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DÔVERA A ÚSPECH ZAVÄZUJE

”Šikovných a kreatívnych ľudí, kvalitnú
prácu a korektné vzťahy považujem za
najcennejšie aktíva v biznise.

Sme na trhu už viac ako 22 rokov. Technologické zázemie, úspešné projekty a dlhodobá korektná spolupráca má za výsledok fakt, že značka DATALAN je
dnes pre klientov stabilným a spoľahlivým partnerom. Čo je rovnako dôležité, stále dokážeme hľadať neošúchané ingrediencie a servírovať „smart“
IT riešenia.
Správni a kreatívni ľudia a kvalitná práca dokážu
vytvoriť jedinečnú esenciu, ktorá zmení firmu na
úspešnú spoločnosť. Spája nás nadšenie pre nové
technológie, inovatívne myšlienky, poctivá práca
a schopnosť dotiahnuť veci do konca.
Svoju pozíciu nechceme iba obhajovať, máme ambíciu ďalej rásť. A vďaka správnym ľuďom v tíme
viem, že naše ambície sú reálne.

Ing. Štefan Petergáč
predseda predstavenstva DATALAN, a.s.
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Podporujeme víťazov
Dlhodobo stojíme pri slovenskom paralympijskom tíme,
ktorý si minulý rok priniesol z paralympijských hier
v Londýne šesť medailí!
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STATUS

Vyznáme sa v technológiách,
rozumieme vášmu biznisu
DATALAN je popredným poskytovateľom inovatívnych biznis riešení a IT služieb na slovenskom trhu
a v okolitých krajinách. Vieme, že informačné technológie sú prínosom v každej oblasti ľudského života. Našim zákazníkom prinášame široké portfólio
kvalitných služieb a inteligentných produktov, ktoré
posúvajú firmy aj spoločnosť o krok vpred. Vďaka
skúsenému tímu odborníkov sme úspešne zrealizovali rozsiahle projekty v oblasti správy informácií
a procesov, integrácie, správy IT infraštruktúry a outsourcingu IT.

DATALAN OBLASTI
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STATUS

Znalosti a skúsenosti
 Dosiahli sme najvyššiu úroveň odborných partnerstiev so svetovými technologickými lídrami. Certifikáty sú

pre klientov garanciou odborných kompetencií a špičkových kvalít.
 81% respondentov považuje naše služby za kvalitné a oceňuje ich technologickú úroveň.

(Prieskum medzi slovenskými manažérmi, 2012)

Inovácie a vízie
 Investujeme do nových riešení v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a informatizácie spoločnosti, ktoré pa-

tria dlhodobo k prioritám DATALAN-u. Naším cieľom je, aby mali občania na Slovensku pohodlný prístup ku
kvalitným službám verejnej správy.
 V spolupráci s partnerskými univerzitami a Slovenskou akadémiou vied realizujeme vlastný výskum technológií, ktoré poslúžia celej verejnosti.

Sila a stabilita
 S ročnými tržbami vo výške 51 344 000 eur a s pridanou hodnotou 12 788 000 eur patríme medzi najväčších

poskytovateľov IT služieb na slovenskom trhu.
 54% respondentov nás vníma ako veľkú a stabilnú spoločnosť.

(Prieskum medzi slovenskými manažérmi, 2012)

Komplexnosť
 Rozsahom služieb a počtom projektov patrí DATALAN dlhodobo medzi technologických lídrov na Sloven-

sku. Naši klienti tak majú prístup k širokému spektru služieb, od jednoduchej údržby až po komplexné
strategické riešenia.
 Realizovali sme desiatky projektov, ktoré patria svojím rozsahom a významom k strategickým riešeniam vo
verejnej aj v súkromnej sfére.

Profesionalita a kvalita
 Náš tím disponuje 625 certifikátmi a osvedčeniami pre rôzne technológie a projektové riadenie.
 83% respondentov by odporučilo spoluprácu so spoločnosťou DATALAN.

(Prieskum medzi slovenskými manažérmi, 2012)
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HISTÓRIA

Prvé, čo DATALAN vo svojej histórii predal, bola počítačová myš pre zákazníka Slovenské telekomunikácie. Najvýznamnejšou dodávkou posledného roka bol projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné
počítanie (SIVVP), ktorý zahŕňa desiatky výkonných serverov v 7 inštitúciách. Súčasťou projektu aj 1. slovenský superpočítač – jeho výpočtový
výkon je tritisíckrát väčší než výkon bežného PC.

1990
1990

vznik DATALAN, spol. s r. o.

1994

1. väčší rollout projekt – dodávka niekoľko stoviek kusov vlastných PC Qline v rámci

1997

1. projekt s objemom viac ako 100 miliónov korún

2001

transformácia na DATALAN, a. s.

2002

prvý ročník konferencie „i2s – informatizácia slovenskej spoločnosti“

2003

zisk prestížneho ocenenia IT firma roka

2007

fúzia spoločností Ability Development SK, a. s.; obrat 36,1 mil. eur

2009

8

celého Slovenska

(dodávka Administratívneho informačného systému)

akvizícia spoločnosti Euroaltis, a.s., DATALAN sa stal jedným z najväčších dodávateľov riešení
pre samosprávu

2009

zisk prestížnych ocenení na podujatí

2010

zisk 3. miesta v TREND TOP v kategórii Firma roka

2011

zlato a bronz na podujatí ITAPA 2011; vývoj unikátnych mobilných aplikácií

2012

dodávka slovenského superpočítača – zaradeného medzi najvýkonnejšie

ITAPA pre riešenie DATALAN DIGITÁLNE MESTO®

2012

zariadenia svojho druhu vo svete, zlato a špeciálne uznanie na ITAPA 2012

Výročná správa 2012

UDALOSTI 2012

2012
Narástli sme

DATALAN úspešne rozšíril aktivity v zahraničí v oblasti riadiacich a kontrolných systémov. Tržby spoločnosti
narástli o 22,4% a pridaná hodnota našich produktov a služieb sa zvýšila o 17,1%.

Sme najlepší partner
Sme najlepším IBM a HP partnerom za rok 2012 v predaji produktov a služieb.

Nové investície
DATALAN rozširuje svoje aktivity v zdravotníctve – ich výsledkom sú riešenia, ktoré pomôžu lekárom pri diagnostike a zlepšia starostlivosť o pacientov.

Noví klienti
V roku 2012 sme nadviazali spoluprácu s viac než 10 nadnárodnými klientmi s významným pôsobením vo
svojej oblasti.

1. slovenský superpočítač
Slovenským vedcom a partnerským univerzitám sme dodali Superpočítač, ktorý pomáha pri zložitých výpočtoch či vývoji nových materiálov. Superpočítač dostal meno Aurel a svojím výkonom sa zaradil na 335. priečku
v rebríčku TOP 500 najvýkonnejších počítačov sveta.

Zlato a špeciálne uznanie
Mesto v mobile z dielne DATALAN-u získalo zlato v súťaži Cena ITAPA 2012 v kategórii Nové služby. Špeciálne
ocenenie za prínos v oblasti informatizácie a vzdelávania dostal projekt Slovenský Superpočítač.

Posilnili sme tím
Minulý rok sa do nášho tímu pripojilo 37 ľudí s kvalitným technologickým zázemím a skúsenosťami z biznisu.
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PRÍLEŽITOSŤ INŠPIRUJE

”Ambície presadiť sa na stredoeurópskom
trhu a odpovedať na veľké výzvy špičkovými
technológiami si vyžadujú odvahu, invenciu
a vytrvalosť.

DATALAN v roku 2012 úspešne rástol a potvrdil, že
na Slovensku patrí medzi IT špičku. Tržby spoločnosti
narástli o 22% a jej pridaná hodnota sa zvýšila o 17%.
Našu pozíciu sme významne posilnili vo finančnom
sektore, verejnej správe a v priemysle, kde máme aktivity nielen v Európe, ale aj v Číne či Mexiku.
Byť expertom na technológie k úspechu nestačí – je
potrebné biznisu rozumieť, prinášať užitočné riešenia a robiť rozvážne investície. Rozhodli sme sa investovať do nových technológií, ktoré pomôžu firmám rásť a poslúžia celej verejnosti. Popri vzdelávaní
a informatizácii Slovenska sa sústredíme na inovácie
v zdravotníctve, ktoré umožnia efektívnejšie stanoviť
diagnózu a zlepšia starostlivosť o pacientov.
Intenzívne pracujeme na vlastnom výskume nových
technológií. Napríklad projekt Slovpedia na princípe
Linked OPENDATA dokáže prepojiť obsah informácie
z rôznych zdrojov verejného aj súkromného sektora.
Dobré nápady, znalosť technológií a schopnosť myslieť inak. To všetko tvorí jadro DATALAN-u, s ktorým
úspešne fungujeme už vyše 22 rokov.

Ing. Michal Klačan
výkonný riaditeľ DATALAN, a.s.
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Nové investície a technológie.
DATALAN rozširuje svoje aktivity v zdravotníctve
– ich výsledkom sú riešenia, ktoré pomôžu lekárom pri
diagnostike a zlepšia starostlivosť o pacientov. Intenzívne
pracujeme na vlastnom výskume nových technológií,
ktoré poslúžia celej verejnosti.
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HODNOTENIA A OCENENIA

Patríme k lídrom

DATALAN patrí dlhoročne medzi najväčších IT dodávateľov na Slovensku a svoju silnú pozíciu sme
potvrdili aj úspechmi v roku 2012. V rebríčku miliardových IT firiem zostavených týždenníkom TREND
sa DATALAN umiestnil na 14. mieste. S objemom
tržbieb vo výške 51 344 000 eur sme sa zaradili medzi 12 najväčších IT firiem na Slovensku. V rebríčku
IT firiem podľa pridanej hodnoty nám patrí 11. pozícia. Pridaná hodnota spoločnosti bola v roku 2012
vo výške 12 788 000 eur. DATALAN je na Slovensku
deviaty najväčší softvérový dom. V oblasti softvéru
máme spomedzi kľúčových IT dodávateľov v roku
2012 druhý najvyšší medziročný nárast tržieb.
DATALAN patrí k najväčším dodávateľom IT služieb
– s tržbami za predaj vlastných výrobkov a služieb

v roku 2012 vo výške 13 498 000 eur nám patrí 14.
miesto na slovenskom trhu. Stabilnú pozíciu máme
aj v servisných centrách. Podľa počtu servisných
pracovníkov (64) sme sa zaradili medzi 13 najväčších poskytovateľov servisných služieb na Slovensku.
DATALAN v minulom roku výrazne rástol v oblasti
segmentov, a to najmä vo financiách, v priemysle
a vo verejnej správe. Vo finančnom segmente sme
siedmy a v priemysle šiesty najväčší IT dodávateľ
z pohľadu tržieb. V roku 2012 sme v priemysle
dosiahli nárast tržieb o 22,4%, čo predstavuje tretí
najväčší medziročný nárast spomedzi kľúčových IT
firiem. Na Slovensku sme stabilne tretí najväčší dodávateľ IT služieb pre verejnú správu.

