prípade, že si neplníte zákonom predpísané
povinnosti. Na druhej strane, spolu s Transparency International prevádzkujeme portál Otvorené zmluvy. Ten z centrálneho registra zmlúv preberá zmluvy a dáva im inú funkcionalitu,
uľahčuje ľuďom vyhľadávanie zmlúv, či možnosť uloženia tých
zaujímavých, ku ktorým sa chcú vrátiť neskôr. Stretávame sa
s prípadmi, kedy centrálny register zmlúv uvoľní osobné údaje ľudí a tí to zistia niekedy až u nás. Keďže ide o stovky a stovky automaticky sťahovaných údajov, riešime to až následne.
Ako tomu zabrániť?
Zlepšením aplikačnej praxe. Vážneho zneužitia Open Data
ako takých sa však neobávam. To je o bezpečnosti systémov.
Ak niekto údaje uvoľní, existujú mimo systém, tvoria akoby
obraz. Aj to, čo je verejné, je len obraz. Reálna škoda by nastala, ak by sa niekto nabúral do systému.
Sú oblasti, kde nie sú Open Data vhodné?
Je to vždy o konsenze spoločnosti. Je možné, že by otvorené dáta v prípade trestného stíhania alebo súdneho konania,
kým človek nie je uznaný vinným, mohli uškodiť. Podobne
údaje o zdravotníctve, majetku atď. sú citlivé. Máme totiž iné
poňatie súkromia, ako napríklad v Nórsku. Tam si môžete pozrieť susedove daňové priznanie priamo na internete či rebríčky najbohatších, ktoré médiá zostavujú na základe daňových
priznaní. V USA si napríklad vedia ľudia vyhľadať trestaného
pedofila vo svojom okolí. Závisí teda od krajiny a konsenzu
spoločnosti, čo sprístupní. Ale v samotnej filozofii Open Data
by som nebezpečenstvo nevidela.
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Ako prežiť
v on-line svete
Pamätáte sa ešte na dobu pred internetom? Pre dnešných
tridsiatnikov sú to nostalgické spomienky na detstvo, no ani
mnohí skúsenejší si už svet bez výdobytkov moderných technológií nevedia predstaviť.

Potvrdzujú to aj prieskumy. Podľa údajov AIMmonitoru dosiahla vo februári 2014 internetová populácia na Slovensku
3 301 236 užívateľov. Počet zobrazení stránok dosiahol číslo
1 867 971 898, z toho vyše pol miliardy zobrazení pripadlo na
mobilné zariadenia. A len za rok stúpol počet zobrazení cez
mobilné zariadenia o vyše tretinu. Dôvodom je prudké rozšírenie smartfónov a tabletov. Hoci je značná časť času stráveného on-line venovaná zábave a socializácii, dopad presunu
aktivít z offline sveta na internet pociťuje aj biznis.
Obchodné stratégie a nástroje, ktoré boli v poriadku ešte pred
niekoľkými rokmi, dnes už na úspech nemusia stačiť. Internet
zmenil úplne všetko. Od spôsobu, ako zákazníka nájsť, osloviť
či zaujať, až po to, ako sa mu pripomenúť po úspešnom uzavretí obchodu.

Neefektívne sociálne siete?
Najväčším problémom tak môže byť, že hoci si mnohé spoločnosti uvedomujú potrebu modernizácie, pri rozmýšľaní nad
spôsobmi využitia nových technológií zostávajú v predinternetovej dobe.
Príkladom môžu byť sociálne siete. Facebook, Twitter, ale
i YouTube zobrali internetový svet útokom a dnes sú to stránky, na ktorých užívatelia trávia najviac času. Potenciál stoviek
miliónov možných zákazníkov si uvedomujú aj mnohé spoločnosti a prispôsobujú sociálnym sieťam aj svoje marketingové aktivity.
Podľa prieskumu magazínu Harvard Business Review o využití sociálnych médií, 79 percent oslovených spoločností už
na sociálnych sieťach vyvíja alebo plánuje vyvíjať aktivity. Na
prvý pohľad vysoké číslo má však svoje „ale“. Deväť z desiatich
firiem priznáva, že nemá pocit efektívneho využitia investovaného času a prostriedkov. Na sociálnych sieťach totiž stále
používa marketingové techniky z minulosti ako masové oslovovanie potenciálnych zákazníkov. Výsledkom nielenže nie je
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nárast predaja a zlepšenie výsledkov, ale v mnohých prípadoch naopak nahnevanie potenciálnych zákazníkov a vytvorenie nepriaznivej situácie do budúcnosti.

»
9 z 10 firiem nemá pocit efektívneho
využitia investícií do sociálnych sietí.
Úspešné spoločnosti však vďaka sociálnym médiám dokážu
nielen propagovať svoju značku, ale vedia aj predvídať zmeny nálad zákazníkov, ktorým sa potom môžu prispôsobiť.
Sociálna sieť môže firme prezradiť, že potenciálny zákazník
potrebuje nové auto, plánuje dovolenku v Stredomorí a rozmýšľa nad úrazovým poistením pre svoje dieťa.
Rovnako, dáta zo sociálnej siete môžu byť hodnotným zdrojom informácií pre retenčné oddelenia firiem. Ľudia sa totiž radi sťažujú, na sociálnych sieťach obzvlášť. Ak firma vo
svojom CRM systéme okamžite nájde dôvod nespokojnosti
zákazníka so svojou službou, má oveľa vyššiu šancu si ho po
oslovení retenčným oddelením udržať.

Registrácia bez registrácie
Využitie Facebooku, Twitteru a iných sociálnych médií sa však
nesmie končiť pri pridávaní statusov a drankaní lajkov. Pomôcť môže aj využitie sociálneho loginu. Vďaka prepojeniu
stránky firmy so sociálnymi sieťami si zákazník nemusí vytvárať ďalšiu registráciu. Práve vymýšľanie prihlasovacích mien
a nových hesiel, ktoré majú na rôznych portáloch rôzne povinné parametre, môže byť tou bariérou, ktorá potenciálneho
klienta odradí od ďalšej interakcie s firmou.
Verejne prístupné údaje, ku ktorým sa tak firma so zákazníkovým súhlasom dostane, možno jednoducho prepojiť so sys-
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témom CRM. Výsledkom je obojstranne výhodná spolupráca,
keď klient dostane za menej námahy ponuky šité na mieru
a spoločnosť dáta, s ktorými vie pracovať.

Najcielenejší marketing
Pri oslovovaní zákazníka 21. storočia však treba spraviť ešte o
krok viac. Údaje o zákazníkoch už nemusia byť problém, ľudia
za sebou zanechávajú čoraz širšiu digitálnu stopu. Skutočnou
výzvou je to, ako sa v ich záplave orientovať a ako ich využiť.
Big Data sú často nákladnou odpoveďou na problémy nezodpovedajúceho rozsahu. Niekedy však môžu byť tým správnym
riešením. Prekážkou pri ich správnom využití býva, že firmy
často ani netušia o možnostiach, ktoré by im spracovanie dostupných údajov mohlo priniesť. Ani to, ako by analýzu dokázali pretaviť do obchodných výsledkov.

»
Firmy netušia, ako analýzu dát pretaviť
do obchodných výsledkov.
Skúmanie veľkého množstva dát v praxi využívajú napríklad
banky. Tieto nástroje vedia využiť aj pre marketingové ciele.
Textovou analýzou príspevkov na sociálnych sieťach a v diskusných fórach dokážu napríklad pripraviť zákazníkovi skutočne ponuku na mieru.
Odtiaľ je už len krôčik k event driven marketingu. Ten vychádza z rovnakého princípu ako cielený marketing. O zákazníkoch zbiera údaje z internetu, ale aj z vernostných kariet
a podobných nástrojov. Posúva sa však ešte ďalej a potenciálneho klienta sa snaží osloviť v momente udalosti, ktorá je
pre neho významná – či už je to narodenie dieťaťa, hypotéka,
svadba, zvýšenie príjmu alebo naopak strata zamestnania.
Výhodou tohto prístupu je, že zákazník nemá pocit obťažovania pri každej maličkosti a zároveň ponuky prichádzajú presne v čase, keď ho môžu zaujať. O tom, že ide o obojstranne
výhodný model svedčia aj čísla – kým pri bombardovaní zákazníkov všeobecnými ponukami sa odozva pohybuje rádovo
v nízkych desatinách percenta, pri event driven marketingu
dokážu firmy dosiahnuť 20 až 50-percentnú odozvu.

Kamenné obchody nemusia
zostať v dobe kamennej
Permanentný prístup na internet a stále väčšia mobilita znamenajú, že hranica medzi on-line a reálnym svetom sa pomaly
vymazáva. Na to, že internetový obchod dnes už neznamená
len virtuálnu prevádzku na internetovej stránke, a že kombinácie internetových obchodov s kamennými predajňami sú
stále častejšie, sme si už zvykli. Mobilita však už ovplyvňuje
aj samotné fungovanie kamenných predajní. V minulosti bol
zákazník v nevýhode a pri rozhodovaní sa v obchode musel
spoliehať na odbornosť personálu. Dnes však má v ktoromkoľvek okamihu prístup ku kolektívnemu vedomiu webu
a už pri vstupe do predajne býva vybavený podrobnými informáciami o tom, čo potrebuje.
Podľa niektorých vízií z minulosti mal internet kamenné predajne úplne pochovať. V skutočnosti však nové možnosti,
ktoré so sebou konektivita a mobilita prinášajú, môžu tradičným predajniam priniesť výhodu. Inovatívni predajcovia dokážu využiť moderné technológie na to, aby dokázali
predvídať záujem zákazníkov a nasmerovali ich k svojim
produktom.
Sridhar Ramaswamy z Google spomína príklad Adidasu.
Odevná spoločnosť si nechala vypracovať analýzu, ako jej pomohlo využívanie lokalizačných služieb. Zákazník bol pri prezeraní reklám na produkty Adidasu nasmerovaný k najbližšej
predajni. Podľa analýzy investícia v hodnote milióna dolárov
priniesla extra tržby 1,6 milióna dolárov.
Vstupom do predajne sa však prelínanie reálneho a on-line
sveta nekončí. Obchodníci môžu zákazníkom ponúknuť napríklad digitálne zrkadlo, ktoré zo skúšania desiatok šiat spraví
záležitosť niekoľkých minút. Zákazník môže vidieť sám seba
zo všetkých uhlov v rôznych modeloch bez toho, aby strácal
čas v kabínke – tam si potom vezme už len model, ktorý ho
najviac zaujal.

Zákazník je na prvom mieste
Moderné technológie umožňujú aj cielené zameranie zákazníka. Klienta, prezerajúceho si výklad obchodu, tak dokáže
sieť identifikovať a priamo v tej chvíli mu do smartfónu poslať
zľavový kupón, či oznámenie o akciových cenách.
Hoci sa prostriedky zmenili, cieľom obchodu je stále to isté
– predať tak, aby bol zákazník spokojný a vrátil sa. Internet,
mobilita, Big Data sú silné nástroje, ktoré dokážu v správnych
rukách priniesť revolučné výsledky. Žiadna firma by však nemala zabúdať na to najdôležitejšie – ľudský prístup. Zákazníci
sú totiž stále „len“ ľudia.
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6 zmyslov
on-line generácie
S on-line generáciou prichádzajú nové návyky zákazníkov, ktorí
sú viac aktívni v on-line než offline priestore. Ak chce firma nájsť,
osloviť, zaujať a predať aj tejto generácii zákazníkov, musí vo
svojej marketingovej stratégii myslieť na 6 vecí, ktoré budú mať
zmysel nielen v roku 2014.
Zmysel bude mať orientácia na content
Nielen v poslednom období svetom on-line marketingu hýbe
zameranie sa na obsah, teda content marketing. S budovaním
obsahu súvisí aj interakcia s vlastnými zákazníkmi, ktorí majú
vďaka sociálnym sieťam jedinečnú platformu spoznať značku
viac, bližšie a na vlastnej koži.
Nikto však nestojí o čítanie dlhých a nudných správ na sociálnych sieťach. Potrebné je komunikovať jednoducho, účelne, s dôrazom na vizuálnu stránku. Odkedy prišiel Facebook
a jeho NewsFeed, on-line obsah získal na dôležitosti o to viac.
Po ňom nasledoval Pinterest, Instagram, Vine, Snapchat... Nejde len o to, že sú to platformy plné obsahu. Ide o to, ako tieto
platformy chápu spôsob jeho konzumácie. V podstate nevymysleli nič nové, iba pochopili to, ako je pre nás prirodzené
obsah prijímať. Proces uchovávania myšlienok začal pri obrázkoch v jaskyniach. Až niekde na konci tohto vývoja sme začali
používať písmená. Na webe to bolo paradoxne naopak. Začali
sme písmenami a obraz prišiel na rad až vtedy, keď sme mali
dostatočne rýchle pripojenie. Preto je orientácia na content
dôležitým trendom – konečne aj na webe komunikujeme tak,
ako je pre náš mozog najprirodzenejšie. Veľkými obrázkami,
videom a zaujímavým obsahom.
Dôležité je teda zvoliť správny komunikačný kanál pre náš
content marketing – ak potrebujeme sprostredkovať rýchlo
veľký počet informácií, použijeme Twitter. Ak je náš obsah
čisto vizuálny a produkty na pohľad „fotogenické“, vyskúšame
Instagram. Z pohľadu marketingu je na Slovensku najrelevantnejšou sociálnou sieťou jednoznačne Facebook (viac ako
2 milióny aktívnych používateľov), ostatné sociálne siete sú
v silnej minorite. Dôvodov, prečo tomu tak je, môžeme identifikovať viacero – Facebook je koncipovaný ako čoraz viac vizuálnejší a ponúka aj možnosť na sprostredkovanie viacerých
informácií súčasne, teda spája to najlepšie z oboch svetov.
Zmysel bude mať cielenie na dôchodcov
Zachytili ste už buzzword „silver surfers“? Je to generácia užívateľov, ktorí majú nad 60 rokov. Pracovať s technológiami
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sa naučili ako štyridsiatnici a dnes prichádzajú do vveku, kedy
začínajú mať viac času na veci, ktoré chcú robiť. Rozumejú internetu, vedia ho používať – zatiaľ však k nemu nemajú takú
dôveru, aby ho začali používať ako nákupný kanál a menili tak
svoje rokmi zaužívané nákupné správanie. Aj napriek tomu
však nie sú bez záujmu o nové trendy - niektorí z nich už majú
smartfóny. Digitálne cieľovky už nekončia hranicou 55 rokov.
Nemusíme mať krištáľovú guľu, aby sme mohli povedať, že
skupina silver surfers bude nepochybne silnieť. Všetci starneme a užívatelia technológií takisto. Marketéri, myslite na to po
celý rok.
Zmysel bude mať využitie nositeľných technológií
Nielen nedosiahnuteľné Google Glass tvoria kategóriu „wearable tech“. Napríklad také smart hodinky sú už samostatnou
produktovou kategóriou a sú dostupné aj vo vašom elektre.
Ich význam podčiarkuje, že aj veľkí hráči ako Sony a Samsung
priložili svoje želiezka do ohňa. Síce si počkali na to, ako verejnosť zareaguje na malé startupové projekty, no nakoniec
zainvestovali.
Sony má už druhú generáciu smarthodiniek a Samsung veľkou kampaňou odpálil svoju prvú. Okrem toho sú tu lowcostové Pebble Smartwatch, i’mWatch a ďalšie. Majú svoje
nesporné benefity, otázkou zostáva len to, ako ich dokážu
výrobcovia odkomunikovať mainstreamovému publiku.
Zmysel bude mať orientácia na mobilné technológie
V digitálnych projektoch sledujeme, že používatelia stále viac
pristupujú k rôznym službám zo smartfónov, čo v praxi znamená aj zmeny v prístupe k návrhom korporátnych stránok.
Klasické „desktopové“ verzie webstránok idú do úzadia a kým
v minulosti bolo trendom robiť mobilné verzie webov pre
smartfóny až ako sekundárnu vec, v súčasnosti je trend opačný – mobilné verzie idú do popredia a ich dôležitosť rastie na
úkor desktopov. To je jedným z dôvodov, prečo je podstatná
hlavne funkčnosť webstránok a začína byť štandardom požiadavka na ich responzívny dizajn.
Zmysel bude mať ešte silnejšia personalizácia marketingu
Na slovenskom trhu obzvlášť – sme totiž dva-tri roky pozadu
oproti globálu. Práca s cookies, retargeting a personalizovaná
komunikácia. Precíznejšie cielenie podľa záujmov a nie podľa
demografie, práca s užívateľskými dátami a zamestnávanie
data-minerov. Z toho vyplýva lepšie porozumenie svojim zákazníkom a efektívnejšia reklama.
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Vďaka personalizovanému obsahu budeme musieť ešte lepšie
integrovať jednotlivé kanály medzi sebou. Dôležitá bude väčšia
automatizácia procesov, ktoré nezahŕňajú komunikáciu.
Zmysel bude mať komplexné využívanie digitálneho ekosystému v komunikácii firiem na zákazníka
Pod komplexným využívaním on-line komunikačných kanálov sa už dnes nerozumie len to, že vytvoríme pre svoju firmu webstránku a zaplatíme si niekoľko na ňu odkazujúcich
bannerov. Dôležitejšie ako kedykoľvek predtým je pristúpiť
k celému „lovu na on-line zákazníka“ zodpovedne a sofistikovanejšie. Takýmto lovom môže byť napríklad dynamická retargetingová kampaň na základe zbierania cookies – informácií
o používateľoch. Nie je novinkou a ničím výnimočným, vidieť
na zahraničných webstránkach slovenské reklamy na produkty, ktoré sme zhodou okolností pozerali niekoľko hodín dozadu na stránke on-line shopu. Zmyslom je teda nastavenie toku
zákazníkov, ich nasmerovanie na miesta, kam ich chceme dostať – je rozdiel, kde vzniká konverzia a kde konverzia finálne
vytvára hodnotu pre firmu. Preto napríklad vedenie firemného YouTube kanálu, Facebook page, alebo sústredenie sa na
SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) za pomoci firemného
blogu dáva význam pre budovanie povedomia a ovplyvňuje
finálnu konverziu zákazníka viac ako tomu bolo v minulosti.