Najlepší HP partner

Zlato cena ITAPA

za predaj produktov a služieb za rok 2012

za predaj produktov a služieb za rok 2012

za riešenie Mesto v mobile
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Najlepší IBM partner
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TOP2012
+22,4%

nárast tržieb

+17,1%

rast pridanej hodnoty

+37,1%

nárast tržieb v softvéri

+22,4%

nárast tržieb v priemysle

+37%

nárast tržieb vo verejnej správe a v samospráve

3.

najväčší IT dodávateľ pre verejný sektor

6.

najväčší IT dodávateľ v priemysle

7.

najväčší IT dodávateľ pre finančný sektor

9.

najväčší softvérový dom
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PARTNERI

HP ServiceOne Expert

Premier Partner

Gold Certified Partner

Významné partnerské ocenenia HP za vynikajúce obchodné výsledky získava DATALAN pravidelne od roku 2002.

Partnerské ocenenia IBM za vynikajúce obchodné výsledky získava DATALAN pravidelne od roku 2004.

 Microsoft Industry Awards 2010

 The Best Partner 2012 for all Products &

 Najlepší IBM obchodný partner roka 2012
 1. miesto v kategórii IBM System Power

Services
 The Best Partner 2012 for Commercial
Personal Systems Group Products.
 The Best Partner 2011 for Commercial
Products
 The Best Partner 2010 for Commercial
Personal Systems Group Products
 The Best Partner 2010 for Commercial
Imaging & Printing Group Products

Partner roka 2012

– ocenenie Najlepšie riešenie migrácie
na Microsoft platformu
 Microsoft Industry Awards 2009
– ocenenie Najrozsiahlejšia implementácia Microsoft Office v akademickom
sektore

 1. miesto v kategórii IBM System x Partner

roka 2012
 3. miesto v kategórii IBM System Storage

Partner roka 2012
 1. miesto v kategórii Software partner

roka 2011
 3. miesto STG Partner v kategórii System

x Servers roka 2010
 3. miesto STG Partner v kategórii Storage

systems roka 2010

ODBORNÉ PARTNERSTVÁ

Solution Partner

Premier Certified Partner so špecializáciou
Express Foundation a SMB

Velocity Premier Solution Partner

Gold Business Partner

Certified Alliance Partner

Gold Partner

Gold Partner

Enterprise Partner

SERVISNÉ PARTNERSTVÁ

Viac informácií o našich strategických partnerstvách a oceneniach nájdete na www.datalan.sk v sekcii O firme Ocenenia a partneri.

14

Výročná správa 2012

PARTNERI

Cena ITAPA

Superpočítač otvorenie

 Najlepší partner IBM

Ocenenie Trend TOP

Profit workshop

Cena ITAPA

Cena ITAPA

INFOTRENDY

 Najlepší partner HP

Microsoft Industry Award
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DATALAN DIVÍZIE

Divízia SMB softvér sa venuje podnikovým aplikáciám a implementácii softvérových riešení, ako sú
napr. kolaboračné riešenia pre podporu vnútrofiremnej aj externej komunikácie, a optimalizácii rôznych
firemných procesov. Samostatnou oblasťou sú riešenia pre kontrolu kvality vo výrobných procesoch.
Dalibor Šlosár

Naše riešenia dnes prevádzkujú naši zákazníci
nielen v Európe, ale aj v Číne či v Mexiku.

Bohuslav Mesároš
ENT softvér

Novovytvorená softvérová divízia ENT softvér je zameraná na realizáciu a dodávku rozsiahlych riešení a projektov z oblasti správy dokumentov a informácií, riadenia a monitoringu procesov a integrácie. Vyvíjame a
dodávame aj riešenia na mieru, využívajúce nové technológie, ako napríklad sémantika. Venujeme sa znalostným portálovým riešeniam, systémom pre riadenie
a schvaľovanie úverov, integračným komunikačným
rozhraniam či mobilným aplikáciám.

Oblasťou divízie Infokomunikácie sú hardvérové riešenia, ale aj softvérové nadstavby týchto technologických riešení, ako sú napríklad virtualizačné riešenia. Spolupracujeme iba s renomovanými svetovými
výrobcami prinášajúcimi najmodernejšie technológie. Poskytujeme aj konzultačné a servisné služby
pre riešenia, ktoré sme našim zákazníkom dodali
a implementovali, a podporujeme ich prevádzku.

”

Za dôležitú považujeme odbornosť a prehľad
– v IT branži je nevyhnutné neustále na sebe pracovať, vzdelávať sa a nezaspať dobu .

”

Norbert Lacko
SMB softvér

”

Pre klientov chceme byť nielen spoľahlivý, ale aj
inovatívny partner, schopný reagovať na akékoľvek požiadavky.

Divízia rozvojových projektov je zameraná na progresívne technológie a služby, ktoré nájdu svoje uplatnenie tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore. Cenovú mapu nehnuteľností využíva realitný aj bankový
sektor, Digitálne mesto je najkomplexnejšia rodina riešení pre mestá a obce na Slovensku, a slovenskú justíciu zmodernizujú samoobslužné platobné zariadenia
Pay Point či revolučný prepis hlasu.
Ľuboš Petrík
Rozvojové projekty

”

Technológie dokážu priniesť výhody do každej
oblasti nášho života a naším zámerom je potvrdzovať
túto tézu v praxi.
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Rastislav Koutenský

Ján Harman

Odborom divízie je poskytovanie IT služieb formou
outsourcingu. Ide predovšetkým o správu koncových zariadení, akými sú počítače, notebooky alebo
tlačiarne, a podporu užívateľov týchto zariadení, no
rovnako sa venujeme aj kompletnej správe celého IT
prostredia. Patrí sem aj autorizovaný servis, projektový manažment a logistika s dostupnosťou 24/7.

Ponúkame jednoduché riešenia dostupnosti pracovných staníc, serverov, informačných systémov a aplikácií na nich bežiacich. Vieme zálohovať nielen údaje, ale aj celú prevádzku. Na princípe cloudu pracujú
aj naše riešenia pre samosprávy a pre bankový sektor
vieme dodať špeciálne riešenia na správu a analýzu
veľkého objemu dát, tzv. BIG DATA.

”

Naši zákazníci majú služby dostupné 24/7 – nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni, počas celého
roka.

”

Cloud, to je prevádzka bez náročných investícií
a všetky služby pod jednou strechou.

17
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SPOĽAHLIVOSŤ
NA PRVOM MIESTE
”Cieľom sú služby s pridanou hodnotou
a osobný prístup – to nás odlišuje od
konkurencie a s našimi klientmi spája.

Ako rásť v biznise je z roka na rok väčšia výzva. Byť
dlhodobo úspešnými majú šancu len spoločnosti
s kvalitnými službami a korektným prístupom smerom k zákazníkom aj partnerom.
Aj úspechy DATALAN-u v roku 2012 potvrdili, že
sme v klube IT lídrov doma. Minulý rok sme realizovali výnimočné projekty a nadviazali spoluprácu s viac než desiatkou významných spoločností.
DATALAN bol Najlepší obchodný partner roka spoločností IBM a HP. Riešenie Mesto v mobile vyhralo
zlato na súťaži Cena ITAPA a projekt Superpočítač
získal špeciálne ocenenie za mimoriadny prínos pre
slovenskú vedu a vzdelávanie.
DATALAN považujú naši klienti za spoľahlivého
a renomovaného technologického partnera. 83%
respondentov by odporučilo spoluprácu so spoločnosťou DATALAN, 85% opýtaných vyjadrilo veľkú
spokojnosť s osobným prístupom jej tímu. To sú výsledky prieskumu realizovaného na prelome rokov
2012/2013.
Ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu. Pracujeme
na tom, aby odborné zázemie, spoľahlivosť a schopnosť prispôsobiť sa vašim požiadavkám zostali poznávacím znamením značky DATALAN aj v budúcnosti.

Ing. Marek Paščák
obchodný
DATALAN,
o
ob
chod
dný riaditeľ
adi
d teeľ DA
DATA
TA
ALA
LAN,
N, aa.s.
.ss.
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1. slovenský superpočítač
Slovenským vedcom a partnerským univerzitám
sme dodali Superpočítač, ktorý pomáha pri zložitých
výpočtoch či vývoji nových materiálov. Superpočítač
dostal meno Aurel a svojím výkonom sa zaradil na
335. priečku v rebríčku TOP 500 najvýkonnejších
počítačov sveta.