Obrázok vyššie nám podrobnejšie ukazuje, ako môžeme chápať takýto on-line ekosystém.
Toto je len niekoľko trendov, ktoré majú v roku 2014 zmysel.
Myslite však na to, že žiaden trend vás nezachráni, ak máte
zlý produkt či zlé služby a nepočúvate svojich zákazníkov, keď
vám to hovoria. Najdôležitejším trendom budú totiž vždy záujmy vášho zákazníka.

Pavol Kubán
Prezident a Predseda správnej rady ADMA
Asociácia digitálnych marketingových agentúr
www.adma.sk
Pavol študoval na UMB v Banskej Bystrici a v súčasnosti
dokončuje štúdium k získaniu titulu MBA na Open University. Hneď po ukončení univerzity stál pri zrode skupiny spoločností SCR (www.scr.sk), kde v súčasnosti zastáva
funkciu CEO. Skupina zahŕňa spoločnosti z oblasti digitálneho marketingu, designu, IT, mobilných technológií a architektúry, a v minulom roku získala viacero ocenení na
národnej súťaži aplikácií AppsRulezz 2013.
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Môj on-line vs. offline život:
100%
Stanislav Recký
Vedúci oddelenia projektového manažmentu
Online som akurát tak na telefóne, keďže ho
nikdy nevypínam, ale čas trávený na internete
si riadim a snažím sa ho využívať zmysluplne.
Nemám potrebu aktívne „zabíjať ” čas na sociálnych sieťach.
Smartfón mám stále so sebou a tak jednoznačne vyhráva vo
využívaní na kontrolu emailov a kalendára. No zároveň sa
snažím, aby slúžil on mne a nie naopak, takže žiadne notifikácie na emaily ani iné nepodstatné udalosti nastavené nemám
- čím som odbúral závislosť hneď všetko čítať.

Rastislav Filípek
50:50
Projektový manažér
Online som približne 10 až 12 hodín
denne, ale
ráno dám prednosť kúpeľni, a až poto
m príde
na rad smartfón. Večer pred spaním
si kontrolujem súkromný aj pracovný email,
ale sociálne siete nie – na
tie v podstate ani nechodím. Na noc
si smartfón nevypínam,
no notifikáciu nových emailov nem
ám nastavenú. A zatiaľ ani
netrpím nutkaním neustále si emaily
kontrolovať.
100%
Dominik Litavec
Purchasing, Logistic and Sales Manager
Som mladý človek, ktorého zaujímajú informačné technológie. Snažím sa ísť s dobou, a preto
mám smartfón aj s prístupom k emailom. Kontrola mojich emailov je na dennom poriadku, vždy, keď nie
som pri počítači. Online som stále od rána až do večera a prvá
vec, ktorú ráno spravím je, že sa pozriem na mobil, koľko je
hodín a následne si prezriem emaily - nech viem, čo ma dnes
čaká. Nikdy si smartfón nevypínam. Môj názor je, že ak vám
niekto v noci zavolá, tak je to asi dôležité. Obávam sa, že trpím
nutkaním kontrolovať prijaté notifikácie - no zatiaľ ma to neobťažuje, naopak - som rád, keď mám vždy aktuálny prehľad

o práci.
40:60
Maroš Sopko-Zima
Projektový manažér
internet je
Mať smartfón a pripojenie na
ne je nev dnešnej dobe už štandard. Byť onli
avšak po
,
čase
om
vyhnutné v mojom pracovn
V spoločnosti si nevypráci sa snažím byť čo najviac offline.
si nekontrolujem každých
pisujem na sociálnych sieťach, ani
dnes už zlozvykom mno5 minút, či mám nové správy, čo je
dá pozerať na krajšie veci
hých ľudí. Myslím si, že na svete sa
ahradí osobný kontakt.
ako je obrazovka displeja a nič nen
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80:20
Martina Roninová
Recepčná
Ráno si najOnline som počas dňa skoro stále.
siete, a až
prv skontrolujem emaily a sociálne
v mobile,
potom vstanem. Keďže mám internet
mám aj
a
il
ema
trolujem
v priebehu dňa si niekoľkokrát kon
i.
noc
v
Offline som len
zapnuté notifikácie na nové správy.

Martin Balog
90:10
Department Manager
- Quality Inspection Systems
Patrím medzi veľkých závislákov na
internete,
ale čo je horšie, prevládajú pracovn
é dôvody.
Keďže máme zákazníkov z celého svet
a, prakticky stále je niekto z nich v práci a emaily chodia non
stop. Aj kvôli tomu si na
noc dávam mobil do offline módu.
Ale každé ráno, keď vstanem a rozlepím oči, rovno kontrolu
jem emaily. Súkromné aj
pracovné. Neviem sa toho zbaviť. Nav
yše, v poslednom roku
som bol nútený väčšinu dovoleniek
stráviť online a riešiť akútne problémy – opäť tá práca. Ešte šťas
tie, že nemám konto na
žiadnej klasickej sociálnej sieti, to by
bol asi môj úplný koniec.
70:30
Pavol Rosa
Servisný konzultant
Mám smartfón, ktorý „by default“ nevypínam,
takže online som 99,99% času, zvyšok je, keď sa
mi mobil vybije. Moje rána sa skladajú z robenia
raňajok pre všetkých v rodine, desiaty pre dcéru, odvoz dcéry
do školy a šup do roboty. Na druhú stranu, večer pravidelne
zaspávam s notebookom na kolenách... Pozerám filmy, seriály
a podobne, a často krát ma spánok prekvapí svojou neodbytnosťou. Počas dňa v mobile sledujem hlavne pracovné emaily, mimo pracovnú dobu sa venujem súkromným správam. Ak
by som hovoril o Facebooku, tak si ho pozriem ráno alebo po
obede pri káve, LinkedIn sem-tam v práci, resp. doma. Iné siete veľmi neriešim. Viac ako emaily však kontrolujem zmeškané hovory, keďže môj mobil nevibruje dostatočne silno, aby

som ho vo vrecku cítil.
Martin Novosad
70:30
Sales manager
Smartfón používam už niekoľko
rokov a bez
neho sa už vlastne nepohnem ani
na krok. Samozrejme do wellnessu a sauny ho
neberiem.
Ráno mam taký rituál, že po hygiene
a oblečení si dám na terase kávu s mobilom v ruke a skon
trolujem emaily, počasie,
správy a „očekujem fejsbučík“. Notifi
kácie mám všetky vypnuté
a počas pracovného dňa sa venujem
len pracovným veciam,
ale na fajčpauzu už bežím s mobilom
v ruke a kontrolujem
správy a spomínanú sociálnu sieť.
Keďže mám súkromný aj
služobný mobil, mám ich pri sebe
počas dňa obidva, a preto
mám dojem, že môj online život zatia
ľ nado mnou vyhráva.
V noci však obidva vypínam, nech si odd
ýchnem ja aj zariadenia.
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Zabezpečte firemné dáta
druhým faktorom
Stredne veľké podniky a firmy z istých odvetví sa mylne domnievajú, že kybernetický útok ich obíde, pretože nie sú pre kriminálnikov zaujímavé. Podľa prieskumu Verizon Data Breach bolo
však až 78 percent útokov zameraných na široké spektrum cieľov
a útočníkom nezáležalo na tom, či je dotknutá spoločnosť finančne atraktívnou potenciálnou obeťou!

Dvojfaktorová autentifikácia

Zabezpečenie

pomáha firmám chrániť citlivé údaje a dobré meno
Z prieskumu bezpečnostnej spoločnosti CSID zase vyplynulo,
že až 76 percent útokov bolo zapríčinených slabými alebo
ukradnutými prihlasovacími údajmi. Slabé heslá teda predstavujú významné riziko pre zabezpečenie dátovej infraštruktúry. Ani viacvrstvová antivírusová ochrana nedokáže spoločnosť ochrániť pred zamestnancami, ktorí v práci používajú
slabé heslá.
Aj v strednej Európe bola antivírusová spoločnosť ESET svedkom toho, ako dokázal týmto spôsobom jediný firemný zamestnanec poškodiť meno svojho zamestnávateľa a otvoriť
dvere útočníkom k citlivým firemným údajom. Podobným
útokom mohlo byť pritom jednoducho zabránené, ak by obeť
používala dvojfaktorovú autentifikáciu. Túto technológiu na
bezpečné prihlasovanie začali využívať aj spoločnosti ako
Microsoft, Google, Facebook a Apple. Je však nutné podotknúť,
že v niektorých prípadoch sa dvojfaktorová autentifikácia implementovala až po tom, čo došlo k prienikom do ich služieb.
Spoločnosť ESET prišla minulý rok na trh s novým riešením poskytujúcim bezpečnú dvojfaktorovú autentifikáciu s názvom
ESET Secure Authentication. Túto jar vydala novú verziu, ktorá
okrem iného ponúka aj API a Software Development Kit.

kritických firemných aplikácií
Učebnicovým príkladom útoku, ktorému sa dá vďaka dvojfaktorovej autentifikácii predísť, je príklad prihlasovania sa
zamestnanca k firemným údajom z domáceho počítača. Zamestnancov počítač môže byť infikovaný a heslo do OWA
môže byť odchytené a následne zneužité útočníkom. Pri použití dvojfaktorovej autentifikácie však útočník potrebuje aj
jednorazové heslo, ktoré by musel útočník získať odcudzením
mobilu svojej obete. Aj na takýto prípad však ESET myslel,
pretože aplikácie je chránená PINom. Dvojfaktorová autentifikácia teda predstavuje efektívny spôsob, ako u firemných
zamestnancov vynucovať používanie komplexných hesiel bez
toho, aby ich obmedzovali v práci.
S novou verziou poskytuje ESET tiež zabezpečený prístup do
kritických firemných aplikácií akými je Microsoft SharePoint
Server a Microsoft Dynamics. Riešenie ESET Secure Authentication funguje na iPhonoch a mobilných telefónoch s operačným
systémom Android, BlackBerry, Windows Phone 7 a 8, Windows
Mobile a na telefónoch s podporou J2ME. Produkt podporuje
aj autentifikáciu cez SMS správy, vďaka čomu je vhodný aj na
staršie mobilné telefóny, na ktorých by aplikácia nefungovala.
Skutočná cena
narušenia bezpečnosti

Ako pracuje
dvojfaktorová autentifikácia?
Dvojfaktorová autentifikácia pri prihlasovaní do systému používa dve elementy – niečo, čo používateľ vie a niečo, čo používateľ má. Keď sa tieto elementy použijú spoločne, poskytujú oveľa vyššiu bezpečnosť pre prístup k dátam. Napríklad
pri vstupe do VPN alebo Outlook Web Access používateľ vloží
svoje prihlasovacie údaje v podobe loginu a hesla. To je to, čo
používateľ vie. ESET Secure Authentication predstavuje to, čo
používateľ má. Tým je mobilný telefón, na ktorom je nainštalovaná aplikácia, ktorá používateľovi vygeneruje jednorazové
heslo. To musí zamestnanec pri vstupe do VPN alebo OWA použiť v ďalšom kroku. Až potom sa dostane do systému alebo
k e-mailom. Výhodou jednorazových hesiel je, že sú náhodne
generované a nedajú sa predvídať, ani znova použiť.

Najvyššia cena
za jeden uniknutý údaj
Priemerná cena
za jeden uniknutý údaj

Poškodenie
značky
Únik údajov,
vrátane duševného
vlastníctva

Stratený čas
a produktivita

Útoky

Rozklad
firmy

Skutočná cena narušenia je nevyčísliteľná

%

sa nepodarí
odhaliť niekoľko
mesiacov,
čo zväčšuje
potenciál škody

Článok vznikol v spolupráci s antivírusovou spoločnosťou ESET. Zdroj údajov v infografike: Verizon Data Breach Report.
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vú aplikáciu využívajú od februára 2014 aj v českej pobočke
finančnej spoločnosti. Hlavným dôvodom implementácie
existujúceho riešenia je výrazná úspora nákladov a vyššia
efektivita procesov. Kalkulácia parametrov pôžičky reaguje na
aktuálne akcie a kampane pre splátkový predaj, a od predajcu vyžaduje interaktívne len tie údaje, ktoré sú potrebné pre
schvaľovanie pôžičky pre konkrétneho zákazníka. iZmluvník
následne žiadosti on-line odosiela do schvaľovacieho procesu
a priebežne zobrazuje ich stav. Pre schválené žiadosti generuje zmluvnú dokumentáciu pre tlač a podpis. Medzi nesporné
výhody patrí aj jednoduchosť riešenia – nie je potrebné inštalovať žiadny program priamo na počítače, a zákazník oceňuje
aj centralizáciu kalkulačných služieb a parametrov pôžičiek
a kampaní.

Ako bude vyzerať mobilná
vizita v nemocnici?
Od mája 2014 je v pilotnej prevádzke unikátny projekt mobilnej vizity, ktorý skvalitňuje a zefektívňuje každodenné procesy v nemocničnom prostredí. Mobilnú vizitu spustili ako
úplnú novinku v nemocnici Košice-Šaca. Riešenie je dostupné
pre operačné systémy iOS, Android aj Windows, a poskytuje
rýchle, jednoduché a intuitívne prehliadanie denných zápisov počas návštevy pacientov. Vďaka aktualizácii informácií
v reálnom čase je efektívnym a pokrokovým nástrojom, ktorý
zároveň lekárom a sestrám umožní s dátami ďalej pracovať,
zdieľať ich, dopĺňať a kontrolovať. DATALAN realizoval vývoj
aj implementáciu aplikácie, čo umožňuje pružnú reakciu na
ďalšie potreby rozširovania funkcionalít. V budúcnosti sa napr.
plánuje zaznamenávanie zvuku, prehliadanie nálezov konzílií,
vizualizácia RTG snímok, potvrdenie podania liečiv, záznamy
zo starostlivosti zdravotných sestier, a zápis teploty, tlaku, či
príjmu tekutín.

iZmluvník úspešný aj
v Čechách
Inovatívne riešenie, ktoré zjednodušuje a zrýchľuje spracovanie žiadostí pre splátkový predaj u nášho zákazníka Consumer
Finance Holding, sa presadilo aj za hranicami. On-line webo-
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Projekt Dátové centrum obcí
a miest spustený!
Cieľom národného projektu „Dátové centrum obcí a miest” je
vybudovanie centra pre sprístupnenie elektronických služieb
obciam a mestám, so zámerom zefektívniť verejnú správu
a zvýšiť spokojnosť občanov s jej fungovaním na miestnej
a regionálnej úrovni. Projekt je orientovaný na obce a mestá
do 20 tis. obyvateľov a realizuje ho Združenie DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
DCOM poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako
službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami
verejnej správy a zároveň sprostredkuje prístup k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti.
Projekt bol zahájený v novembri 2013 a DATALAN je súčasťou
víťazného konzorcia spolu so spoločnosťou PosAm. Projekt
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bude realizovaný v 3 fázach: Komunikačné služby (Q2/2014),
Informačné služby a elektronické podanie (Q4/2014) a eSlužby samosprávy (Q2/2015). Plošné rozšírenie pre viac ako 1 000
obcí a miest sa bude realizovať od Q3/2014 do Q3/2015.
DATALAN ako významný dodávateľ v oblasti samosprávy
a s dlhoročnými skúsenosťami s národnými projektmi, ako aj
v rámci oceneného projektu Digitálnemesto.sk, realizuje vývoj hlavných aplikačných modulov zabezpečujúcich poskytovanie 138 eGov služieb a distribúciu klientskych zariadení (PC,
notebooky, multifunkčne zariadenia) na obce a ich inštaláciu
a spustenie. Z technologického pohľadu ide o unikátny projekt v strednej a východnej Európe v segmente samosprávy
a naším cieľom ako IT lídra je nielen zrealizovať poskytovanie
elektronických služieb občanom a podnikateľom, ale aj zabezpečiť ich vysokú použiteľnosť, jednoduchý prístup, aktuálnosť v dlhodobom horizonte a adaptovateľnosť na najnovšie
trendy a technologické možnosti.

Bratislavský
samosprávny kraj
štartuje nový projekt s názvom
„Elektronizácia BSK“
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) naštartoval projekt „Elektronizácia BSK“ s cieľom implementovať moderný integrovaný informačný systém Úradu BSK (IIS BSK). DATALAN je technologickým dodávateľom predmetného projektu, ktorý má
pomôcť odbúrať administratívnu záťaž na Úrade BSK a zabezpečiť lepšiu dostupnosť on-line služieb v rôznych oblastiach,
ktoré má Bratislavský kraj vo svojej pôsobnosti: od školstva
a sociálnu oblasť, cez kultúru až po dopravu.
Zavedených bude spolu 74 elektronických služieb, ktoré budú
vďaka elektronickej forme prístupnejšie širšej cieľovej skupine. Medzi služby, ktorých poskytovanie DATALAN pre BSK
technologicky zabezpečí, patrí napr. poskytovanie dotácií,
vybavovanie petícií, ale aj elektronické platenie pokút a poplatkov atď.
Z pohľadu Úradu BSK bude riešenie spĺňať funkcionality ako
napr. fulltextové vyhľadávanie, inteligentná podpora v rámci
navigácie, centrálna administrácia prostredníctvom web rozhrania, či reporting o počte prístupov a pod. Medzi významné prínosy projektu sa počítajú najmä sprístupnenie služieb
úradu BSK občanom a podnikateľom prostredníctvom siete
Internet, skrátenie času vybavovania žiadostí a zvýšenie spokojnosti širokej verejnosti s kvalitou poskytovaných služieb,
zefektívnenie a optimalizácia procesov na Úrade BSK, zvýšenie bezpečnosti správy dát na Úrade BSK.

Realizácia projektu prebieha od marca 2014, aktuálne prebieha analýza súčasného stavu, a všetky služby bude možné
využívať najneskôr v októbri 2015. Projekt je realizovaný a financovaný v rámci Operačného programu OPBK – Operačný
program Bratislavský kraj.
Financovanie predstavuje 5% finančných prostriedkov, ktoré
hradí BSK zo svojho rozpočtu a 95% finančných prostriedkov
prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR.

V mobile sú už aj Krupina
a Hurbanovo
Mobilnú aplikáciu Mesto v mobile, s ktorou majú obyvatelia
poruke všetky dôležité informácie zo svojho mesta, obce, či
kraja, spustili ďalšie samosprávy. Po BSK a ŽSK bude môcť
jej výhody využívať aj verejnosť v Krupine a Hurbanove. Mobilná aplikácia, ktorá vyhrala aj 1. miesto v kategórii Nové
služby na Cena ITAPA 2012 a získala tiež užšiu nomináciu
v rámci IT PROJEKTOV roka 2012 na výročnom oceňovaní
IT GALA, umožňuje mestám informovať občanov o aktuálnych udalostiach, zrealizovať anketu, pozvať ich na blížiacu
sa akciu, upozorniť na dôležité stretnutie, a v reálnom čase
informovať o výstrahách, či hrozbách. Pre občanov je plusom možnosť nahlásiť nedostatky, a zaslať tipy na zlepšenie
služieb. S mobilnou aplikáciou môžu nájsť najbližšiu lekáreň,
policajnú stanicu, či mestský úrad a poruke majú všetky kontakty na svoje mesto.
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Dáta v Želiezovciach
sú v bezpečí

Aj v Trenčíne sa už študuje
on-line

Našu službu CeRBeruS, alias Cloud Recovery and Backup
Solution, už po Chorvátskom Grobe naštartovali aj v meste
Želiezovce. Vďaka službe, ktorá prináša komplexné, multiplatformové riešenie dostupnosti pracovných staníc, serverov, informačných systémov a aplikácií na nich bežiacich,
majú samosprávy dostupné všetky informácie potrebné
k práci, prístup na server s uloženými dátami, zabezpečené
zálohovanie všetkých zdrojov a to rýchlo, jednoducho, a bez
veľkých investícií. Riešenie zákazníkov zaujalo na našej odbornej konferencii DATALAN Digitálne mesto, a už po krátkom
období využívania individuálne zadefinovaných služieb oceňujú jeho výhody a praktickosť. Zálohovanie dát aj prevádzky je plne automatizované a nevyžaduje interakcie na strane
koncového užívateľa služby.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s našou spoločnosťou nedávno ukončila realizáciu projektu s názvom „Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem
vzdelávania a skvalitnenie študijných programov”, ktorého cieľom bolo vytvorenie virtuálnej univerzity ako inovatívnej formy
vzdelávania založenej na využívaní informačných technológií
určených pre on-line dištančné vzdelávanie. Projekt obsahuje
Systém riadenia vzdelávacieho obsahu a univerzitnú Wiki. Jeho
súčasťou je aj digitalizácia predmetov a spracovanie obsahu
predmetov do e-learningovej podoby. Riešenie umožňuje spravovať obsah vlastných kurzov i programov a vysokoškolským
pedagógom poskytuje priestor pre jednoduchú a rýchlu prácu
so vzdelávacím obsahom. Wiki sieť zase zvyšuje interaktivitu
a uľahčuje spoluprácu učiteľov a študentov, umožňuje zdieľať,
komentovať, blogovať i prepájať zdroje a prílohy, ktoré sú dostupné v rámci pedagogického procesu. Projekt prispieva ku
skvalitneniu každej vzdelávacej formy skvalitnením všetkých
študijných materiálov, kde sa okrem digitalizácie uplatňujú
aj didaktické zásady a materiál sa štandardizuje do jednotnej
formy. Najväčšou výhodou pre študenta je prístup k študijným
materiálom, a teda aj možnosť samoštúdia z akéhokoľvek miesta a akéhokoľvek zariadenia podporujúceho prístup na internet. Študent má prehľad o svojom progrese vo vzdelávaní vďaka interaktívnym testom, kde existuje okamžitá spätná väzba,
to znamená, že okamžite zistí úroveň svojich nadobudnutých
znalostí. Tento systém má pozitívny vplyv na priebežné vzdelávanie študenta. Zároveň má tento systém pozitívny vplyv aj na
zvýšenie aktuálnosti študijných materiálov, kde má pedagóg
možnosť priebežne inovovať študijné podklady pre študentov
a zároveň môže sledovať aktivity študentov podľa časového
plánu študijného predmetu.

Modernizácia VŠVU v Kremnici
Pracovisko Vysokej školy výtvarných umení v Kremnici tiež nasleduje trend modernizácie výučby a implementácie nových
IT trendov priamo do praxe. Zavedením novej IKT infraštruktúry zvýšilo kvalitu vzdelávacích, pedagogických aj vedecko-výskumných procesov. DATALAN pracovisko vybavil modernou didaktickou a výpočtovou technikou, pripojením na internet a výtvarníci, dizajnéri a architekti majú k dispozícii aj
kvalitnú multimediálnu a prezentačnú techniku. Základná
štruktúra pracoviska je rozložená na tri technologické skupiny, ktoré sú navzájom technologicky pracovne i spôsobom
využitia prepojené a využívané: lokálne pracovné stanice
a špecializovaná skenovacia a prezentačná technika, serverové pracovisko, a laboratórium záznamovej a editačnej videoprodukcie VŠVU. Škola zároveň posilnila aj elektronické
vzdelávanie, ktoré pozostáva z on-line univerzity, z integrácie jednotlivých systémov, e-learningových modulov a technickej podpory. V rámci on-line univerzity, ktorá posunula
možnosti vzdelávania pre všetkých študentov na vyššiu úroveň, DATALAN implementoval IT riešenia pre systém riadenia
vzdelávania a vzdelávacieho obsahu, interaktívnu univerzitnú
Wiki sieť a knižnicu on-line vzdelávacích titulov.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
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SKYTOLL rozširuje
DATALAN aktuálne v spolupráci s ďalším dodávateľom realizuje aj rozšírenie siete predajných miest mýtneho systému. Inštalácia kompletného predajného miesta, dodávka techniky
a pripojenie sa týka 17 miest v rámci Slovenska.

IT pre nový
športovo-relaxačný areál
Elements Resort
Pre spoločnosť Horse Park v projekte dostihovej dráhy a areálu v Čilistove DATALAN realizuje chrbticovú infraštruktúru
a wifi sieť pre objekt drevenej koliby Farrier na báze značky
CISCO. Infraštruktúra je navrhnutá a pripravená tak, aby bolo
v blízkej budúcnosti možné dobudovať komplexnú infraštruktúru pre všetky stavebné objekty v rozsahu približne 200
prístupových miest.

vytvorenie počítačového modelu. Na pracovisku 3D projekcie je možné robiť priestorové zobrazenie statických aj dynamických scén aj bez použitia doplnkových 3D okuliarov.
S použitím okuliarov s podporou Infitec môže zase sledovať projekciu alebo simuláciu ako v reálnom 3D prostredí.
Vo finalizačnom pracovisku 3D tlače sa priamo tlačia rôzne
reálne trojrozmerné výstupy z niekoľkých druhov tlačiarní
a z rôznych druhov práškových materiálov s voskovou alebo
silikónovou povrchovou úpravou, rôznych polymérových –
umelohmotných materiálov, ako aj transparentných - silikónových a gumových materiálov.
Moderné pracoviská slúžia napr. pracovníkom a študentom
strojársky a technologicky orientovaných odborov, ktorí
tu simulujú a vytvárajú trojrozmerné modely rôznych súčiastok, častí strojov a zariadení, prototypové vzory, či skúšobné vzorky na overenie funkčnosti zariadení. Dizajnéri tu
vytvárajú prototypové vzorky a modely svojich návrhov, ktoré môžu jednoducho dopĺňať a meniť, a odborníci z odborov
lesníctvo a environmentalistika môžu simulovať a projektovať
model rastu lesa, či zásahy človeka do krajinného prostredia.