19

NAŠE SLUŽBY

INFOKOMUNIKÁCIE
V rámci infokomunikačných riešení a služieb sa zameriavame na projekty v oblasti systémovej integrácie. Medzi naše priority patria flexibilné infraštruktúry
s vysokou dostupnosťou aplikácií a dát. Návrhy, konzultácie a implementáciu riešení realizujú skúsení
a certifikovaní technológovia.
DATALAN realizoval viacero unikátnych projektov,
virtuálnu jaskyňu či multimediálne HD štúdio pre
univerzitu, a tiež dodávku prvého slovenského Superpočítača pre vedu a výskum, ktorý patrí medzi
TOP 500 najväčších počítačov na svete (335. priečka).
Poskytované služby:
 dizajn a budovanie data centier a dátových skladov
 návrh, konzultácie, dodávka a implementácia heterogénnych IT infraštruktúr a techniky
 virtualizačné riešenia
 ukladanie, zálohovanie, bezpečnosť a archivácia dát
 dizajn, implementácia a bezpečnosť sietí
 dohľad a monitoring, riadenie infraštruktúr, aplikácií a procesov
 dizajn a implementácia silnoprúdovych a slaboprúdovych projektov

OUTSOURCING
V rámci outsourcingu IT služieb na Slovensku patríme k najväčším dodávateľom. Máme viac ako
10-ročné skúsenosti z oblasti poskytovania outsourcingových služieb a desiatky spokojných zákazníkov.
Poskytujeme služby viac ako 10-tim tisícom koncových užívateľov a pre viac ako 50 000 koncových
zariadení, a to s dostupnosťou až 24 hodín denne,
7 dní v týždni a 365 dní v roku. Klientom poskytujeme služby na rôznych úrovniach – od selektívneho
outsourcingu po kompletnú prevádzku IT prostredia
na celom území Slovenska. DATALAN prevádzkuje aj
jedno z najväčších autorizovaných servisných centier
na Slovensku pre značky Asus, Dell, HP, IBM, Lenovo,
OKI, Philips a Kyocera.
Poskytované služby:
 outsourcing procesov
 správa, údržba a podpora IT infaštruktúry
 dohľad a monitoring
 servis hardvéru a softvéru
 technická podpora
 riadenie projektov

CLOUD
SOFTVÉR
DATALAN patrí medzi najväčšie softvérové domy na
Slovensku. Vyše stovka IT profesionálov s najvyššou
odbornou certifikáciou má dlhoročné skúsenosti
z rozsiahlych projektov na Slovensku, ale aj v Čechách, Nemecku, Číne či Latinskej Amerike. Vytvorili sme viacero unikátnych riešení na mieru, medzi
ktoré patrí napríklad samoobslužná zóna pre vyše
500 000 zákazníkov, medzinárodné prepojenie registra trestov, či trestnoprávna agenda prokurátorov.
U klientov riadime desiatky miliónov dokumentov
a cenných informácií.
Poskytované služby:
 správa firemných informácií a dokumentov (Information Management)
 riadenie, optimalizácia a monitoring procesov
(Business Process Management)
 mobilita – responzívny dizajn portálov / webov
 Identity a Access manažment
 systémová integrácia heterogénnych technológií
 návrh a implementácia servisne orientovanej architektúry
 custom vývoj – zdieľanie znalostí, komunikácia
a spolupráca pracovných tímov
 sémantika – vývoj na mieru
 podpora ECM riešení na OpenSource techológiách
 prepojenie na sociálne siete – analytika obsahu
a správania
 big data
 riešenia pre event-driven marketing
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DATALAN patrí medzi prvých dodávateľov na Slovensku, ktorý poskytuje svoje riešenia a služby aj
na princípe cloudu. Zameriavame sa na prenájom
infraštruktúry alebo jej častí (Platform As A Service)
a softvérových riešení a služieb (Software As A Service). Výhodou cloudových riešení je flexibilita a minimálne investičné náklady do infraštruktúry, vývoja
či licencií. Klienti tak môžu plnohodnotne využívať
systémy a technológie už od niekoľko eur mesačne.
Poskytované služby:
 prenájom výpočtového výkonu, úložiska a záloha
dát
 vzdialená prevádzka informačných systémov
 cloudové riešenia pre správu dokumentov a informácií
 podnikové systémy pre riadenie firemnej agendy

NAŠE ZNAČKY

DATALAN Digitálne mesto®
Skupina riešení Digitálny úrad, Digitálne zastupiteľstvo, Digitálne služby a eDemokracia má významný prínos pre efektívnejšie fungovanie samosprávy a zlepšenie života občanov. Súčasťou riešenia je aj mobilná aplikácia Mesto v mobile a
portál Digitálnemesto.sk, ktorý poskytuje služby formou prenájmu (SaaS).
www.digitalnemesto.sk

KORWIN®
Komplexný informačný systém pre samosprávu, ktorý riadi hospodársko-správnu
agendu v zmysle platnej legislatívy. Poskytuje 100 % flexibilitu vďaka modularite
a možnosti rozširovania funkcionalít podľa aktuálnych požiadaviek s vyváženými
pomerom cena a výkon.

CMN – Cenová mapa nehnuteľností
Služba poskytuje informácie o vývoji cien všetkých nehnuteľností na území
Slovenska. Využívajú ju finančné inštitúcie, ale aj iné spoločnosti pri oceňovaní
nehnuteľností či strategických investíciách.
www.cmn.sk

BANKA V MOBILE

Mesto v mobile – Cena ITAPA 2012:
1. miesto v kategórii Nové služby a užšia
nominácia v rámci IT PROJEKTOV roka 2012 na
oceňovaní IT GALA.
Mesto na prenájom – Cena ITAPA 2011: bronz
v kategórii Nové služby

KORWIN® dnes používa viac ako 333 miest
a obcí, vzdelávacích inštitúcií, rozpočtových
a príspevkových organizácií na Slovensku
s vyše 2 300 užívateľmi.

Garantom je NARKS, zdrojom viac než 1000 prispievajúcich realitných subjektov a obsah tvorí
viac ako 11 miliónov údajov.

Mobilnú aplikáciu už využíva viac než 2800
klientov Sberbank Slovensko, a.s.

Špeciálna natívna mobilná aplikácia umožňuje prístup k účtom, prehľadom a
štandardným službám internet bankingu. Samozrejmosťou sú mobilné platby.
Aplikácia obsahuje doplnkové funkcie, ktoré bežia na rôznych OS a sú bezpečnejšie ako prístup cez internetový prehliadač.

BRISK

Návratnosť nasadenia BRISK-u s technológiou
eSign je u 99% firiem už do 1 roka!

Vlastná rodina produktov je zameraná na efektívnu správu firemných dokumentov s mimoriadne silným funkčným vybavením, s dôrazom na flexibilitu a ochranu
investícií.

VISION systémy
Riadiace a kontrolné systémy sú určené špeciálne na monitoring a kontrolu kvality produktov priamo vo výrobných linkách. Prednosťou moderného riešenia je
dlhodobá spoľahlivosť, nízke náklady na údržbu a ochrana investícií vďaka modularite a škálovateľnosti.

CERBERUS

Unikátny kamerový systém vidí dokonalejšie
ako ľudské oko a odhalí aj tie najmenšie nedostatky vo výrobe.

Nielen zálohovanie dát – dôležitá je záloha prevádzky. Stačí jedno slovo: CeRBeruS.

CeRBeruS (Cloud Recovery and Backup Solution) je multiplatformové riešenie dostupnosti pracovných staníc, serverov, informačných systémov a aplikácií. V prípade
potreby dokáže ponúknuť spustenie zálohovaných serverov do virtuálneho prostredia v našom datacentre, resp. na záložný server u zákazníka, alebo zapožičanie
náhradného servera, a tak zredukovať nedostupnosť produkčného prostredia na
minimum. Služba nevyžaduje interakcie na strane koncového užívateľa.
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1.

FINANČNÉ INŠTITÚCIE

TELEKOMUNIKÁCIE

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
CSI Leasing Slovakia, s.r.o.
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.
J&T BANKA, a. s., pobočka zahr. banky
Národná banka Slovenska
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
VB Leasing SK, spol. s r. o.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Orange Slovensko, a.s.

Správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry

Redizajn procesov e-shopu
Slovak Telekom, a.s.

Spájanie intranetov a znalostných systémov spoločností Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko, nárast o cca 3 000 používateľov intranetu

Správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry, správa dennej pošty

Integrácia systémov, extranet a intranet

Riešenie pre vymáhanie pohľadávok

Platforma na dobíjanie prepaid kreditov
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Česká pojišťovna, a.s.
 Návrh virtuálnej infraštruktúry s ohľadom na vysokú dostupnosť a disaster recovery
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group
 Správa registratúry
Sberbank Slovensko, a.s.
 Rozširovanie funkcionality internetového bankovníctva
 WebPay – platby cez internet
 SmartBanking – mobilné bankovníctvo
 Outsourcing správy IT prostredia a starostlivosti o
koncových užívateľov
 Webová prezentácia a upgrade redakčného systému
 Kompletný redizajn webu a internetového bankovníctva v rámci rebrandingu
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Samoobslužný portál pre dílerov, odmeňovací systém, systém pre štatistiky a analýzy predaja
Všeobecná úverová banka, a.s. / Consumer Finance Holding, a.s.

Multichannel zóna – komplexné riešenie procesov
a integrácia s backendovými a bankovými informačnými systémami (schvaľovanie úverov, predaj
na splátky)

Správa zákazníckej dokumentácie

iZmluvník – online webová aplikácia na spracovanie žiadostí o splátkový predaj
VÚB Leasing, a.s.

Komplexné riešenie pre poskytovanie súhrnných
biznis informácií o portfóliu, Dátový sklad, Business Intelligence a vnútrofiremný reporting

IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)
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3.
PRIEMYSEL

Bosch und Siemens Hausgeräte – Slovensko,
Čína

Kontrolný systém montáže elektromotorov
Duslo, a.s.

Monitorovanie vysokotlakovej klapky

Monitorovanie nízkotlakého zásobníka NH3

Migrácia poštových služieb na platformu Microsoft Exchange
Nemak – Slovensko, Nemecko, Čína, Mexiko

LightThru + 3D – kontrola hláv valcov motorov
ONTEX CZ s.r.o.

Kontrola kvality detských jednorazových plienok
Slovalco, a.s.

Mobilné aplikácie pre podporu riadenia vo výrobe
a kontrolu dodržiavania pracovných postupov

Správa zmlúv, podpora procesov obstarávania,
systém pre logistiku kamiónov

Systém monitorovania zaťaženia ojníc prevodovky

3D meranie anódových zvyškov – bilancia spotreby uhlíka pri výrobe hliníka

Nasadenie moderného audiovizuálneho riešenia
do riadiaceho velína za účelom 24-hodinového
monitorovania prevádzky

Budovanie kamerového systému

Servis výpočtovej techniky, prevádzka a technická
podpora IT infraštruktúry a zálohovania dát pre
viaceré platformy
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.

Kontrola kvality hygienických vložiek

eustream, a. s.
INA KYSUCE, a.s.
INA SKALICA, spol. s r. o.
PCA Slovakia, s.r.o.
SHP Harmanec, a.s.
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

4.

SIEŤOVÉ PODNIKY
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Správa registratúry,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.

Likvidácia faktúr, schvaľovanie objednávok, správa
zmlúv, QMS Suite – podpora integrovaného manažérskeho systému, schvaľovanie žiadaniek

Elektronické procesy s využitím inteligentných
mobilných zariadení
Východoslovenská energetika, a.s.

Správa registratúry

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Finančná správa SR
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5.

VZDELÁVANIE
Metodicko-pedagogické centrum

Edukačný portál pre pedagogických pracovníkov
materských škôlok

Dodávka, inštalácia a servis notebookov, projektorov a kancelárskej techniky na celom území Slovenska
Slovenská akadémia vied

Projekt Superpočitač pre slovenskú akademickú
obec a univerzity
Technická univerzita vo Zvolene

Dodávka projektu zahrňujúceho virtuálnu jaskyňu
a 3D skenery a tlačiarne

Optimalizácia IT infraštruktúry (virtualizácia datacentra)
Trnavská univerzita v Trnave

Informačný systém pre správu a manažment

Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry, zabezpečenie a montáž multimediálnej techniky pre
podporu vzdelávania
Ústav informácií a prognóz školstva

Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách

Rozvoj informatizácie regionálneho školstva

Záručný a pozáručný servis na viac ako 60 000 zariadeniach v rámci 3 000 miest SR
Žilinská univerzita v Žiline

Implementácia riešenia eSign

Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry, zabezpečenie a montáž multimediálnej techniky pre
podporu vzdelávania

Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Komenského Bratislava
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
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6.

SAMOSPRÁVA
Bratislavský samosprávny kraj

Mobilná aplikácia pre obyvateľov kraja s interaktívnymi funkcionalitami
Košice

DATALAN Digitálne mesto (Digitálne zastupiteľstvo, eFormuláre)

Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN
Martin

DATALAN Digitálne mesto (Digitálne zastupiteľstvo, Manažment aktivít)
Myjava

DATALAN Digitálne mesto (Elektronické aukcie)
Nové Zámky

Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN

Online zverejňovanie zmlúv
Petržalka

Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN
Svidník

DATALAN Digitálne mesto (Povinné zverejňovanie
Spišská Nová Ves

Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN

Digitálne zastupiteľstvo

Elektronické aukcie
Žilinský samosprávny kraj

Mobilná aplikácia pre obyvateľov kraja s interaktívnymi funkcionalitami

ODVETVIA A KLIENTI

7.

VEREJNÁ SPRÁVA
Generálna prokuratúra SR

Medzinárodné prepojenie registrov trestov vybraných krajín EÚ s Registrom trestov SR, implementácia prehľadov, reportingu a štatistík, prokurátorská trestnoprávna agenda
Zbor väzenskej a justičnej stráže

Komplexný informačný systém pre spracovanie
údajov súvisiacich s problematikou obvinených a
odsúdených
Ministerstvo kultúry SR

Portál Kultúrne podujatia (komplexný prezentačný, rezervačný a predajný systém)

Portál duševného vlastníctva
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR

Správa registratúry a online zverejňovanie zmlúv

Správa webového obsahu – internet, intranet, evidencia občanov v zahraničí, portál strategického
riadenia, web honorárnych konzulov, databáza diplomatov atď.
Sociálna poisťovňa

Správa registratúry

Rámcová zmluva na dodávku IT infraštruktúry vrátane komunikačných zariadení, SW licencií a špecializovaných služieb
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Outsourcing správy IT prostredia a starostlivosti o
koncových užívateľov a viac ako 4 000 zariadení,
dostupnosť 24 ∕ 7

Elektronická likvidácia faktúr – evidencia, ukladanie a schvaľovanie faktúr
Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Riešenie DMS-LSR pre automatizované vedenie
správy registratúry, dokument manažment systém
(automatizácia procesov súvisiacich so správou registratúry, digitálny obeh dokumentov)
Národné lesnícke centrum Zvolen

Komplexná dodávka serverov a dátových úložísk pre vybudovanie lesníckeho GIS-u

Letové prevádzkové služby SR, š.p.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národné lesnícke centrum
Slovenská pošta, a.s.
Rozhlas a televízia Slovenska
Úrad priemyselného vlastníctva SR

8.

OBCHOD A SLUŽBY
ARBORIA PARK TRNAVA

Kompletné projektovanie elektroinštalácie
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)
Iris Ident, s.r.o.

Informačný systém pre pracoviská kontroly originality motorových vozidiel
EDEN PARK

Slaboprúdové rozvody, meranie a regulácia
Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Virtualizácia IT infraštruktúry, záložné stredisko

BAU3Mex, a.s.
CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.
GEFCO SLOVAKIA, s.r.o.
JYSK, s.r.o.
KASTOR, s.r.o.
LINDNER Slovakia, s.r.o.
RAJO, a.s.
SHELL Slovakia, s.r.o.
Slovenský ochranný zväz autorský
White & Case, s.r.o.

Viac informácií o našich klientoch a referenciách nájdete na www.datalan.sk v sekcii Odvetvia a klienti.
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KĽÚČOVÉ PROJEKTY

INFOKOMUNIKÁCIE
Superpočítač
Slovenská akadémia vied
Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerské univerzity
realizovali v spolupráci s DATALAN-om projekt, ktorý
môžeme v slovenských podmienkach označiť za významný a jedinečný – Slovenská infraštruktúra pre vysoko výkonné počítanie. Projekt zahŕňal návrh architektúry riešenia, prípravu technologických priestorov,
dodávku a inštaláciu technológie, spustenie do prevádzky a servis. Súčasťou projektu je aj 1. slovenský superpočítač, ktorý sa výkonom zaradil na 335. priečku
najvýkonnejších zariadení sveta. Prístup k nemu majú
vedci, doktorandi a študenti pracujúci na vedeckých
projektoch prostredníctvom siete SANET.
Popri dodávke superpočítača pre Výpočtové stredisko SAV sa paralelne realizovali dalšie časti projektu na partnerských univerzitách. Projekt je unikátny
svojou architektúrou a systémami, ktoré sú špecializované na rozsiahle numerické výpočty. Superpočítačové výpočtové prostredie je realizované na
2 hlavných architektúrach, z ktorých každá je vhodná pre iný typ výpočtov – MPP (Massive Parallel Processing) a výkonný SMP systém.
Zaujímavé fakty:
 Súhrnný výpočtový výkon celej infraštruktúry SIVVP bez grafických akcelerátorov je približne 130
TFLOPs
 Superpočítač disponuje celkovo 3072 jadrami
a 24 TB operačnej pamäti a externou diskovou
kapacitou 600 TB

Virtuálna jaskyňa
Technická univerzita vo Zvolene
DATALAN je dodávateľom unikátneho projektu pre
Technickú univerzitu vo Zvolene, ktorého súčasťou
je aj 3D virtuálna jaskyňa. „Virtual cave“ je jediná
svojho druhu na Slovensku a umožňuje študentom
univerzity testovať svoje návrhy v praxi. Špeciálne
zariadenie vizualizuje objekty vo forme imerzívnej a
interaktívnej virtuálnej reality. Je možné skúmať prírodné objekty, napríklad les a krajinu alebo technické objekty, napríklad drevárske, strojárske a stavebné
produkty, či celé výrobné technológie a haly. Študenti dizajnu si vo virtuálnej jaskyni môžu simulovať
priestory, ktoré chcú vybaviť navrhovaným nábytkom, a napríklad lesní plánovači sa môžu pozrieť na
les tak, ako bude vyzerať o 20 rokov. Pre projekciu je
použitých 14 projektorov a zobrazovací cluster tvorí osem počítačov. Ďalší počítač slúži ako vzdialená
konzola pre riadenie zobrazovacieho systému a zároveň pre prijímanie vstupov od používateľa. Využitý
je stereoskopický systém INFITEC. Používateľ má na
očiach špeciálne okuliare so zariadením pre zisťovanie polohy v priestore.
Okrem toho majú študenti k dispozícii 3D laboratórium s najnovším vynálezom 3D techniky – tlačiarňou trojrozmerných objektov.
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Tomáš Lacko
riaditeľ Výpočtového strediska SAV

”

Ide o veľký krok nielen pre SAV, ale pre celú vedu na Slovensku.

Rýchlejšie surfovanie
v Centráli
Bratislava otvorila nové nákupné centrum Central,
v ktorom DATALAN realizoval technické zabezpečenie wi-fi pripojenia. Wi-fi sieť „Central Orange free“ s
konektivitou na úrovni 100Mbps patrí v súčasnosti
medzi nákupné miesta s najrýchlejším internetovým
pripojením. Dodávka spoločnosti DATALAN zahŕňala
optickú a metalickú kabeláž, dodávku sieťových zariadení – celkovo 30 rádií spolu s firewallom a switchmi a servisnú starostlivosť. Všetky rádiá ovláda jeden
centrálny controller, ktorý zabezpečuje aj celkovú
komunikáciu užívateľov. Projekt sme realizovali pre
spoločnosť Orange Slovensko.

Maroš Babinec
systémový inžinier IT v spoločnosti Slovalco, a.s.

”

Aplikácie nám pomôžu pri náročnej a objemovo rozsiahlej výrobe a pri
kontrole dodržiavania pracovných postupov.