Na Technickej univerzite
Cenová mapa nehnuteľností
vo Zvolene už uviedli 3D tlač ponúka čoraz širšie využitie
Služba CMN.sk, ktorá poskytuje objektívne informácie
do praxe
o vývoji cien nehnuteľností na Slovensku za posledných
Unikátny technologický projekt na Technickej univerzite vo
Zvolene zahŕňa okrem Virtuálnej jaskyne aj pracovisko pre 3D
tlač, v ktorom môžu akademici aj študenti realizovať 3D skenovanie, 3D projekcie a samotnú 3D tlač.
Na skenovanie slúži laserový skener pre interiérové podmienky a tiež mobilný laserový skener, ktorý umožňuje 3D
skenovanie v teréne. Prostredníctvom 3D skenovania vie
užívateľ získať vstupné údaje o 3D objekte potrebné pre

13 rokov a obsahuje viac než 18 mil. údajov, získala v poslednom období ďalších zákazníkov – HB Reavis, jednu
z vedúcich spoločností na trhu s nehnuteľnosťami v strednej a východnej Európe, novú pobočku zahraničnej banky
na Slovensku - OberBank AG a spoločnosť AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. V prípade OberBank AG je hlavným
prínosom iniciálne oceňovanie rezidenčných a komerčných nehnuteľností vrátane pozemkov, ktoré slúžia ako
zábezpeka pri úveroch, a v budúcnosti banka plánuje využívať údaje z CMN.sk aj pre monitoring cien a sledovanie
cenových trendov.
AKCENTA je zase prvý zahraničný klient, ktorý čerpá údaje
z CMN.sk prostredníctvom kvartálnych reportov pre naplnenie požiadavky ČNB ako regulátora na monitoring kolaterálu
na Slovensku.
Medzi zákazníkov sa zaradila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa a Prírodovedecká fakulta UK Bratislava. VšZP prostredníctvom aplikácie CMN.sk spravuje predaj, nákup a prenájom nehnuteľností vo svojom vlastníctve a na akademickej
pôde je záujem najmä o rozsiahle súbory cenových údajov
z celého Slovenska pre účely diplomových a doktorandských prác.
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Historická univerzita
v modernom svete
Elektronizácia prináša jednoznačné výhody aj akademickému sektoru. Príkladom progresívnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá sa pustila do presadzovania najnovších technologických trendov do praxe, je aj Trnavská univerzita, jedna z najstarších univerzít na
Slovensku.
Trnavská univerzita (TRUNI) sa pustila do implementácie Informačného systému pre správu a manažment (ISSM), tj. elektronizácie dokumentov všetkých fakúlt. Projekt pod názvom
„Zefektívnenie správy a riadenia univerzity využitím moderných technológií” je zameraný na správu dokumentov a riadenie procesov.
Univerzita, ktorá má 5 fakúlt (filozofickú, pedagogickú, fakultu
zdravotníctva a sociálnej práce, právnickú a teologickú), tak
informatizuje množstvo zmlúv, vnútorných predpisov, zápisníc zo zasadnutí a tiež procesov ako sú pripomienkovanie
a schvaľovanie dokumentov, schvaľovanie rezervácií miestností, zaevidovanie úloh, či správa registratúry a elektronických formulárov.
Zavedený informačný systém pre správu a manažment bol vytvorený na základe požiadaviek Trnavskej univerzity a zefektívňuje správu podporných procesov univerzity, čím nepriamo
podporuje napĺňanie hlavných a riadiacich procesov. „Tento
systém je jedným z prvkov udržiavania kvality poskytovaného
vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave,
ktorej sa darí udržiavať si postavenie inštitúcie predstavujúcej
koncentráciu zdrojov vedy a vzdelania, a profesionálnej odbornosti ľudí, opierajúcej sa o tradičné hodnoty,” uviedol prof. doc.
JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity.
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Ciele, prínosy, výhody
Zámerom nasadenia integrovaného informačného systému
pre Trnavskú univerzitu, ktorý na akademickú pôdu dodáva
spoločnosť DATALAN, bol záujem optimalizovať niektoré činnosti na univerzite a zefektívniť tieto činnosti využitím moderných informačných technológií.
Hlavnými prínosmi riešenia sú:
zefektívnenie správy a manažmentu vysokej školy,
vytvorenie komunikačného prostredia na výmenu informácií na vysokej škole,
uľahčenie prístupu k informáciám,
automatizácia jednotlivých procesov na vysokej škole.
V súlade s globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie, ktorým je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti
Slovenska prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti, je práve efektívne
riadenie, či už procesov, alebo informácií, základným predpokladom pre poskytovanie kvalitného vzdelávania. A využitie najnovších technológií v tomto riadení je tiež kľúčovým
prvkom smerom k vedomostnej spoločnosti. Zároveň prináša
efektívnejšiu správu a riadenie univerzity ako celku.
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»
Efektívne riadenie je dôležité pre poskytovanie kvalitného vzdelávania.
Ako prezradil Rastislav Soldán, obchodný manažér v spoločnosti DATALAN, ktorý projekt riadil: „Implementovaný ISSM je
riešenie šité na mieru Trnavskej univerzite a pri jeho vývoji boli
zohľadnené všetky potreby a požiadavky akademickej inštitúcie.“ Podkladom pre vývoj boli hĺbkové analýzy dokumentácie, procesov, registratúry a formulárov univerzity. Výsledné
riešenie zabezpečuje prehľadnú a ucelenú formu správy jednotlivých typov dokumentov a procesov s nimi súvisiacimi na
univerzite, komplexnú správu registratúry a zabezpečuje využitie digitalizovanej podoby štandardizovaných formulárov,
ktoré sa na univerzite používajú.

Použité technológie
Riešenie je prevádzkované vo virtualizovanom prostredí
VMware, je použitý operačný systém SuSe Linux Enterprise
Server a softvérové produkty IBM FileNet a IBM BPM. Celý informačný systém ISSM sa skladá z dvoch častí, ktoré v sebe
zahŕňajú jednotlivé moduly, spolu úzko súvisiace:
časť pre správu dokumentov, procesov a formulárov
časť pre správu registratúry a skenovanie
Používateľom sú na základe ich rolí sprístupnené jednotlivé
moduly a akcie v nich, na ktoré majú príslušné používateľské
práva. Týmto je jednoznačne zaručená informačná bezpečnosť a korektné nastavenie obsluhovania jednotlivých modulov prislúchajúcimi zodpovednými osobami pre dané vykonávané činnosti prebiehajúce na univerzite.
Používateľom je v jednotlivých moduloch ISSM umožnené
zaevidovať, upravovať a vyhľadávať jednotlivé záznamy a taktiež prehľadne riešiť procesy súvisiace s týmito záznamami.

»
Systém zaručuje vysokú bezpečnosť
a jednoduchú obsluhu prístupov.

aktuálne informácie o štúdiu, možnosť zápisu predmetov
štúdia na ďalšie obdobie, prihlasovanie na termíny záverečného hodnotenia, výber témy na záverečnú prácu, či prehľad rozvrhu. Pedagógovia majú k dispozícii kompletné informácie o študijných programoch, o stave štúdia študentov,
o stave ich platieb súvisiacich so štúdiom a ďalšie pedagogické informácie. MAIS je integrovaný s viacerými systémami univerzity. Okrem toho TRUNI prevádzkuje zamestnanecký portál, stravovací systém, informačný systém v študovni,
či on-line katalóg knižnice, a poskytuje tiež možnosť vzdialeného prístupu k univerzitným systémom.
Cieľom najbližšieho obdobia je jednotlivé systémy, databázy
a archívy univerzitných, ako aj užívateľských dát efektívne prepojiť, so zámerom poskytovať kvalitnejšie služby študentom
a komfortnejšie pracovné podmienky zamestnancom. Keďže
nové technológie prinášajú obrovské a zaujímavé možnosti, ktoré jednoznačne skvalitnia výučbu a samotné štúdium,
a prichádzajúce generácie študentov už na univerzitnej pôde
vyžadujú prístup a využitie najnovších IT trendov, plánuje sa
aj Trnavská univerzita zamerať na nové, on-line a interaktívne
formy vzdelávania, ako je napr. rozvíjanie systému virtuálnej
univerzity, podpora dištančných foriem vzdelávania, najmä
e-learningu a možnosti pristupovať k univerzitným systémom
z mobilných zariadení.

Hlavné úlohy informatizácie
v oblasti zefektívnenia správy
a riadenia univerzity




Moderný systém v praxi
Cieľovou skupinou ISSM sú manažéri príslušných úrovní
riadenia Trnavskej univerzity. Univerzita už v praxi využíva
Modulárny akademický informačný systém, ktorý riadi študijnú a pedagogickú agendu. Študentom systém poskytuje



centralizácia úložiska dokumentov
prístup k elektronickým dokumentom a ich editácia
na základe používateľských práv
zabezpečenie automatizácie procesov, ktoré sú
vyriešené v ISSM (schvaľovanie všetkých druhov
zmlúv, likvidácia faktúr, manažment interného nákupu, správa porád a úloh, komplexná správa registratúry, správa korešpondencie, digitalizácia obehu
formulárov a pod.)
bezpečný prístup k informačnému systému ISSM
prostredníctvom internetu na celej pôde vysokej
školy
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Základ pre budovanie
digitálnej poisťovne
Zabudnite na stoly plné papierov, police plné šanónov a neprehľadné kartotéky s ťažkými spismi. V informačnej ére, keď množstvo dát
rastie geometrickým radom (v roku 2020 má dosiahnuť objem dát nepredstaviteľných 35 zetabajtov!), už tradičné formy uchovávania
informácií nielenže nepostačujú, ale môžu dokonca firmám zvyšovať náklady a spôsobovať problémové situácie. Na tento trend zareagovala aj poisťovňa Kooperativa.

Hlavne nestratiť prehľad
Náš dlhoročný klient, poisťovňa Kooperativa, a. s. Vienna Insurance Group, je na slovenskom trhu už takmer štvrťstoročie
a každoročne potvrdzuje svoju pozíciu lídra. V portfóliu má
viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia,
eviduje takmer 1,6 milióna poistných zmlúv a disponuje sieťou so 43 kanceláriami, 67 obchodnými miestami a takmer
300 zastúpeniami v slovenských mestách a obciach. Aj vďaka
týmto číslam je zrejmé, že objem dát, ktoré poisťovňa Kooperativa zbiera, archivuje a spracováva, je skutočne obrovský
a každým rokom rastie. S cieľom efektívnejších procesov a vyššej flexibility preto v poisťovni naštartovala „doba digitálna“
alias elektronizácia firemných dokumentov. Zámerom je, aby
dokumenty v spoločnosti obiehali len v elektronickej forme,
čím sa skráti čas spracovania a sprehľadní sa tok dokumentov.
Dôležitým aspektom je aj zníženie nákladov na spracovanie a
manipuláciu s papierovými dokumentmi medzi jednotlivými
pobočkami a agentúrami, ktoré sú po celom Slovensku.

Ako na vyššiu efektivitu
a nižšie náklady?
Na riešenie tejto požiadavky zaviedol DATALAN ako dodávateľ u klienta moderný ECM systém, ktorý každodenný tok
dokumentov jednoznačne sprehľadňuje a zefektívňuje prácu
s nimi. Všetky prichádzajúce dokumenty v jednotlivých agentúrach poisťovne prechádzajú do digitalizovanej podoby tak,
aby boli identifikovateľne podľa typu, čím sa zjednodušuje
ich ďalšie spracovanie. Skenované dokumenty z jednotlivých
agentúr sú uložené v centrálnom úložisku, kde ich preberajú pracovníci zodpovední za ich ďalšie zaradenie a spracovanie. „Riešenie zároveň zabezpečuje rýchly a bezpečný prístup aj
k fyzickým dokumentom, jeho cieľom je však postupná eliminácia nutnosti pracovať s dokumentmi vo fyzickej podobe,“
uviedol Pavol Bujňák, projektový manažér zo spoločnosti
DATALAN.
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»
Všetky prichádzajúce dokumenty
v jednotlivých agentúrach poisťovne
prechádzajú do digitalizovanej podoby.
Táto zmena prinesie poisťovni výrazné benefity ako sú napr.:
zrýchlenie spracovania dokumentov,
jednoduchšia distribúcia,
prehľadnejšie zálohovanie a archivácia,
možnosť súčasného prístupu k dokumentu,
pružnejšia reakcia v prípade potreby.
Tieto prínosy sa premietli aj do zníženia nákladov spoločnosti, a to najmä vo forme úspory pracovného času prostredníctvom automatizácie a zefektívnenia činnosti a úspory
nákladov na distribúciu dokumentov vďaka ich prevodu do
elektronickej formy.
Projekt sa realizoval od februára do septembra 2013, a prvé
výsledky ukazujú, že po plnom zavedení digitalizácie sa znížia
prevádzkové náklady na spracovanie papierovej formy dokumentácie, ako aj pracovné zaťaženie zamestnancov. „Moderný
ECM systém prináša našej spoločnosti výraznú pridanú hodnotu.
Pomáha firme napredovať a efektívne plniť ciele. Zo strategického hľadiska sa jedná o nevyhnutnú súčasť úspechu firmy,“ vyjadril sa Branislav Adamovič, člen rozšíreného vedenia a riaditeľ
poisťovne Kooperativa.
V budúcnosti môže byť riešenie prepojené na ďalšie informačné systémy, ako je napr. správa ekonomickej agendy. Prostredie vytvorené na spracovanie zákazníckej dokumentácie
bude využité nielen pre spracovanie hlásení, poistných udalostí, zmlúv a zmien, ale aj na spracovanie back-office agendy,
ako je likvidácia faktúr apod.