SOFTVÉR
Mobilita vo výrobe
Slovalco s tabletmi
Spoločnosť Slovalco reagovala na trend mobility
a vo výrobe začala využívať tablety s dvomi mobilnými aplikáciami. ELPOS slúži na riadenie výroby a
WOC sa používa na podporu kontroly dodržiavania
stanovených pracovných postupov. DATALAN vyvinul aplikácie s použitím najmodernejšej technológie
RIA, súčasťou projektu bolo prepojenie na viaceré
informačné systémy a technológie podniku a wi-fi
pokrytie v rámci celej výroby. Cieľom mobilných aplikácií je zefektívniť výrobu, ušetriť čas, znížiť náklady a
prácnosť, pričom sa myslelo aj na zvýšenie presnosti
a bezpečnosti.

KĽÚČOVÉ PROJEKTY
Bezpapierová
Žilinská univerzita
Výhody elektronického podpisu už môžu využívať
aj študenti na Žilinskej univerzite. DATALAN v tomto akademickom roku 2012/2013 implementoval
riešenie eSign pre potreby Strediska vydávania čipových kariet ŽU v Ústave informačných a komunikačných technológií ŽU. Využíva sa najmä pri vydávaní
preukazu študenta na čipovej karte počas zápisu
nových študentov do 1. ročníka. Tých doteraz vždy
čakalo zdĺhavé vybavovanie potrebných dokumentov. Vďaka novému riešeniu vybavia všetko rýchlo
a jednoducho. V rámci jedného kroku elektronickým
podpisom prostredníctvom tabletu podpíšu naraz
zmluvu na študentský preukaz ISIC, a tiež súhlas so
spracovaním osobných údajov. Netlačia sa pri tom
žiadne dokumenty, podpis sa elektronicky zaeviduje do interného systému a študentovi je priamo na
mieste vytlačený podpísaný preukaz študenta.

CFH – iZmluvník:
nákupy na splátky za pár minút
Riešenie iZmluvník pre klienta Consumer Finance
Holding je online webová aplikácia, používaná v predajniach po celom Slovensku a mnohých eShopoch.
Umožňuje spracovanie žiadostí pre splátkový predaj
do niekoľkých minút, vytvorenie kalkulácie podľa parametrov pôžičky v závislosti od aktuálnych akcií a kampaní pre splátkový predaj a následne zadanie žiadosti
o pôžičku. Riešenie je interaktívne, od predajcu vyžaduje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre schvaľovanie
pôžičky pre konkrétneho zákazníka. iZmluvník tieto
žiadosti odosiela online do schvaľovacieho procesu
a priebežne zobrazuje ich stav. Pre schválené žiadosti
generuje zmluvnú dokumentáciu pre tlač a podpis.

Prehľadnejší a funkčnejší znalostný systém
v Slovak Telekome
Obsahom projektu bol upgrade a konsolidácia znalostného systému s postupnou migráciou údajov
a obsahu na nové Web CMS. Transformačný projekt
zahŕňal plynulú náhradu jednej CMS technológie za
inú, spoločne s konsolidáciou obsahovej štruktúry
dokumentov. Cieľom bolo, aby agenti na hlasových
centrách a predajných miestach, ako aj koncoví
používatelia znalostného systému, neboli zmenou
ovplyvnení. Pre tvorcov obsahu to však znamenalo
výrazné zjednodušenie práce a posun vo flexibilite
pri napĺňaní a správe znalostnej bázy. Duálna prevádzka starého a nového CMS systému vytvorila
dostatočný časový priestor na postupnú migráciu
a konsolidáciu obsahu v novom systéme

Smartbanking pre zákazníkov
Sberbank Slovensko
DATALAN vytvoril mobilnú aplikáciu pre spoločnosť
Sberbank Slovensko, a.s. (predtým VOLKSBANK), ktorá umožňuje mobilný prístup k účtom, prehľadom a
štandardným službám internet bankingu. Pre vyšší

komfort sú samozrejmosťou mobilné platby. Aplikácia je bezplatne dostupná pre majiteľov smartfónov
a tabletov s operačnými systémami iOS a Android.
Ponúka jednoduchú a pohodlnú komunikáciu, širokú funkcionalitu a kvalitné grafické prevedenie. Pri
návrhu a realizácii riešenia sa kládol veľký dôraz na
bezpečnosť. Mobilná aplikácia obsahuje doplnkové
funkcie, ktoré sú bezpečnejšie ako prístup cez internetový prehliadač. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bola aj integrácia s informačnými systémami banky a elektronickým bankovníctvom.

OUTSOURCING
Servisný partner pre PayLife Bank
DATALAN je na Slovensku servisným a logistickým
partnerom pre platobné POS terminály od rakúskej
spoločnosti PayLife Bank GmbH. Zabezpečujeme inštaláciu a servis platobných terminálov na mieste u obchodníkov, výmenu pri sťahovaní predajne, resp. ich
deinštaláciu. V rámci spolupráce poskytujeme aj ďalšie
služby pre telefonickú podporu – Hotline 24x7 na Slovensku. Doteraz máme za sebou inštaláciu viac ako 80
terminálov – medzi najväčšie patrí napr. dodávka pre
C&A alebo Zlatokov.

Outsourcing tlačových riešení pre Skytoll
Realizovali sme dodávku tlačového riešenia, vrátane spotrebného materiálu (tonerov a papiera) ako
aj servisných služieb, pre spoločnosť Skytoll, ktorá
má na Slovensku viac ako 100 zákazníckych miest.
Služby sú zabezpečované priamo z nášho centra
outsourcingu a k servisnému pokrytiu pomáha aj
sieť pobočiek. Zákazník má v prípade poruchy garantovanú opravu (výmenu) tlačového zariadenia
do 3 hodín od nahlásenia v rámci celého Slovenska
v režime 24x7.

CLOUD
Efektívne zálohovanie v samospráve
DATALAN priniesol na trh Cloud-ready riešenie CeRBeruS (Cloud Recovery and BackUp Solution), ktoré
umožňuje zálohovať a obnovovať dáta bez nutnosti
veľkých investícií. Hlavnou výhodou je komplexné zálohovanie celej prevádzky. Medzi prvých zákazníkov, ktorí využívajú výhody riešenia, sa zaradil
Obecný úrad Chorvátsky Grob. V obci sme realizovali
zálohu produkčného prostredia, ktorá pozostáva zo
štyroch Hyper-V virtuálnych serverov, a celková zálohovaná kapacita predstavuje cca 300 GB. Samotná
funkcionalita zálohy a obnovy prostredia je postavená na princípe tzv. „bare-metal“, ktorý umožňuje
zálohu a obnovu kompletného systému pomocou
internetu, externého média v mieste inštalácie alebo spustením posledných záloh v našom dátovom
centre a pokračovať dočasne na našej infraštruktúre.

Viac informácií o úspešných relizáciách nájdete na www.datalan.sk v sekcii TOP projekty.
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Prieskum zákazníkov 2012

Počúvame vás

TOP 5

Váš názor je pre nás cennou spätnou väzbou. Našou
ambíciou je prinášať vám riešenia, ktoré zjednodušujú fungovanie, uľahčujú život a zefektívňujú vašu
prácu. V každoročne realizovanom prieskume zisťujeme, či sa nám tento cieľ podarilo splniť.
Prieskumu spokojnosti za rok 2012 sa zúčastnilo vyše
dvesto osobností z významných slovenských firiem
a inštitúcií. Okrem služieb, technickej úrovne riešení,
pozície značky a komunikácie hodnotili aj atribúty,
ktoré sú dôležité pre každú úspešnú firmu. Pozitívnu
spätnú väzbu získal DATALAN tak v oblasti prístupu
pracovníkov k požiadavkám klienta a pri odborných
znalostiach nášho tímu, ako aj v hodnotení dodržiavania termínov, úplnosti dodávky a servisu a vybavovania reklamácií.

58%

vníma DATALAN ako veľkú a stabilnú spoločnosť

34%

respondentov považuje DATALAN za IT lídra na Slovensku v oblasti
softvéru

81%

považuje riešenia a služby za kvalitné a oceňuje ich technologickú
úroveň

84%

hodnotí odborné znalosti tímu ako výborné alebo veľmi dobré

85%

respondentov vyjadrilo veľkú spokojnosť s osobným prístupom
nášho tímu

stabilný inovatívny

spoľahlivý kvalitný odborný

skúsený partner
profesionál

flexibilný

83% klientov
by jednoznačne odporučilo spoluprácu so spoločnosťou DATALAN
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„DATALAN sa odlišuje od iných firiem v komplexnosti a
ochote. Dokáže spojiť rôzne potreby zákazníka svojím
širokým záberom, čím vzniká synergický efekt, ktorý
podľa mňa iná firma na Slovensku nevie ponúknuť. A
samozrejme – ochota. Nikdy sme sa nestretli s vyhýbavosťou a so spochybňovaním pri riešení problémov.”
Ing. Milan Veselý, MBA
generálny riaditeľ, Slovalco

„Oceňujem odborné znalosti, promptné reakcie a snahu prinášať stále niečo nové. DATALAN pre mňa symbolizuje novátorský a profesionálny prístup prepojený
s ľudským pohľadom a schopnosťou hľadať riešenia,
ktoré nám všetkým zjednodušia život – čo je podľa
mňa tá najlepšia kombinácia.”
RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ Piešťany

„Všeobecne veľmi pozitívne vnímam on-line formuláre
– z pohľadu transparentnosti, zefektívnenia práce a
možnosti využívať všetky služby elektronicky.“
Mgr. Ing. Daniela Vargová
prednostka mestského úradu Šaľa

„V budúcnosti plánujeme využiť projekt pre mladých –
Mesto v mobile. Zapojíme tým do života samosprávy
aj mladých ľudí, čo potrebujú práve aplikácie, ktoré sú
im bližšie a prostredníctvom ktorých budú mať možnosť sledovať dianie v meste.“
Ing. Rudolf Drexler
Referát informatiky, Kysucké Nové Mesto

„Spoločnosť DATALAN disponuje okrem širokej škály
technologických riešení aj tímom kvalifikovaných špecialistov, ktorí svojou odbornosťou a zodpovedným
prístupom zabezpečujú realizáciu efektívnych a spoľahlivých riešení s vysokou pridanou hodnotou. Ich
implementácia prispela v rámci našej spoločnosti k zásadnému zvýšeniu úrovne spoľahlivosti a dostupnosti
informačných systémov a podstatne efektívnejšiemu
využívaniu zdrojov.“
Branislav Magula
IT Manager, Slovenské liečebné kúpele Piešťany

„Aj vďaka DATALAN-u sa Slovensko posunie na špičku
v technologickom zázemí superpočítačovej a vysokovýkonnej výpočtovej techniky pre vedu a výskum v
regióne strednej a východnej Európy.”
Ing. Tomáš Lacko
riaditeľ výpočtového strediska SAV

„Naši študenti sú prví na Slovensku, ktorí môžu získavať
nielen teoretické vedomosti, ale aj dôležité praktické
skúsenosti a pracovať so špičkovou technológiou. Aj
vďaka spoločnosti DATALAN urobila naša univerzita
veľký krok vpred.“
Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

„DATALAN vie navrhnúť a zrealizovať výkonné a úsporné riešenia, efektívne fungujúce aj bez veľkých investícií.”
Ing. Jozef Mužík
riaditeľ Ústavu informačných a komunikačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

„So spoločnosťou DATALAN sme spolupracovali pri
veľkej zmene, ktorou bolo spojenie znalostných systémov Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko – a túto
spoluprácu hodnotím skutočne pozitívne.”
RNDr. Milan Hain, CSc.
ex-riaditeľ informačných a biznis technológií, Slovak
Telekom

„Bez intenzívnej práce a ochoty tímu z DATALAN-u by
sa nám určite nepodarilo celý projekt iZmluvník pustiť
do produkcie v takom vysokofunkčnom stave.“
Daniela Bázliková
projektová manažérka, Consumer Finance Holding
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Banky bez čakania
Budúcnosť patrí bankám, ktoré poskytnú presne také služby, aké zákazník očakáva: komfortné, dynamické, dostupné
odkiaľkoľvek a finančne nenáročné. Prieskum medzi CIO a manažérmi bánk potvrdil, že medzi TOP priority na najbližších 5
rokov patrí Business Process Management, riadenie rizík, mobilné riešenia a virtualizácia. (zdroj Gartner)
 Trendom je banka v mobile – na komunikáciu s ňou stačí niekoľko dotykov na displeji. Vybaviť úhrady, prezrieť si uskutočnené transakcie, zmeniť nastavenie účtov, či poslať potrebnú sumu známemu smskou, to všetko sa dá jednoducho stihnúť napríklad aj počas
rannej cesty do práce.
 Podpísať – a je to! Nové žiadosti či zmluvy je dnes možné spracovať a aktivovať do niekoľkých sekúnd. Stačí, ak zákazník vyplní
formulár cez interaktívny tablet a dokument podpíše biometrickým digitálnym podpisom. To všetko pri zachovaní tých najvyšších
bezpečnostných štandardov.
 Prehľadné informácie o miliónoch zákazníkov na jednom mieste? Odpoveďou sú servisne orientované riešenia, ktoré inteligentne
spájajú a optimalizujú biznis procesy a služby naprieč celou organizáciou. Zákazníci finančných domov tak môžu na počkanie vybaviť
akúkoľvek agendu – od schválenia úverov, hypoték, lízingov, uzavretia poistenia, cez investičné operácie až po zmeny parametrov
pre risk manažment.
 Event-driven marketing pre analýzu zákazníckych aktivít a personalizované služby v čase, keď ich zákazník skutočne potrebuje.
 Omni-channel banking – nie je podstatné, kde sa nachádzate, kedy potrebujete bankovú službu alebo aký distribučný kanál využijete, spektrum služieb je rovnaké. Spracovanie transakcie môžete začať na jednom zariadení a dokončiť napríklad na pobočke, pričom
sa vykonáva stále iba jedna operácia. Klient, rovnako ako aj banka, má úplnú a presnú informáciu o tom, v akom stave sa operácia
nachádza a je v nej možné kedykoľvek pokračovať z ľubovoľného distribučného kanálu. Aj to je omni-channel.
 Osobný targeting – internet a mobilné technológie umožnili klientom vykonávať operácie bez ohľadu na čas alebo priestor, kedy
ich potrebujú uskutočniť. Osobný targeting umožní finančnej inštitúcii osloviť klienta adresnou ponukou na základe jeho správania,
preferencií alebo zariadení, ktoré pri komunikácii používa. Zároveň inštitúcii umožní efektívne „cieliť“ produkty alebo služby, on-line
vidieť odozvu klientov a rýchlo upravovať ponuku. A všetko vykonáva on-line oddelenie digitálneho marketingu.
 Customer centric architektúra – v dnešnej dobe je viac ako kedykoľvek doteraz potrebné mať presné a relevatné informácie o klientovi, poskytovať mu služby, ktoré potrebuje, v čase, keď ich potrebuje, a ponúkať mu len to, čo potrebuje alebo ho zaujíma. Kto si udrží
aktívnu komunikáciu s klientom, má predpoklad byť úspešnejší. Takéto služby poskytuje finančnej inštitúcii zákaznícky orientovaná
architektúra.

Spoločnosť CFH vďaka našim riešeniam vybavila
v priebehu 2 rokov viac ako 200 000 žiadostí
na pôžičky, ktorých kompletné spracovanie
trvalo v priemere 3 minúty.

Telekomunikačné služby novej generácie
Podľa prieskumu Gartner majú operátori v informatike jasné priority – dáta a služby. Pozornosť sa obracia na technológie,
ktoré dokážu kvalifikovane analyzovať a predvídať zákaznícke správanie, s cieľom skvalitniť služby poskytované prostredníctvom elektronických kanálov.
 Samoobslužná zóna pre služby klientom dostupná aj pre moderné mobilné zariadenia
 Cielené ponuky na základe komplexného pohľadu na klienta a analýzy správania klientov na sociálnych sieťach
 Využitie lokalizačných údajov mobilných zariadení pre cielený marketing
 Služby aktívnej podpory klienta pri interakcii cez elektronické kanály
 Optimalizované procesy a zákaznícke údaje pre efektívnu a jednotnú komunikáciu cez všetky kanály

Spoločnosť Orange, a.s. dokáže vďaka našim
riešeniam spravovať vyše 110 miliónov zákazníckych
dokumentov, ktoré zdieľa podľa obsahu a zamerania
približne 400 pracovníkov.
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Vzdelávanie budúcnosti už dnes
Špičkové technológie na medzinárodnej úrovni otvárajú nové možnosti pre atraktívne štúdium. Svetové prednášky na
domácej pôde, vzdelávanie na diaľku, bezpapierová škola – to všetko už môžu využívať študenti na dnešných školách a
univerzitách.
 Zúčastniť sa zahraničnej prednášky v domácom prostredí, diskutovať so svetovými kapacitami či spojiť sa telemostom so študentským tímom? Aj toto sú možnosti, ktoré poskytujú technológie telepresence.
 E-learning zmyslupne rozširuje klasickú vyúčbu a umožňuje vzdelávanie aj pre geograficky vzdialených študentov. Popularita tejto
formy štúdia dlhodobo rastie – až 96% tradičných univerzít na svete ponúka minimálne jeden online kurz.
 Alternatívne didaktické pomôcky, virtuálne triedy, videokonferencie predstavujú úplne nové možnosti pre štúdium. Slovenskí študenti už majú aj vďaka nám prístup do špičkového HD štúdia, multimediálnych miestností prinášajúcich modernú interaktívnu výučbu,
do odborných laboratórií so špecializovaným vybavením či do virtuálnej jaskyne.

Slovenskí vedci a študenti majú k dispozícii
superpočítač, ktorý patrí medzi TOP 500
najvýkonnejších zariadení sveta.
Digitálne mesto
DATALAN je v súčasnosti na Slovensku najsilnejším partnerom v špecializácii na potreby miest a obcí s uceleným portfóliom riešení DATALAN Digitálne mesto®.
 Služby mesta vo vrecku – elektronické a mobilné riešenia prepojené s internými systémami. Občanom na vybavenie dokumentov či
úhradu dane stačí pár kliknutí.
 Presné a aktuálne údaje o hospodárení a čerpaní rozpočtu miest a obcí, ktoré tvoria základ pre strategické rozhodnutia
 Občania by mali mať možnosť vybaviť agendu na jednom mieste a bez čakania. Realizujeme rozsiahle projekty pre komunikáciu systémov a zdieľanie dát, ktoré vytvárajú platformu na efektívne a transparentné fungovanie inštitúcií verejnej správy.
 Komplexný pohľad na občana prostredníctvom elektronického spisu. Občania môžu mať zabezpečený prístup do portálu, kde majú
na jednom mieste prehľad všetkých záväzkov, informácie o spracovaní žiadostí a stave občianskych konaní a podobne.
 Notifikácie o dôležitých termínoch, ako napríklad platby dane, môžu dostávať občania a kompetentní zástupcovia firiem e-mailom
alebo na mobil. Dôležité konania či úhrady môžu vybaviť z pohodlia svojho domova prostredníctvom mobilných platieb.