TOP 5 plusov doby digitálnej
⊕ sprehľadnenie distribúcie a toku dokumentov, lepšia
sledovateľnosť a kontrola stavu spracovania zákazníckych a iných agend
⊕ jednoznačná identifikácia každého dokumentu, a možnosť rýchleho vyhľadania dokumentov na základe atribútov ako aj prostredníctvom fulltextového vyhľadávania
⊕ evidencia histórie spracovania dokumentov, logovanie,
auditovanie rôznych akcií nad dokumentmi a pod.
⊕ priama integrácia medzi informačným systémom poisťovne a evidenciou dokumentov umožní okamžité dohľadanie informácií odkiaľkoľvek,
⊕ zníženie prevádzkových nákladov na posielanie fyzickej formy dokumentácie medzi viacerými agentúrami
rozmiestnenými po celej republike.

Technologický background
Riešenie je postavené na technologických štandardoch, ako
sú Kofax Capture pre digitalizáciu dokumentov, Microsoft
SharePoint ako úložisko dokumentov a pracovných zásobníkov pre pracovníkov Kooperativy.
V poisťovni sú vyčlenení pracovníci, ktorí vykonávajú evidenciu prichádzajúcej dokumentácie v systéme správy registratúry. Následne táto generuje jednoznačný identifikátor vo
forme čiarového kódu, ktorým je dokument označený. Skenovacie pracoviská umožňujú skenovať aj väčšie množstvá
dokumentov vo viacerých dávkach, a zabezpečujú uloženie
do informačných systémov Kooperativy, ako aj ich synchronizáciu so správou registratúry.
Zároveň systém umožňuje sledovať uloženie fyzickej podoby dokumentov v príručnom sklade alebo manipulačných
boxoch. Dokument tak nemusí cestovať napr. z prešovskej
pobočky na spracovanie likvidátorovi do Bratislavy, ale ihneď
po zaevidovaní na pobočke je v elektronickej forme prístupný
kdekoľvek v sieti.
Po jeho spracovaní môže byť zákazník vyrozumený hoci aj
z najbližšej pobočky. Celý proces tak nie je zdržiavaný fyzickým prevozom dokumentu z miesta A do miesta B.
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»
Dokument už nemusí cestovať
z prešovskej pobočky na spracovanie
likvidátorovi do Bratislavy.
Elektronická forma umožní dohľadať akýkoľvek dokument,
informáciu o stave spracovania, či uloženia z registratúry, ako
aj v prípade potreby z informačného systému dohľadať informácie o mieste, čase prijatia alebo uloženia fyzickej podoby
dokumentu.
Takto postavené riešenie umožňuje finančným inštitúciám
eliminovať prevádzkové náklady, zrýchliť čas spracovania dokumentácie a sprehľadniť procesy s tým súvisiace. Zároveň sú
vytvorené predpoklady pre optimalizáciu procesov, pričom
optimalizácia je postavená na základe dát a štatistických informácií o procesoch spracovania dokumentácie.
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Deti chcú študovať
aj cez prázdniny
Vitajte v škole budúcnosti!
Aj tento rok bude DATALAN partnerom Detskej Univerzity Komenského, ktorá prináša deťom príležitosť dozvedieť sa zaujímavosti
z geografie, dejín, informatiky, psychológie a ďalších vedných
odborov.
Štúdium prebieha počas letných prázdnin v Bratislave, prednášajúci patria k špičke slovenských profesorov a DATALAN
okrem podpory klasickej DUK realizuje aj online univerzitu,
ktorú môžu prostredníctvom počítača absolvovať deti z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku.

Čísla, fakty, prekvapenia
Do minuloročného 3.ročníka DUK Online sa zapojilo 215 záujemcov, z ktorých štúdium úspešne absolvovalo 111 detí.
Počet prihlásených predstavoval o 50 viac než v minulom
roku a oproti 1. ročníku ide o dvojnásobný nárast! Online
štúdium absolvovali deti zo všetkých kútov Slovenska – od
Čiernej nad Tisou až po Záhorskú Ves, od Skalitého až po Kameničnú, pričom najpočetnejšie zastúpenie mali Bratislavský
a Trnavský kraj. Zapojili sa však aj slovenské deti v USA či vo
Francúzsku. Medzi študentmi dominovali dievčatá, zapojilo
sa ich o tretinu viac ako chlapcov a najviac študentov bolo
vo veku 13 rokov. V skúšobných kvízoch dosiahli študenti
v priemere 98,83 percentnú úspešnosť a neoficiálny „červený diplom“ tj. 100% úspešnosť v absolvovaní všetkých testov
dosiahlo 7 študentov. Najväčší záujem vyvolala prednáška
o hlavnom meste Slovenskej republiky a stopercentnú
úspešnosť mala prednáška Prečo sa bojíme vírusov? Najviac deti potrápil skúšobný kvíz na tému Cvičením k zdraviu.
Takmer 50% študentov vypĺňalo skúšobné kvízy hneď v prvý
deň po zverejnení a najčastejšie deti vypĺňali kvíz v ranných
hodinách.
Deti veľmi potešila aj špeciálna aktivita IT workshop, ktorý
DATALAN realizoval v spolupráci so Slovenskou akadémiou
vied. Na ňom spoznali Aurela, 1. slovenský superpočítač
a tiež si mali možnosť pozrieť historické kúsky slovenskej informatiky v špeciálnom počítačovom múzeu.
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Aj tento rok bude pre deti pripravený skvelý program. Opäť
ich čakajú nové informácie na 9 prednáškach, a okrem toho
viacero workshopov. DATALAN sa tiež zapojí a v spolupráci so spoločnosťou Microsoft deti pozve do modernej triedy
budúcnosti. Študenti si na vlastné oči aj ruky vyskúšajú, ako
prebieha moderné vyučovanie v triede budúcnosti, v škole
21. storočia. Dnešná mladá generácia berie smartfóny, tablety a sociálne siete ako každodennú samozrejmosť – prečo im
nie sú tieto fenomény digitálnej éry prístupné aj na školách?
V triede budúcnosti na študentov čakajú špičkové technológie,
mobilné zariadenia a interaktívne displeje a vďaka technologickým novinkám spoznajú, aké výhody má využitie technológií
v procese výučby. V modernej škole môžu študenti spolupracovať na spoločných projektoch a zdieľať informácie v reálnom
čase, môžu sledovať vyučovací proces z akéhokoľvek miesta,
zapájať sa do neho a odpovedať na otázky, s učiteľom môžu
četovať či prostredníctvom instant messagingu zisťovať informácie o preberaných témach. Rovnako je možné zabezpečiť
videokonferencie či zdieľanie pracovných plôch a aplikácií, čo
zjednoduší prácu učiteľom. Aj samotné známkovanie, archív
známok, poznámky a prezentácie učiteľa, či osnovy ďalšej hodiny sú jednoducho a prehľadne dostupné on-line. Uvidia, že učiť
sa dá aj so zlomenou rukou a diktátu sa nevyhnú ani s chrípkou.
Naučíme ich hrať na klavíri bez klavíra a uvidia, ako ich rovesníci
vytvárajú počítačové hry. A k tomu všetkému si zacvičia s X-boxom, ktorý do modernej školy patrí tiež.

Prihláste svoje deti už dnes
Detská univerzita štartuje imatrikuláciou a prvou prednáškou
2. júla, na DUK Online bude každá prednáška k dispozícii vždy
v nasledujúci utorok. A ako sa stať online študentom? Je to
jednoduché. Stačí vyplniť online prihlášku, počkať na registračný email a potom kliknúť na stránku spoločnosti DATALAN
- www.datalan.sk/dukonline kde bude štúdium prebiehať.
Jedinou podmienkou online štúdia je prístup na internet
a vek od 9 do 14 rokov. Štúdium je bezplatné a otvorené pre
deti z celého Slovenska.
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Slováci víťazia
na lyžiach aj bicykli
Každoročne podporujeme zaujímavé aktivity nielen v odbornej oblasti, ale aj v kultúre, či športe. V poslednom období dosiahli výrazné úspechy športovci, pri ktorých stojí DATALAN dlhodobo. Prečítajte si, čo nové má tím slovenských paralympionikov a najlepší
slovenský downhill biker.

Filip na hrad!

Paralympionici a 7 medailí
V marci 2014 sa v Soči uskutočnili Zimné paralympijské hry,
na ktorých štartovalo vyše 700 športovcov, ktorí bojovali
o 72 sád medailí. Okrem už klasických zimných športov (zjazdové a bežecké lyžovanie, biatlon, curling, hokej na sánkach)
sa po prvý krát v programe hier predstavil aj Parasnowboard
stojacich. Slovenský tím bol opäť veľmi úspešný, celkovo sa
Slovensko umiestnilo na 6. mieste a získalo 7 medailí. Ako
zhodnotil vedúci slovenskej výpravy v Soči Samuel Roško:
„Nielen medailisti, ale všetci naši športovci odovzdali na paralympijských športoviskách všetky svoje sily a umenie a dôstojne
reprezentovali našu krajinu.“ Napriek presvedčeniu, že priam
neuveriteľná žatva medailových umiestnení z Vancouveru sa
nedá zopakovať, bola „zimná misia“ opäť úspešná, a to vďaka
maximálnemu nasadeniu celého tímu. DATALAN bude rovnako ako v tejto sezóne držať palce našim športovcom aj na
paralympiáde v Pyeong Chang o 4 roky.

Odvaha prinášať nové veci a prekonávať prekážky nás spája
s ďalším úspešným slovenským reprezentantom – downhill
bikerom Filipom Polcom. Kráľovi mestských zjazdov, ako ho
v „branži” volajú, sa podarilo spustiť projekt pod hlavičkou
City Downhill World Tour, v rámci ktorého plánuje rozšíriť city
downhill preteky do zaujímavých miest po celom svete. Na
prvom zjazde v brazílskom Santose sa podarilo Filipovi vyhrať
už po štvrtýkrát a rovnako zvíťazil aj na druhej zástavke, v čilskom Valparaise! Najbližšie bude štartovať na Bratislava City
Downhill, ktorý sa koná 21. júna v centre Bratislavy. DATALAN
bol partnerom už minuloročného adrenalínového zjazdu,
v ktorom sa Filip v rámci silnej svetovej konkurencie umiestnil na 5. mieste. Trať dlhá 620 m, vedúca z námestia Bratislavského hradu na Rybné námestie, so skokmi, klopenkami,
wallridom a viac ako sto schodmi vzbudzovala rešpekt nielen
u divákov, ale aj samotných jazdcov, a rovnako tomu bude určite aj tento rok.

Filipove rekordy

 1034 schodov za 4:2
6 min
zápis v Guinnessovej kn
ihe rekordov
 106,51 km/h
slovenský rýchlostný rek
ord na BIKU na snehu
 134,51 km/h
svetový rýchlostný rekord
na snowscoote

3× zlato
2× Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou
Jakub Krako s navádzačom Martinom Motykom

2× striebro
Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom
Jakub Krako s navádzačom Martinom Motykom

2× bronz
Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou
Petra Smaržová
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Ivana

Surovcová
Tanečník potrebuje
ctižiadostivosť, vytrvalosť
a dobrého kouča
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Ak mi nejaká IT novinka môže zjednodušiť život,
tak prečo ju nevyužiť?
Krásna, talentovaná, úspešná. Ivana Surovcová je na Slovensku známa najmä vďaka súťaži Let´s Dance,
mihla sa aj v reklame a TV seriáli, bola tvárou kozmetickej značky a stále je súčasťou projektu Reebok
Training Academy. Na profesionálnej scéne si vďaka mnohým prestížnym oceneniami vybudovala reputáciu špičkovej tanečníčky, a svoje skúsenosti odovzdáva ďalšej generácii aj vo vlastnej tanečnej škole.
Svoje dni si však už nevie predstaviť nielen bez tanca, ale aj bez nových technológií.
Aké miesto majú technológie vo vašom živote?
K technológiám mám pozitívny vzťah bežného spotrebiteľa. Rada sa oboznamujem s novinkami v tejto oblasti. Doba,
v ktorej žijeme, je svojim spôsobom technologická, takže aj ja
žijem život „poznačený“ technológiami.
Používate aj nejakú hi-tech novinku z oblasti wearable
technológií, alebo inú IT hračku, ktorá vám uľahčuje život?
Využívam activity tracker. Neviem či mi uľahčuje život, no určite ma s mnohým oboznamuje.
Koľko času zo dňa strávite s technológiami?
Veľmi veľa. Hneď ako sa ráno zobudím, siahnem po iPhone
(skontrolujem emaily, sociálne siete, odpíšem na správy)
a poobede príde na rad iPad. Dni, keď musím postaviť choreografiu a nájsť vhodnú hudbu, trávim s iPadom doslova od
rána do večera.

IT je veľmi dynamická oblasť - ako je to pri tanci? Sú v ňom
pevne určené pravidlá, že sa bude stále tancovať napríklad klasika,
štandard atď., alebo aj tu vznikajú nové smery, formáty, inovácie?
V spoločenských tancoch je fixne rozdelenie tancov na štandardné a latinskoamerické, žiadne nové druhy tanca sa nepridávajú. Tanec sa vyvíja skôr po technickej stránke, zdokonaľuje sa to, čo už existuje.
Čo všetko obnáša príprava na veľkú tanečnú súťaž?
Veľké súťaže sa väčšinou konajú v zahraničí, takže v prvom
rade treba vycestovať. A to vyžaduje mnoho organizačných
vecí: prihlásenie na súťaž, vybavenie leteniek, hotela, samozrejme treba mať na to dobrú kondičku. Takže podstatné je
udržiavať sa vo forme.

Ktorú, zatiaľ nedostupnú IT vychytávku by ste uvítali vo svojom bežnom živote?
Možno Google Glass. Som typ, čo sa snaží držať krok s dobou
a ak mám pocit, že mi nejaká novinka môže zjednodušiť život, tak prečo nie? Ale niekedy mi príde ľúto, akým smerom sa
uberáme. Ľudia sa už stretávajú minimálne, všetko sa rieši cez
face time, whatsapp, skype a podobne.
Existuje nejaká technológia, resp. aplikácia aj špeciálne pre
tanečníkov?
Veľmi nám pomohol whatsapp. Vytvoríme si skupinu, posielame si tanečné kroky, nápady na choreografiu a jednotlivo sa
to naučíme každý v tej krajine, v ktorej sa momentálne nachádzame. Potom sa stačí už len stretnúť pár dní pred vystúpením
a všetci sú oboznámení s tým, čo sa bude tancovať. To je skvelé.
Máte tip aj na nejakú inú zaujímavú mobilnú appku?
S mojim bratom sme už rozmýšľali nad aplikáciou, ktorá by
priniesla tanečný kurz on-line, ale je to pre nás finančne náročné a návratnosť by bola asi minimálna. Takže sme to uzavreli s tým, že je aj tak príjemnejšie vidieť záujemcov o tanec
naživo. (úsmev)
Dobrý ajťák potrebuje znalosť technológie aj trhu, a prehľad v trendoch. Čo potrebuje dobrý tanečník?
Predovšetkým: ctižiadostivosť, vytrvalosť a dobrého kouča.

Ivanka s Michalom Klačanom a Ajťákom roka Braňom
Hanzelom (DATALAN Award 2012)

IVANA & IT

Smartfón - je jednoznačne na prvom mieste v mojom zozname IT technológií, používam ho dennodenne a musím
ho mať vždy poruke

Tablet – patrí mu druhé miesto, najčastejšie ho využívam
na prezeranie internetu, videí, fotiek

GPS - využívam veľmi často, hlavne v USA, keď sa potrebujem dostať z miesta A do miesta B

Čítačka - používam ju minimálne, zatiaľ len párkrát

Fotoaparát - keďže nie som profesionálny fotograf, tak si
vystačím s iPhonom

iPod- v súčasnosti nevyužívam vôbec, pomáhal mi len pár
rokov dozadu pri behu
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S bratom Tomášom

S priateľom Mariánom

Ako tanečníčka ste určite veľa precestovali. Ktorý národ je
najtanečnejší, kde napr. vidíte podporu tanca ako športu už odmalička?
Keď som začínala tancovať ja, bolo to jednoznačne Rusko.
Tam už maličké detičky začínali s baletom, klasikou alebo
prípravou na tanec. O ich železnej disciplíne asi ani netreba
hovoriť. V poslednom období sa vyvíja najviac Japonsko, vďaka vysokému záujmu a dobrému finančnému zázemiu sa tam
presunulo množstvo vynikajúcich trénerov. A to je dôvod,
prečo sa tam rodia nove talenty.
Aká je tanečná komunita? Vo filmoch si tanečníci často robia naschvály, panuje medzi nimi nevraživosť, tanec vyzerá ako
veľká drina, pri ktorej nie je čas na kamarátstva...
Za seba musím povedať, a nie je to klišé, že sme boli veľmi
dobrá partia, nikdy sme si nechceli robiť prieky, skôr sme sa
snažili na tréningoch viac zabrať, aby sme na ďalšej súťaži boli
ešte lepší. Ostatní tanečníci, najmä tí kvalitnejší, boli pre nás
ako hnací motor, chceli sme sa im vyrovnať.

Známy citát o tanci hovorí: Tanec a hudba vyjadrujú emócie. Tí, čo nič neprežili, nemajú ani čo ukázať. Súhlasíte?
Áno, súhlasím, pre každého umelca je omnoho jednoduchšie
vcítiť sa do rôznych emočných polôh, ak v živote už čo-to preskákal. Ja by som povedala, že tak ako víno, dozrieva aj tanečník. (úsmev)
Vráťme sa ešte k tomu citátu. Ktorý bol pre vás pri tanci
zatiaľ najintenzívnejší zážitok?
Pamätám si na dva najsilnejšie: naše Majstrovstvá Slovenska,
kde sme po prvýkrát vyhrali 1. miesto. Ten pocit bol neopísateľný, všetka tá drina za celé tie roky sa konečne zúročila...
Druhým zážitkom bola naša exhibícia z tanečného predstavenia Just Dance. Išlo o veľmi smutný príbeh súrodencov,
v ktorom sestra zomierala a prišla sa rozlúčiť posledným tancom. Po dotancovaní tejto scénky som videla ľudí v prvých
radoch plakať, počula som obrovský potlesk, videla standing
ovation... Vtedy som prvýkrát naozaj pocítila, aké je dôležité
preniesť emóciu z hudby a tanca na diváka.

Vizitka
Ivana Surovcová (1986) tancuje už od detstva. Je fanúšičkou IT technológií aj svojho priateľa
hokejistu Mariána Gáboríka. Momentálne žije na dvoch kontinentoch, v USA aj na Slovensku,
a v komunikácii cez oceán jej výdatne pomáhajú aj technické hračky novej doby. Medzi Ivanine
najväčšie tanečné úspechy patrí zlato na Majstrovstvách Slovenskej republiky v kombinácii 10
tancov (2005), Akademických majstrovstvách Slovenska v 10 tancoch (2004, 2005) a v latinskoamerických tancoch (2004), ako aj na Majstrovstvách Slovenskej republiky v latinskoamerických
exhibíciách (2004, 2005) a štandardných exhibíciách (2005, 2011). Cenné umiestnenie získala aj
na majstrovstvách sveta 10 tancov v Melbourne (2004) a Rakúsku (2005) a na svetovom pohári
v Liege, Belgicko postúpila až do štvrťfinále.
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Som rada, keď sa mi podarí preniesť emóciu z hudby
a tanca na diváka.
S bratom Tomášom ste obaja skvelí tanečníci. Ako ste sa
dostali k tancu? Chceli ste tancovať už odmalička?
O tanci som nesnívala, veď ako malé dieťa som ani netušila, že
niečo ako spoločenské tance existuje. Naši susedia našli v novinách inzerát na tanečný krúžok, tak sme sa tam všetky decká
zo zvedavosti prihlásili. No a zvedavosť sa časom zmenila na
vášeň a tá nás drží pri tanci doteraz.
Máte nejaký amulet pre šťastie?
Nie, nemám. Verím skôr na pozitívne myšlienky, ktoré by mi
mali pomôcť.
Hovorí sa nomen-omen. Ako sa žije s priezviskom Surovcová? Na mňa surovo teda nepôsobíte.
Keď som bola menšia, tak som sa posmechu od spolužiakov
samozrejme nevyhla, ale keďže sa vždy našiel niekto s ešte
horším priezviskom, ten výsmech nebol našťastie až taký veľký. To meno ma iste nevystihuje, ale povedala by som, že som
perfekcionista v tom, čo robím, preto ak ide o nejakú spoluprácu so mnou, vyžadujem perfekcionizmus od všetkých
a vtedy sa môže zdať, že som, povedzme - prísna.
Vďaka svojmu priateľovi hokejistovi Mariánovi Gáboríkovi
žijete na striedačku na Slovensku a v USA. Ako sa vám páči život
v Amerike, čomu sa tam venujete?
Život v Amerike je iný, ale nemôžem naň povedať nič negatívne. Mala som možnosť spoznať New York, Columbus, Los

Angeles. Snažím sa čas, čo som tam, využiť na angličtinu, nové
druhy cvičenia, rôzne krátkodobé kurzy a samozrejme, musím
sa starať aj o domácnosť. Som aktívny človek, mám rada prácu
a zaneprázdnenosť, tak mi chvíľu trvalo, kým som sa vedela
dostatočne zamestnať v cudzej krajine. Vždy keď som si ako
tak zvykla na nové miesto, nových ľudí, tak sme sa sťahovali
do iného štátu. Takéto presuny nie sú jednoduché, ale dá sa
na to zvyknúť. Už naozaj nemám problém dať sa s hocikým do
reči a preberať s ním problémy tohto sveta. (smiech)
Nie ste len tanečnica, ale aj zdatná športovkyňa. Vraj stres
odbúravate behom. Ako potom relaxujete?
Po operácií kolena som musela s behom trošku ubrať, tak som
začala s jogou, vyskúšala som aj tanec na tyči - pole dance,
a musím povedať, že to je pekná drina. Čo sa týka behu, moje
telo mi povedalo, že po toľkých rokoch behania už hádam aj
stačilo a tak som ho poslúchla. A ako relaxujem? Sú dni, kedy
potrebujem byť sama so sebou, so svojimi myšlienkami, dobiť
baterky. Takže len tak som a oddychujem. Doslova. (úsmev)
Aké sú vaše ambície, plány do budúcna – v tanci aj súkromí?
Plánujem ešte rok, dva tancovať, aj keď sa už postupne viac
orientujem na tvorbu choreografií, keďže by som sa chcela
tým smerom uberať. Samozrejme, nezabúdam ani na marketing, ktorý som vyštudovala, v tejto oblasti by som tiež raz
rada pokračovala...

foto © Reebok
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Som typ,
čo neustále
ťuká do mobilu
Z názvov ich pesničiek a albumov by sa dal vystavať samostatný príbeh. Napríklad aj takýto: Klik - klak, už nedá sa ujsť, začíname!
Nahrávacie štúdio, kam som prišla, je schované v nenápadnom domčeku niekde za dedinou. Vonku krákajú vrany a z obrazov
na stenách štúdia dýcha exotika. Pre túto chvíľu, myslím, že môže byť. A hoci nič nie je isté, určite viem, že táto kapela vznikla v roku
1992 a stoja za ňou bratia Ivan a Miro. Na začiatku bola nejedna veselá pesnička, no hit Ľudia nie sú zlí ich vystrelil medzi najlepšie
a najhranejšie slovenské skupiny. Kým stúpa dym z popolníka na stole, Ivan mi naservíruje úsmev a čaj. „Nech sa páči,“ povie a ja sa
zrazu cítim niekto ako kráľ. Nepoznám lepší spôsob ako začať rozhovor s Ivanom Táslerom, lídrom IMT SMILE.
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Spolužiaci ma brali ako divného exota.
Pochádzaš z východu, no už dlhšie žiješ v Bratislave - ako
vnímaš život tam a tu?
Som rád, že som z Prešova, ale páči sa mi aj život v Bratislave.
Pravdupovediac, otázky pôvodu nijak zvlášť neprežívam, ani
sa nad tým, či je výhodnejšie byť odtiaľ alebo odtiaľ, príliš nezamýšľam. Do Prešova by som sa už nevedel vrátiť, veď za tie
roky som sa v Bratislave už zabýval.
Jednou z priorít DATALANu je informatizácia v oblasti samosprávy. Ako si na tom ty osobne - využívaš možnosť komunikovať s mestom elektronicky?
Priznávam, nie som technický typ, a preto takýto spôsob komunikácie nevyužívam. Prostredníctvom médií sledujem, čo
sa deje doma v Prešove, no zaujíma ma najmä dianie v Bratislave - to je to, čo ma ovplyvňuje. Ale že by som elektronicky
komunikoval? To nie, dokonca nemám ani žiadne aplikácie
o dianí v kraji.
Vidíš nejaké rozdiely medzi Slovenskom a zahraničím, čo sa
týka aktivít na samosprávnej úrovni?
Môžem to porovnať s Austráliou, kde som bol už trikrát a zakaždým som tam strávil niekoľko mesiacov. Mal som pocit, že
austrálska samospráva vychádza svojim obyvateľom v ústrety
viac ako u nás. Financie na služby potrebné pre bežný život ako
odvoz smetí, vybudovanie parkovísk, údržba ciest a okolia domov sú tam samozrejmosťou a tak sa pýtam - prečo nám na
Slovensku tvrdia, že niečo sa nedá alebo že na to nie sú financie? V čom je chyba? Kde to viazne? Nejedná sa predsa o špeciálne vymoženosti, ale o úplne základné služby pre občana.
Technický typ nie si, ale čo hovoríš na IT komunitu?
Ajtíčkari sa neprávom považujú za suchárov s čudným humorom. Hrať pre IT firmy je však vždy neuveriteľná zábava, tí ľudia
sa vedia skvele odviazať.

vernou kópiou! Alebo ešte lepšie - žeby sme sa na javisku
striedali? Wow, tak to by bolo úžasné!
Menil by si niečo s ľuďmi z IT branže?
IT svet je úplne iný ako môj a ja mám ten svoj svet rád. Nemyslím si, že by som s kýmkoľvek menil. Hoci IT práca je fascinujúca. Mám dobrého kamaráta ajťáka, ktorý nám občas píše aj
texty a on vyvracia všetky tie zaužívané reči o kockatých hlavách. Vie sa poriadne odviazať a dušou je úplný rock´n rollista.
Myslím, že IT chlapci majú v sebe dva póly, dva svety. Možno
práve preto, že celý deň sedia za počítačom, vedia sa odviazať
omnoho spontánnejšie ako iní.
Aký je tvoj vzťah k IT novinkám a hi-tech hračkám?
iPhone je súčasťou môjho života už roky, čítačky kníh nepoužívam vôbec, Skype len sem-tam a počítač mám pomerne
starý. V tomto som možno atypický chlap, autá ani IT vychytávky ma nefascinujú. Nie som typ, ktorý musí bežať a kúpiť si
najnovšiu technickú „hračku“. Dokonca aj sociálne siete používam len na komunikáciu v rámci fan page IMT Smile.
Takže Ivana Táslera na Facebook-u nenájdem?
Vraj mám zopár falošných profilov, ja sám ale Facebook nepoužívam. Viem však, že nie som jediný Ivan Tásler. Po jednom
koncerte prišiel za mnou pán a vtisol mi do ruky vizitku s mojím menom. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, že mám pred
sebou svojho menovca. Bol to zvláštny pocit, pozerať sa na
niekoho, kto má moje meno.
Pre mladú generáciu je on-line život samozrejmosťou. Súhlasíš s tvrdeniami, že virtuálny život im začína nahrádzať realitu?
Myslím, že aj dnešní mladí sú ochotní vybrať si z uší slúchadlá,
počúvať starších a debatovať. Netreba generalizovať. Ale aj
keby bolo to tvrdenie pravdivé, tak sa pýtam: Je to zlé? Žijú

Vidíš nejaké paralely medzi hudobníkom sediacim za klavírom a ajťákom sediacim za kompom?
Iste, veď v hudbe sa často používa programming, je súčasťou
mnohých kapiel pri live hraní. Ja som v tomto „old schol“, radšej využívam klasické nástroje. Ak však vie muzikant využiť
IT technológie pri práci s hudbou, napr. pri strihu, je to veľmi
nápomocné. A tá paralela? Hudobníci pomocou IT programov tvoria hudbu, pri ktorej potom ajťáci vytvoria programy.
(úsmev)
Prijal by si robota-avatara, robiaceho za teba na javisku veci,
ktoré nemáš rád?
Uf, tak ak by som si mohol počas koncertu na chvíľu oddýchnuť a on by za mňa odspieval jednu pesničku, prečo nie?
(úsmev) Musel by ale robiť všetko presne ako ja, byť mojou

Aktuálna zostava IMT Smile: Tomáš Slávik, Lukáš ’Kolja’ Kolivoška,
Dano Šoltis, Ivan Tásler, Miroslav Tásler, Mário ’Gapa’ Garbera.
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Je hlúposť ísť proti veciam,
ktoré prináša doba.
preto horšie ako sme žili my? Nemôžem súdiť. A myslím si aj,
že je rozdiel medzi mládežou na vidieku a v meste. Na dedinách nie je samozrejmosťou internet v každom dome, veď
dokonca ešte stále sú, žiaľ, aj oblasti, kde ani elektrina nie je
samozrejmosťou... Takže nie je ani mládež ako mládež.
Závidíš dnešným študentom niečo v rámci technologických vymožeností?
V prvom rade im závidím, že môžu cestovať na výmenné študijné pobyty do zahraničia. A je super, že majú na školách také
technológie, aké majú. My sme sedeli pri škaredých nadrozmerných debnách veľkých ako polovica lavice a učili sa zdĺhavým programom. Nie som síce starý, ale rozdiel v IT vybavení
vtedy a dnes je už veľmi veľký. Nemá význam dnešným deťom
hovoriť, čo všetko sme my nemali. Nechápu to a ani si to nevedia prestaviť. Nemá zmysel porovnávať generácie. Vždy je,
bola aj bude každá iná. Všetci by mohli povedať, že práve ich
generácia o niečo prišla. Ale to je predsa normálne!
Je niečo, kvôli čomu by si sa vrátil do študentských čias?
Ani nie. Ako študent som skôr trpel. Vedel som, že chcem byť
muzikant a otravovalo ma sedieť v triede s ľuďmi, s ktorými
som tam sedieť nechcel. Spolužiaci ma brali ako divného exota, ktorý im však vždy, keď sa im nechcelo učiť sa, hral počas
vyučovania na gitare.
Bol nejaký predmet, v ktorom si bol dobrý?
Na „ základke“ som bol jednotkár, čo sa na gymnáziu, vzhľadom na moju prudko sa rozvíjajúcu lásku k hudbe, otočilo.
V žiadnom predmete som nebol veľmi zlý ani výrazne dobrý. Ak by som chcel, vedel by som sa naučiť všetko. Možno
sa očakáva, že som ako všetci umelci neznášal matematiku,
ale tak to nebolo.