Hlavným prínosom Digitálneho mesta sú výrazné úspory.
Pri vybraných moduloch pre správu mestskej agendy ide až
o 90% úsporu nákladov!
Moderná justícia
Manažment konaní, monitorovanie ich stavu, efektívna distribúcia a vzájomná výmena informácií medzi slovenskými súdmi, prokuratúrami a políciou – to je moderný koncept elektronizácie trestnej agendy Slovenskej republiky. Výsledkom je
rýchlejšie spracovanie vyšetrovacích a súdnych procesov, vyššia transparentnosť a dostupné informácie na medzinárodnej
úrovni.
 Prepis hlasu – riešenie vyvinuté na Slovensku sa dokáže prispôsobiť tempu či prízvuku rečníka. V praxi sa prepis hlasu uplatňuje pri
tvorbe justičných rozhodnutí a v budúcnosti sa plánuje rozšíriť aj pri zápisoch z pojednávaní.
 Úrady bez kolkov umožňujú úhradu správnych konaní prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov
 Informačný systém pre správu väzníc a výkon trestu spravuje dáta o odsúdených a obvinených. Nový systém monitoruje pohyb osôb
a podporuje alternatívny výkon trestu vo forme domáceho väzenia pre osoby s nízkym rizikom pre spoločnosť.
 Elektronické služby justície pre online komunikáciu s občanmi a firmami. Výpisy z obchodného regsitra či registra trestov tak môžu byť pre
občanov a firmy k dispozícii elektronicky a bez čakania. Rovnako elektronicky môžu občania podať podnet na začatie trestného stíhania.
 Mobilný justičný spis bude slúžiť na elektronickú dokumentáciu spisov justičného konania. Napríklad prokurátor tak môže mať prístup
ku kompletnej dokumentácii prostredníctvom tabletu na pojednávaní. Prepojenie systémov umožní rýchle a prehľadné vyhľadávanie
medzi spismi a dátami.

Prepis hlasu má potenciál až trojnásobné zrýchliť
digitalizáciu záznamov v justícii.
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INVESTÍCIE

Zdravotníctvo
Presnejšia diagnostika a lepšia starostlivosť o pacientov

Žijeme technológiami, ale uvedomujeme si hodnotu dôležitých oblastí v našom živote, ako je
vzdelanie, zdravie či služby pre občanov v mestách a obciach. Práve do zdravotníctva plánujeme
v blízkej dobe rozsiahle investície a prepojením
technológií so zdravotníckou praxou chceme posunúť túto oblasť na vyššiu úroveň.
Elektronické zdravotníctvo
Zdravotníctvo na celom svete podlieha neustálym
zmenám. Demografické trendy, nové diagnostické
a terapeutické metódy rapídne zvyšujú náklady na
zdravotnú starostlivosť. Pacienti sú čoraz lepšie informovaní a prirodzene očakávajú účinnejšiu, efektívnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.
DATALAN pripravuje v Čechách a na Slovensku investície do nemocničných informačných systémov
a špecializovaných cloudových služieb, ktoré poskytnú zdravotníckym zariadeniam finančnú úsporu a väčšiu flexibilitu pri využívaní moderných technológií. Tieto riešenia zároveň prinesú lekárom vyšší
komfort pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Miroslav Novák
manažér v oblasti rozvojových projektov

”

Mobilita v zdravotníctve sa stáva realitou.
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Znalostné systémy
Informačné technológie vo svete sú z tohto dôvodu zamerané na znalostné systémy, ktoré umožňujú spracovať anamnézu, aplikovanú medikáciu
i laboratórne parametre biologického materiálu
každého pacienta. Vďaka elektronickému registru pacientov a zdravotnej knižke môže mať lekár
okamžite k dispozícii výstup s konkrétnou diagnózou, terapiou a preskripciou, ktorý zohľadňuje
všetky vstupné informácie o pacientovi. Svoje poznatky a skúsenosti môže zdieľať nielen so slovenskými, ale aj so zahraničnými pracoviskami.
Mobilné služby
Pozitívne výsledky prinesie aj prienik mobility do
zdravotníckej praxe, či už formou diagnostiky pomocou elektronických zariadení, aplikačných nadstavieb, alebo notifikácií. Pacienti môžu napríklad
dostávať pripomienky na termíny objednaných
zákrokov, ale aj niektoré rýchle výsledky testov pohodlne a priamo na mobil.

INVESTÍCIE

Presná a bezpečnejšia preskripcia
Súčasťou elektronického zdravotníctva je aj výber
vhodného lieku, jeho dávkovania, a najmä kontrola rizikových interakcií s inými liekmi. Práve oblasť
liekových interakcií je v modernej medicíne považovaná za jeden z najdôležitejších bezpečnostných pilierov preskripcie. Eliminácia rizík pacienta
v dôsledku nekontrolovanej kombinácie liekov je
priamo závislá od aktuálnosti informácií o liekových interakciách. Cieľom spoločnosti DATALAN je
vytvoriť informačný systém, ktorý pomôže lekárom
a lekárnikom pri výbere a výdaji liekov. Lekár si tak
môže niekoľkými klikmi prostredníctvom tabletu
alebo mobilu vyhľadať vhodný liek podľa účinnej
látky, vypočítať dávku a overiť rizikové interakcie.
Znalostné riešenie spoločnosti DATALAN prinesie
slovenským lekárom najnovšie poznatky zo svetovej klinickej praxe a umožní navzájom zdieľať praktické skúsenosti.

Pre záchranu malých pacientov
Najväčšou pridanou hodnotou moderných technológií je bezpochyby záchrana ľudského života.
DATALAN v spolupráci s prednostom kliniky neonatológie MUDr. Petrom Krchom z Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach pracuje na riešeniach,
ktoré pomôžu presne a rýchlo diagnostikovať kriticky chorých novorodencov. Lekársky tím bude
mať k dispozícii všetky informácie o diagnóze, stave a výsledkoch malého pacienta už pri transporte,
čo dáva výrazne lepšie možnosti pripraviť sa a poskytnúť novorodencom najlepšie podmienky pre
stabilizáciu ich stavu. V takýchto závažných situáciách je kľúčová spolupráca nielen medzi lekárskymi
expertmi, ale aj s rodinou malých pacientov. Preto
pripravujeme riešenia, ktoré poskytnú rodičom
v prípade urgentného transportu online prístup
a umožnia im zostať v kontakte so svojím dieťatkom prostredníctvom elekronických médií.

Keď tieto riešenia pomôžu zachrániť

jeden ľudský život,
naše investície mali zmysel.

čo i len
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ODBORNÉ AKTIVITY

Konferencia
DATALAN IT FORUM
30. máj – Bratislava
téma:
trendy v oblasti najmodernejších IT technológií
pre biznis segment
Konferencia predstavila novinky a riešenia, ktoré významne zjednodušia riadenie zákazníckych služieb
a chod vnútornej agendy firmy. Zámerom významného podujatia, ktorého sa pravidelne zúčastňujú
hostia z oblasti biznisu, zástupcovia inštitúcií, podnikatelia aj novinári, bolo odprezentovať nové trendy
v oblasti IT na Slovensku aj vo svete. Hostí však čakala nielen teória, ale aj praktické ukážky realizovaných
riešení, ktorých hlavnými prínosmi sú: efektívnejšie
fungovanie firmy, neobmedzený prehľad a rýchly
prístup k agende, zvyšovanie úspornosti v spotrebe
a znižovanie investícií.
www.datalan.sk/itforum
Kľúčové témy
content analytics – sociálne siete – eSign – mobilné riešenia

Konferencia
DATALAN DIGITÁLNE MESTO
2. október – Vyhne
téma:
komplexné riešenia digitalizácie a eGovernmentu pre slovenské samosprávy
Viac než 200 primátorov, starostov a ďalších zástupcov miest a obcí sa na konferencii dozvedelo všetko
o novinkách v informatizácii samospráv a možnostiach výhodného financovania z prostriedkov EÚ.
Na hostí čakal realistický 3D model mestského úradu v životnej veľkosti, prakticky si vyskúšali riešenia
mnohých životných situácií a boli priamymi účastníkmi exkluzívneho predstavenia noviniek v rámci
rodiny riešení DATALAN DIGITÁLNE MESTO®.
www.datalan.sk/digitalnemesto
Kľúčové témy
Mesto v mobile – registratúra a reporting – dane
a poplatky

Konferencia
MODERNÁ ŠKOLA
9. október – Bratislava
téma:
vízie pokrokového vzdelávania na základných
a stredných školách
Trendy budúcnosti s ukážkou špičkových technológií, ktoré zlepšia pracovné a študijné prostredie
učiteľov a študentov, sú orientované na tri hlavné
oblasti: interaktívne vyučovanie, nové služby a technológie vyvinuté špeciálne pre potreby vzdelávacieho procesu.
Účastníci majú k dispozícii kvalitné pomôcky s využitím napr. 3D zobrazení a žiaci namiesto ťažkých
učebníc ľahké mininotebooky s rýchlym pripojením
na internet. Súčasťou konferencie je vždy aj virtuálna
prehliadka modernej školy, praktické ukážky a prezentácia možností moderného vzdelávania v praxi.
www.datalan.sk/modernaskola

Konferencia
UNIVERSITY DAY
12. september – Rajecké Teplice
téma:
inovácie a moderné riešenia v oblasti vysokoškolského vzdelávania
Konferencie sa každoročne zúčastňujú desiatky zástupcov univerzít, ktorým prinášame trendy a vízie,
ako urobiť vzdelávací proces jednoduchším, modernejším a efektívnejším pre vyučujúcich i študentov,
ako aj úspešné riešenia v modernizácii výučby na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Súčasťou podujatia je vždy aj praktický workshop,
v rámci ktorého si môžu účastníci vyskúšať moderné
možnosti výučby s využitím zariadení iPad či iPhone.
www.datalan.sk/universityday
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DATALAN IT Forum

DATALAN IT Forum

DATALAN IT Forum

Moderná škola

DATALAN Digitálne mesto

DATALAN IT Forum

Moderná škola

DATALAN IT Forum

Cena ITAPA

DATALAN Digitálne mesto

Moderná škola

DATALAN IT Forum
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TÍM

DOZORNÁ RADA
Mokrý Jozef I Kotuliak Peter I Lacko Norbert

PREDSTAVENSTVO
Petergáč Štefan – predseda predstavenstva
Klačan Michal – člen predstavenstva a výkonný riaditeľ
Paščák Marek – člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Gavura Dušan – člen predstavenstva a finančný riaditeľ

ZMOCNENEC IMS
Doležal Miroslav

Priemerný počet zamestnancov:

224
Vzdelanie zamestnancov: 63% VŠ, 37% SŠ

Priemerná dĺžka zamestnania: 6,32 rokov

Priemerný vek zamestnancov: 36 rokov
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TÍM

Dobré nápady a tím správnych ľudí
nám pomáhajú rásť

Vo firme pracuje

51 ľudí,

V roku 2012 došlo v manažmente spoločnosti DATALAN k dôležitej zmene. Výkonným riaditeľom spoločnosti sa stal Michal Klačan, ktorý je zodpovedný za
stratégiu a technologické smerovanie spoločnosti.
Obchodné aktivity a marketing firmy sú v kompetencii Mareka Paščáka.

ktorí sú s DATALAN-om spojení viac než
jedno

desaťročie.