Z natáčania klipu k piesni S.O.S.

Neláka ťa teraz ďalšie štúdium? Prípadne nejaké samoštúdium?
Rád by som študoval jazyk. Chcem sa zlepšiť v angličtine. No
na to je najlepšie učiť sa reč priamo v teréne. Zdokonaľovať
sa niekde v Austrálii, to si viem predstaviť. Nie som však samoštudijný typ, potrebujem nad sebou „autoritu“ – učiteľa,
ktorý dohliada, aby som sa učil a neflákal sa myšlienkami.
Ako vidíš budúcnosť hudby a IT technológií? Čo hovoríš
napr. na sťahovanie hudby?
Je to niečo, čo priniesol vývoj a doba. Vždy budú ľudia, ktorí si
budú piesne sťahovať, tak ako budú takí, ktorí si kúpia nosič,
alebo sa vracajú k vinylom. Tak to proste je. Je hlúposť ísť proti
veciam, ktoré prináša doba.
Dokázal by si si predstaviť deň bez technológií?
Niekedy by sa veru zišlo aspoň na dva týždne odpojiť. Som ten
typ, čo neustále ťuká do mobilu a sleduje, čo sa deje. Niekedy
som preto aj rád, keď si niekde zabudnem telefón a mám pokoj. Zámerne by som sa od neho odpojiť nevedel, takže chvála
zábudlivosti! Aspoň v tomto prípade.
Aký je tvoj zaručený zdroj energie?
Spánok je najväčší zázrak. A potom aj cestovanie. Na pár dní
vypadnúť mimo domova vždy pomôže.
Dokáže aj profesionálny hudobník vo voľnom čase počúvať
hudbu?
Rád relaxujem pri muzike. Taký Bob Marley vždy pohladí dušu.
Geniálny je aj Peter Tosh, hudobník, ktorý hrával s Marleym.
Príjemnú atmosféru mi vedia navodiť aj posledné dosky Johnny Casha. Manu Chao je klasika, ktorá vždy poteší a John Lennon je proste úžasný. Ale nebránim sa ani úplne mladým spevákom, ktorí letia v súčasnosti. Napr. Miley Cyrus – dokonca
som si na ňu kúpil lístky. Kto vníma hudbu naozaj a srdcom,
dokáže prijať každý druh hudby.
Kapela IMT Smile koncertovala v Írsku, Anglicku, Poľsku,
Austrálii, New Yorku. Ktoré publikum ťa prekvapilo?
Vždy sme hrali pre krajanov a tí sa všade a vždy rovnako
úprimne potešia, že za nimi prišiel kus domova.

V štúdiu.
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IMT Smile na novoročnej párty datalancov.

Na scéne ste už dlhé roky – ako funguje IMT Smile dnes?
Naša kapela už funguje ako firma, to znamená, že nie sme
najlepší kamoši, ktorí spolu trávia voľné chvíle. Sme zoskupenie profesionálnych hráčov, ktorí majú hudbu ako prácu.
Nechodievame spolu na sústredenia ani na pokoncertové
žúrky. Naopak, som rád, ak môžem ísť po vystúpení rýchlo domov. Možno je to spôsobené aj vekom. Keď sme boli mladší,
podstatne viac sme žúrovali, no teraz už mnohí z kapely majú
svoje rodiny.
Čo z toho, čo ste dosiahli, ťa najviac teší?
Fakt, že ešte stále fungujeme, držíme sa a dokážeme vypredať aj tak obrovské haly ako košická Steel Aréna či bratislavská Incheba. S bratom sme dokázali prejsť cez všetky problémy v tejto hudobnej džungli. Moje heslo je: „Život je ťažký
a rock´ n roll obzvlášť.“ Som preto pyšný, že sme v roku 2014
stále na scéne a je (o) nás počuť.
Vízie, méty do budúcnosti?
Chcel by som zažiť nahrávanie mimo Slovenska s výborným
producentom. Rád by som sa naučil, ako sa to robí lepšie, lebo
latku treba neustále zvyšovať.

Vizitka

Vieš odhadnúť hneď v začiatkoch pri skladaní, či sa z pesničky stane hit alebo nie?
Niekedy mi to nevyjde, ale napríklad pri pesničkách Ľudia nie
sú zlí alebo Mám krásny sen som si bol istý, že budú hitmi.
Práve prvou menovanou skladbou sa začalo najúspešnejšie
obdobie IMT Smile. Vtedy odišla z kapely Katka Knechtová
a predpovedali nám rozpad. Začali nás viac sledovať a my sme
zrazu namiesto rozpadu prišli s hitom.
V čom si myslíš, že ste v rámci slovenských kapiel jedineční?
Možno v tom, že sa nebojíme konkurencie, naopak osobne vítam každý nový šikovný talent. Dobrá konkurencia ma
ešte viac „nakopne“. Myslím tiež, že máme dobrú komunikáciu s divákmi. Na pódiu dávam von maximum svojej energie,
komunikujem s nimi pohľadom - žiadne stratené pohľady do
neznáma, ale pozerám priamo na ľudí, vzájomne sa nabíjame.
A to spojenie medzi kapelou a publikom vytvára super atmosféru plnú vibrácií a energie. Na koncertoch sa snažíme podať
piesne inak, improvizujeme s nástrojmi, nech to má pridanú
hodnotu, nech ľudia zažijú niečo viac ako pri počúvaní pesničiek doma z CD.

MOJE TIPY
Kniha: Môžem len povedať čo mám rozčítané - knihu o Mickovi
Jaggerovi.
Divadlo: Už dlho som v žiadnom nebol, priznávam a hanba mi,
že som divadlu ešte na chuť neprišiel. No ak si mám vybrať predstavenie, tak by som odporučil nejaký muzikál v Londýne.
Kino: Obľubujem najmä seriály. Teraz sa vysiela jeden pôvodný
slovenský Chlapi neplačú a má výbornú titulnú pieseň. Odporúčam. (úsmev)

Ivan Tásler sa narodil 16. júla 1979 v Prešove. Desať rokov navštevoval ĽŠU odbor klavír a po gymnáziu absolvoval dva semestre teológie na Pravoslávnej fakulte Prešovskej univerzity. Významný
slovenský skladateľ, gitarista, spevák a hudobný producent pôsobí v kapele IMT Smile a spolupracoval s mnohými zaujímavými umelcami ako napr. Katka Knechtová, Oskar Rózsa, Martin Valihora, Jana Kirschner, Desmod, či Richard Müller, producentsky sa podieľal napr. na vzniku albumu
Jarove pesničky, ktorý pracuje s piesňami Jara Filipa a v minulom roku naštartoval nezvyčajnú
spoluprácu kapely s Lúčnicou. Ivan je ženatý, svadbu so žurnalistkou Aničkou mali v Austrálii.
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Na Harvard
sa môžete dostať aj

z obývačky

Hovorí sa, že človek sa celý život učí. No času sadnúť si do „školských lavíc“ už veľa nemá. Riešením sú online kurzy, ktoré z celoživotného
vzdelávania robia každodennú realitu. A to bez ohľadu na to, či nové vedomosti potrebujete k rozvoju kariéry, alebo vás iba baví učiť sa
stále nové veci.
Na webe sa už dnes dajú nájsť desiatky rôznych kurzov svetových univerzít. Stačí si vybrať, časť z nich je dokonca zadarmo.
Už dnes tieto kurzy navštevuje podľa odhadov na celom svete
vyše 6 miliónov ľudí. Študovať online sa pritom dá nielen vo
svete, ale postupne sa pridávajú aj slovenské školy. Pravdou
však je, že u nás je ponuka výrazne chudobnejšia, takže bez
angličtiny, prípadne iného svetového jazyka sa veľmi nezaobídete.

Online štúdium: Kam zamieriť?
Ak máte záujem o štúdium z pohodlia svojej obývačky, najjednoduchšie je zamieriť na niektorý zo špecializovaných portálov, na ktorom sa zbiehajú ponuky kurzov z celého sveta.
Začať môžete napríklad na stránke www.coursera.org, ktorá
v dobe písania tohto článku ponúkala 633 kurzov od vyše
stovky rôznych inštitúcií.
Nájdete tam napríklad California Institute of Technology, Moskovský fyzikálno-technologický inštitút, univerzity ako Princeton, Yale, či Peking. Kurzov sa môže zúčastniť každý a zadarmo.
Vyberať sa dá na základe jazyka, v ktorom kurz prebieha (vedie,
logicky, angličtina), podľa vhodnosti kurzu pre získanie rôznych
certifikátov, a samozrejme na základe jednotlivých študijných
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odborov. Na výber sú oblasti od technológií (napríklad cloud
v operačnom systéme Android) až po filmovú vedu či problematiku meditácií v budhizme. Kto chce začať okamžite, môže si
nastaviť ako základné kritérium aj termín spustenia kurzu.

Ktorý kurz je určený pre mňa?
Kurzy sa líšia aj podľa dĺžky, štandardom je trvanie v rozmedzí
dvoch až troch mesiacov. Nájsť sa dajú aj o niečo kratšie kurzy.
Napríklad, kurz Princeton University o analytickej kombinatorike trvá šesť týždňov a pozostáva zo šiestich lekcií. Týždenne
si vyžiada 6 až 7 hodín štúdia alebo práce. Všetky tieto základné informácie sa dajú zistiť v základnom menu každého kurzu,
vrátane jeho bližšej špecifikácie. Rovnako sa dozviete i rozsah
vedomostí, ktoré by ste mali pre úspešné zvládnutie kurzu
ovládať, keďže mnohé nie sú ani zďaleka určené pre úplných
začiatočníkov v danej problematike.
Hoci samotné kurzy zvyknú byť zadarmo, za vystavenie overeného certifikátu o ich úspešnom absolvovaní sa už často
platí. Cena býva najčastejšie do 50 amerických dolárov.
Veľká časť kurzov je interaktívna, online študent musí počítať
aj s „domácimi úlohami“ alebo problémami, ktoré by mal medzi jednotlivými lekciami spracovať alebo vyriešiť. Samozrej-

»
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Online kurzov sa netreba báť.
Stačí iba pár hodín času týždenne, počítač a prístup na internet.
mosťou býva aj kontakt s ostatnými študentami či učiteľmi vo
virtuálnych triedach. Môžete počítať i s tým, že vaše výsledky
a úsilie nebude hodnotiť iba lektor, ale i vaši spolužiaci. Študujete teda doma, ale nie sám.

Rady od lídrov
Podobne ako coursera.org fungujú aj iné portály špecializované na online kurzy. Do „veľkej trojky“ patrí ešte edx.org
a udacity.com. Na každom z nich však nájdete iné zloženie
partnerských škôl a inštitúcií. Napríklad, edX ponúka aj kurzy
z MIT či Harvardu, ktoré patria priamo medzi zakladateľov celého projektu. Udacity sa zas vie pochváliť kurzami od technologických lídrov ako je Google či nVIDIA. Tu však treba počítať
s tým, že za plný kurz (existuje i jeho voľná verzia) je potrebné
si zaplatiť, najčastejšie 150 až 200 dolárov. Výhodou oproti
portálu coursera je ale fakt, že na Udacity nájdete aj kurzy pre
úplných začiatočníkov.

Na Slovensku je to horšie
Online kurzy slovenských univerzít by ste na vyššie menovaných portáloch, ale aj inde na internete hľadali zväčša márne.
E-learning je totiž u nás prístupný väčšinou iba pre „kmeňových“ študentov jednotlivých škôl. Pre externé prostredie
ponuka široká nie je, v mnohých prípadoch je navyše obmedzená na kurzy pre stredoškolákov, ktoré im majú pomôcť
lepšie zvládnuť prijímacie pohovory. Pre manažérov ponúka
online vzdelávanie napríklad Bratislavská Business School,

ktorá patrí pod Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Študovať
sa dá ekonomika, marketing a manažment, na výber je viacero tematických oblastí rozdelených do modulov. Pre získanie
osvedčenia je nutné absolvovať minimálne 5 modulov, pričom štúdium jedného trvá dva mesiace. Celé štúdium tak trvá
10 mesiacov a stojí 360 eur za daných 5 modulov.

Oplatí sa to
Personalisti na Slovensku sa dlhodobo netaja tým, že pre kariérny rast človeka a jeho cenu na trhu práce má zmysel akýkoľvek relevantný kurz od prestížnej univerzity. Veľkou pomocou môže byť aj pre čerstvého absolventa školy, ktorý môže
takto vyniknúť a odlíšiť sa od masy ostatných uchádzačov
o zamestnanie, ktorí sú bez praxe.
Online kurzy si pochvaľujú aj ľudia, ktorí ich absolvovali.
„V poslednom čase robím veľa kurzov na internete, vyhovuje mi
to, lebo môžem študovať vlastným tempom a kedy chcem,“ cituje magazín Profit Španielku Esperanzu Redondovú. Tá prvý
online kurz absolvovala kvôli práci ešte v roku 2007. Online
kurzy v oblasti IT absolvujú aj ľudia z DATALANu, v poslednom období napr. certifikát z informačnej bezpečnosti získal
Dalibor Šlosár, riaditeľ divízie Infokomunikácie. Ako hovorí,
pri online štúdiu nie je človek nijako obmedzovaný časom, čo
považuje za veľkú výhodu. Na výsledkoch však treba zapracovať aj na takomto kurze. „Ak chcete získať certifikát univerzity, ktorý je medzinárodne uznávaný, musíte načas splniť úlohy,
ktoré pedagógovia interaktívne zadávajú po každom module
štúdia.“

Naše tipy
Kreatívne programovanie pre digitálne médiá a mobilné aplikácie – šesťtýždňový kurz University of London pre každého,
kto chce využiť svoje technické schopnosti na kreatívnu prácu – či už ide o video hry, umelecké inštalácie, či interaktívnu hudbu.
» www.coursera.org/course/digitalmedia
Internet, jeho história, technológie a bezpečnosť – čo je internet, ako vznikol, ako funguje a ako ho bezpečne používať?
Jedenásťtýždňový kurz University of Michigan ponúka video prednášky i rozhovory s priekopníkmi internetu.
» www.coursera.org/course/insidetheinternet
Programovanie pre všetkých – desaťtýždňový kurz University of Michigan vás prevedie základmi programovania. Programovací jazyk Python počas kurzu využijete na príkladoch analýzy dát, takže po jeho ukončení bude vedieť spracovávať dáta.
» www.coursera.org/course/pythonlearn
Human – Computer Interaction – kurz UC San Diego počas deviatich týždňov naučí, ako zlepšiť dizajnové zručnosti s dôrazom
na tvorbu rozhraní. Cieľom je naučiť absolventov technický dizajn, ktorý ľuďom prináša radosť a nie frustráciu.
» www.coursera.org/course/hciucsd
Mobile Web Development – ako pretvoriť tradičné webové aplikácie, orientované na desktopy, na rýchly a efektívny mobilný
zážitok? Približne mesiac trvajúci kurz v spolupráci so spoločnosťou Google naučí vývojárov všetko, čo treba na tvorbu aplikácií
pre mobilné zariadenia.
» www.udacity.com/course/cs256
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Ocenili sme
najlepších datalanských ajťákov
a IT projekty roka!
Foto zľava: Marek Paščák, Tibor Weis, riaditeľ Centra informačných technológií na TUZVO, Jozef Drozdík a Norbert Lacko z projektu pre SLOVALCO, ajťáci Milan Nemec a Martin Fekete, Dušan Sabo a Martin Novosad z projektu pre TUZVO, Michal Klačan,
a Anton Kret, vedúci IT oddelenia, SLOVALCO.

Satisfakciou za dobré nápady, výborné výsledky a úspechy pri
realizácii projektov, návrhoch riešení, či uvádzaní inovácií do praxe
je okrem odmeny aj pozitívna spätná väzba zo strany zákazníka,
a v prípade spoločnosti DATALAN aj špeciálne ocenenie, ktoré každoročne získajú tí najlepší. A rozhodovanie o víťazoch bolo opäť
náročné.

Množstvo hodín práce, desiatky odborníkov a oproti tomu
merateľné prínosy v oblasti finančných služieb, priemyslu, ale
i vzdelávania, či verejnej správy, tak by sme mohli v skratke
charakterizovať projekty, ktoré boli nominované za rok 2013.
„Fandím dobrým nápadom, oceňujem odvahu a vytrvalosť,
a vážim si snahu nášho tímu prijímať výzvy a prinášať stále
niečo nové,“ uviedol k oceňovaniu predseda predstavenstva
Michal Klačan, ktorý stojí aj za ďalšou novátorskou aktivitou,
projektom DATALAN StartUp. Kompletný zoznam nominovaných projektov nájdete on-line, poďme teraz rovno k víťazom,
o ktorých rozhodla odborná porota aj hlasovanie zamestnancov DATALANu. Datalanci ocenili moderné mobilné appky
v Slovalcu, ktoré pomáhajú pri riadení výroby a kontrole práce. Podľa jednoznačného verdiktu poroty bolo najvýznamnejším projektom vybudovanie Haly vedecko-experimentálnych
pracovísk na Technickej univerzite vo Zvolene. V rámci haly
majú vedci aj študenti prístup k špičkovej Virtuálnej jaskyni,
ktorá je unikátna v celej strednej Európe. Prácu tímov na ví-
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ťazných projektoch ocenil aj Marek Paščák, generálny riaditeľ
DATALANu: „Pri projektoch je dôležitá pridaná hodnota, no tá sa
skrýva aj v osobnom prístupe, ochote a snahe porozumieť zákazníckym potrebám.“
Čo sa týka poroty, okrem ľudí z DATALANu do nej zasadli: Ing.
Tomáš Lacko, riaditeľ Výpočtového strediska SAV a absolútny
víťaz DATALAN Award 2012 s projektom Superpočítač, Ing.
Ivan Klinec, ekonóm a prognostik zo Slovenskej akadémie
vied, prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave, Assoc. Prof. František Duchoň, PhD. z Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU, Pavol Kubán, prezident a predseda správnej rady
Asociácie digitálnych marketingových agentúr a Ondrej Macko, šéfredaktor mesačníka PC REVUE.
V tomto roku sa okrem projektov oceňoval aj Ajťák roka
– porota udelila tento titul Milanovi Nemcovi, ktorý je hnacím motorom informatizácie v slovenskej samospráve. Víťazom pre kolegov je Martin „Feky“ Fekete, a ako na neho
prezradili, pri práci sa zamýšľa a na výsledkoch je to vidieť. Práve odborný tím je konkurenčnou výhodou DATALANu a ako
zhodotil aj jeho spoluzakladateľ Štefan Petergáč: „Šikovných
a kreatívnych ľudí považujem za najcennejšie aktívum v biznise.“

Viac informácií na www.datalan.sk/datalanaward

news I tím

Mladý vinár
Ľuboš
Naštartoval unikátny projekt Cenová mapa nehnuteľností, ktorá obsahuje viac než 18 miliónov údajov, a v súčasnosti sa venuje ďalším veľkým výzvam – informatizácii ústavného súdu,
prokuratúry a slovenských samospráv. Ľuboš Petrík pracuje v DATALANe ako manažér pre
strategické projekty – a vo voľnom čase vyrába spolu s kamarátom vlastné víno.

Rozhodnutie prišlo náhodne
Ľuboš pochádza z vinárskej oblasti. Jeho rodina pestovala
hrozno a vyrábala víno, ale rozhodnutie vybudovať vlastné
vinárstvo prišlo len tak náhodou. „S kamarátom máme obaja
radi víno a prišli sme na to, že vyrábať si vlastné víno by mohlo
byť lacnejšie, ako ho kupovať,“ hovorí Ľuboš o začiatkoch vinárstva s úsmevom. Približne pred rokom a pol si Ľubošov kamarát kúpil v Šenkviciach vlastnú pivnicu. Pivnička má niekoľko
desiatok rokov, prešla rekonštrukciou a boli do nej nakúpené
všetky potrebné technológie na výrobu vína. Tak vzniklo Fitz
& Petrík vinárstvo.
Hlavnú surovinu na výrobu vína - hrozno mladí vinári kupujú.
Väčšina je z malokarpatskej vinohradníckej oblasti, z družstva
zo Šenkvíc, z Gríňavy, či z Pezinku. „Dobrá surovina je základ. Je
možné spraviť z dobrej suroviny zlé víno, ale opačne už nie,“ prezrádza Ľuboš. V budúcom roku však už plánuje vysadiť menšiu vinicu a prvé vlastné hrozno očakáva o tri roky.
Ľuboš vyrába prevažne biele a ružové víno. „Náš základný
smer je robiť víno z odrôd, ktoré sú menej známe
a špeciálne vyšľachtené pre malokarpatský región, alebo robiť víno menej tradičným spôsobom
z tradičných odrôd,“ vraví Ľuboš. Vyhnúť sa chcú
predaju sudového vína. „Väčšinou použijeme 600
– 700 kg hrozna z jednej odrody.“ Ročník 2012 bol
tvorený 7 odrodami, išlo napr. o Cabernet Sauvignon, Veltlínske zelené, Devín, Rulandské biele.
„Spravili sme však aj špecialitu z hrozna z Lehoty,
odkiaľ pochádzam, z vinohradu môjho otca. Je to neznáma odroda a zvyčajne sa nepestuje,“ dodáva Ľuboš. Odroda sa volá
Ferdinand Lesseps a je z nej veľmi aromatické a zaujímavé
víno. Ročník 2013 má viac druhov, približne až 11 odrôd.

spolkové ochutnávky. Ide o kontrolu zdravotného stavu vína
členov spolku. Najväčšie ochutnávky majú aj cez 40 vzoriek.
„Je to výzva ochutnať desiatky vín. Treba si to vyskúšať,“ usmieva
sa Ľuboš.
Veľkou výzvou je, samozrejme, samotná výroba vína, ak chce
vinár naozaj kvalitný výsledok. Pri výrobe si treba všímať veľmi
veľa detailov, od ktorých výroba vína závisí. Nie
je to len pomletie hrozna a vylisovanie, sú tam
desiatky krokov, na ktorých sa dá víno pokaziť.
Ľubošovi sa však aj vďaka poctivému prístupu
darí. „S ročníkom 2012 sme boli aj na výstavách
a máme striebornú medailu s ružovým Cabernet
Sauvignon zo Šenkvíc a aj bronzovú medailu s Rulandským bielym z výstavy Vitis Aurea Modra, to je
jedna z najväčších výstav na Slovensku.“ Zaujímavé
výsledky dosiahlo vinárstvo aj na výstave v Cíferi, kde získali 4
zlaté medaily za Irsai Oliver, Pálavu, Riszling vlašský a Müller
Thurgau. „Riszling vlašský získal 8. najvyššie hodnotenie spomedzi 456 vzoriek,“ vraví s radosťou Ľuboš.

Najobľúbenejšia sezóna?
Vinárska
Ľuboš je čerstvým členom vinárskeho spolku v Šenkviciach,
ktorý pravidelne organizuje náučné výlety po vinárskych oblastiach, napr. Alsasku, Toskánsku, a tento rok je na pláne oblasť Burgundska. Najzaujímavejšie obdobie vinárskeho spolku
je obdobie od januára po apríl. Vtedy sa každý piatok robia
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NOVÉ POSILY
Novinky pri káve

Interný magazín DATALAN In naštartoval už svoj tretí ročník. Do okrúhleho 10.
čísla, ktoré na 20-tich stranách prinieslo
zaujímavosti, pikošky a horúce novinky
z datalanského života, sa ľudia začítali pri
dobrej káve na výborných spoločných
raňajkách.

Kick Off 2014

Tak ako každý rok, aj táto jar sa niesla
v znamení divíznych stretnutí, ktorých
obsahom bola stratégia firmy, plány, príležitosti, procesy aj možnosti zlepšenia.
Opäť sa potvrdilo, že otvorená diskusia
a chlapská debata face2face sa ani v digitálnej a on-line ére nedá ničím nahradiť.

Na našej tradičnej novoročnej párty, ktorou sme spoločne uzatvorili úspešný rok 2013,
sme to tento raz roztočili s IMT Smile. Tie najväčšie hity a viac než dve stovky hostí zaplnili tanečný klub LaFiesta do posledného miesta a ajťáci opäť raz ukázali, že vedia nielen
programovať, ale sa aj poriadne zabaviť.

Pre veľký minuloročný úspech ani tento
rok nechýbala grilovačka na Kolibe, no teraz si na svoje prišli nielen všetci mäsožravci, ale aj majitelia štvornohých miláčikov,
s ktorými sa o tipy na výchovu a starostlivosť podelil skúsený kynológ.

Radovan KUDLA
vývojár
divízia ENT Software
Rado je zodpovedný za
implementáciu softvérových produktov, a spoluprácu pri tvorbe analýz a ponúk.
Martin MIHÁLKA
technik – konzultant
divízia ENT Software
Medzi Martinove hlavné
kompetencie patrí inštalácia a podpora digitalizačných pracovísk.

IT & IMT Smile

Grilovačka
vol. 2

Pavol DAX
softvérový architekt
divízia ENT Software
Palo sa venuje oblastiam
BPM a ECM, okrem toho
zabezpečuje tvorbu cenových ponúk v rámci projektov.

Na zdravie!

Datalanci si opäť zmerali hodnoty všetkých dôležitých zdravotných ukazovateľov, vedia, ako sa starať o svoju pleť,
zuby, chrbticu, ako poskytnúť prvú
pomoc, ako rehabilitovať po celej noci
strávenej za PC, vychutnali si vitamínové bomby, a dopriali si aj špeciálnu ručnú masáž.

Radovan MRKÁVEK
projektový manažér
divízia SMB Software
Rado je zodpovedný za
projekty VÚC, pričom sa
venuje aj Digitálnemu zastupiteľstvu a registratúre.
Radovan PAJER
projektový manažér
divízia Rozvojové projekty
Rado sa venuje riadeniu
a konzultáciám v oblasti elektronizácie trestnej agendy, a na
starosti má jeden z najväčších projektov
v tejto sfére na Slovensku.
Tomáš POLHORA
analytik
divízia ENT Software
Tomáš sa primárne venuje
softvérovým analýzam ako
aj ďalším podporným činnostiam softvérového vývojového cyklu.
Igor VOJTUŠ
manažér pre zahraničné
aktivity / divízia Rozvojové projekty
Igor sa venuje reprezentovaniu spoločnosti, vzťahom s partnermi a zákazníkmi, budovaniu pobočky v ČR, ako aj podpore tímov
pri realizácii projektov na českom trhu.

ver. 3.0
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Visionhow
MYSLÍME O KROK VPRED
[vižnau] Visions + Know-how
Vďaka kombinácii dobrých nápadov a rozsiahlej znalosti
technológií viete fungovať efektívnejšie a meniť veci k lepšiemu.

Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a prinášame zmysluplné riešenia,
ktoré robia vašu prácu efektívnejšou a život jednoduchším. Silné zázemie, odborné
kompetencie, dlhoročné skúsenosti a korektný prístup je to, čo DATALAN odlišuje.
Túžba inovovať a meniť veci k lepšiemu je to, čo nás spája.

www.datalan.sk

infokomunikácie | softvér | outsourcing | cloud
59