Michal Klačan

”

Marek Paščák

”

Informačné technológie považujem za inšpiratívny svet neobmedzených možností. Správni ľudia
v našom tíme, dobré nápady a technológie pomáhajú klientom rásť v biznise a menia život Slovákov
k lepšiemu.

Aj IT firma stojí na ľuďoch. Technológie môžu byť
rovnaké, ale korektné vzťahy, znalosť biznisu a pripravenosť poskytnúť zmysluplné riešenia odlišujú
jednu firmu od druhej. Kľúčoví sú predovšetkým ľudia – u klienta aj v rámci tímu. Oceňujeme dôveru,
otvorenú komunikáciu a schopnosť posúvať veci
vpred.

Michal Klačan má 37 rokov. Je člen predstavenstva
DATALAN, kde je v pozícii výkonného riaditeľa zodpovedný za stratégiu spoločnosti. Michal je nadšenec technologických inovácií a významne podporuje nové technologické start-upy.
Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave. Počas svojej kariéry pôsobil vo viacerých
technologických a manažérskych pozíciách. Strategicky sa podieľal na biznis projektoch pre telekomunikačných operátorov, sieťové podniky a finančné
domy. Je spoluautorom niekoľkých inovácií z dielne
DATALAN-u.

Marek Paščák má 37 rokov. Je členom predstavenstva zodpovedným za obchodnú stratégiu, predajné aktivity a marketing. Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU a v DATALAN-e je od roku
1999. Marek stojí za mnohými úspešnými projektmi
a partnerskými spoluprácami.
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Čo je dôvodom, že niektoré firmy
rastú a iné zaniknú?
Spoločnosť DATALAN vznikla pred viac než 22 rokmi ako výsledok kombinácie mladíckeho nadšenia,
ambície podnikať a snahy priniesť na Slovensko niečo nové. Od bežnej počítačovej firmy, akých v tom
období vznikalo mnoho, sa postupne prepracovala
na lídra, ktorý v sebe dokáže dlhodobo skĺbiť stabilitu s novými nápadmi. Začínali piati. Dnes má viac
než 220 zamestnancov. Štartovala v jednej kancelárii.
Dnes má pobočky v 4 mestách. Motivovala ich snaha
meniť veci k lepšiemu. A tá zostala.

Hovorí sa, že ak niečomu veríte, ste na polceste k cieľu. Úspech prisudzujú mnohí aj šťastiu. Podľa Štefana
Petergáča, jedného zo zakladateľov, však významnú
úlohu v životnej ceste DATALAN-u zohrala najmä
kombinácia vytrvalosti, šikovnosti, citu pre vývoj
budúcnosti a ochoty riskovať. Všetko podstatné sa
však aj vo svete technológií ukrýva v ľuďoch. V tíme,
ktorému nechýba zápal pre vec a schopnosť preniesť
myšlienku do reality. A to je odpoveď.

22 rokov na trhu,
viac než 450 spokojných zákazníkov,
Vyše

desiatky dobrých nápadov.

Ročný obrat jedna miliarda korún sme
dosiahli v roku 2007. V roku 2010 sme sa
zaradili do neoficiálneho Klubu veľkých.
A v roku 2012 sme vďaka inovatívnym
riešeniam dosiahli pridanú hodnotu vo výške

12,8 mil eur.
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TÍM

Čo k nám priťahuje šikovných ľudí?

Ak by ste mohli pracovať v ktorejkoľvek spoločnosti na
Slovensku, ktorá by to bola? Pre mnohých je atraktívna
práve IT brandža. Možnosť pracovať s novými technológiami a prekonávať výzvy. Svet IT sa mení každým
dňom, ľudia v ňom rozprávajú spoločným jazykom
a práca je pre väčšinu viac než len zamestnaním.
V roku 1991 tvorilo firmu okrem zakladateľov len
pár ľudí. Dvaja kľúčoví z nich sú vo firme dodnes
a symbolizujú nezvyčajnú lojalitu, ktorú ľudia voči

Prieskum spokojnosti
zamestnancov

DATALAN-u prejavujú. S dnešným počtom zamestnancov patrí DATALAN medzi stredne veľké firmy
a plánuje ďalší rast. Okrem znalostí a skúseností ľudí
spája zanietenosť, cieľavedomosť, kreativita, tímovosť, férovosť a najmä ľudskosť. 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?

96 %

zamestnancov je spokojných so spoluprácou s kolegami
82 %
považuje DATALAN za dobrého zamestnávateľa

95 %
by odporučilo riešenia a služby svojej firmy

93 %
považuje riešenia a služby firmy za kvalitné

”

V roku 2012 sme zvyšovanie odbornosti a kompetencií prostredníctvom vzdelávania podporili
finančnými prostriedkami vo výške 42 985 eur. Zamestnanci získali 71 nových certifikátov a osvedčení.
V súčasnosti firma eviduje viac ako 625 platných certifikátov a osvedčení.
Jarka Kubincová
HR manažér

37 ľudí
sa pridalo do tímu DATALAN
v roku 2012

92 %
považuje nadriadeného za „človek na svojom
mieste“

74 %
opýtaných je spokojných s ponukou benefitov

67 %
deklarovalo dobrú motiváciu zo strany firmy

43

KOMUNIKÁCIA

Korektná a transparentná
komunikácia
Značka DATALAN
medzi lídrami
Spokojnosťou klientov je našou odmenou a zároveň
inšpiráciou, preto ju každoročne vyhodnocujeme.
Prieskum medzi významnými manažérmi slovenského biznisu potvrdil, že DATALAN vnímajú ako IT
lídra na trhu. Teší nás, že značku DATALAN považujú zákazníci a odborná verejnosť predovšetkým za
technologického partnera, spoľahlivého dodávateľa
a inovátora.

”

Cieľom komunikačnej stratégie je posilniť značku DATALAN, prinášať nové
technologické témy a viesť transparentný a korektný dialóg s klientmi, IT komunitou, zamestnancami a verejnosťou.
Eva Chudíková
Marketing Director

DATALAN
v odborných témach:
DATALAN sa profiluje predovšetkým ako poskytovateľ služieb v oblasti softvérových a infokomunikačných riešení, outsourcingu IT služieb a cloudových
služieb. Technologické trendy a skúsenosti z biznisu
sme predstavili na viacerých odborných podujatiach
a publikáciách. Pre klientov a odbornú verejnosť
vydávame magazín DATALAN News, ktorý okrem IT
tém prináša aj rozhovory s významnými osobnosťami z verejného života. Pre slovenské mestá a obce
je určená publikácia Moderná samospráva. Trendy
a technológie vo vzdelávaní predstavuje školám
a univerzitám eduNEWS.

NEWS
Časopis spoločnosti DATALAN I 1/2012 I ročník X.

Marek Paščák a Michal Klačan
Premiérový rrozhovor
Premiérový
ozhovor s n
novým
ovým vvedením
edením D
DATALANu
ATALANu

SUPERPOČÍTAČ
vo svetových
správach!

Všetko o
SVETE DÁT

St

DATALAN IT FORUM
Trendy, výzvy, inovácie, vízie
Poznáte
ČLOVEKA V OHROZENÍ?

e
SPO s nami
KOJN
Í?

IVETA MALACHOVSKÁ
Idem na maximum otáčok

DATALAN komunitu nájdete na sociálnych sieťach.

B B
Platformu pre korektnú komunikáciu a zdravú diskusiu vytvárame aj vo firme. Podľa prieskumu AICO
(Asociácia internej komunikácie) je až 97% respondentov presvedčených, že interná komunikácia má
zásadný vplyv na výkonnosť zamestnancov. Naše
skúsenosti to potvrdzujú.
V roku 2012 boli hosťami akcií pre zamestnancov
DATALAN-u aj zaujímavé osobnosti z oblasti kultúry
a športu. Navštívili nás úspešní paralympijskí medailisti a poslednému stretnutiu dodal akčnú príchuť
svetový rekordér city downhill biker Filip Polc.

”

Prinášame nové témy, zdieľame skúsenosti z biznis projektov a podporujeme aktivity, v ktorých sa spájajú dobré nápady s pozitívnymi prínosmi.
Ivana Dorozlo
Marketing & PR Manager

Keď sme pri tých číslach:
DATALAN, to je aj 143 000 odkazov v Google vyhľadávači, takmer 600 fanúšikov na sociálnych sieťach,
takmer 62 tisíc prečítaní článkov v našej špeciálnej IT rubrike a viac než 10 tisíc čitateľov blogu nášho CEO.
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Spoznajte najzaujímavejšie nápady

DATALAN Award predstavuje rebríček inovatívnych
riešení a projektov z dielne DATALAN, o ktorých rozhoduje odborná porota a hlasy zamestnancov.
Zlato v kategórii Najlepší projekt roka 2012 získal
projekt Superpočítač, ktorý slúži slovenským vedcom, akademikom aj študentom pri vývoji nových
materiálov či zložitých výpočtoch. Projekt získal aj
špeciálne uznanie na súťaži ITAPA 2012.
PROJEKT ROKA 2012
1. Superpočítač / Slovenská akadémia vied
2. Hodnotenie bezpečnosti zásobníka čpavku /
Duslo Šaľa
3. Multimediálne HD štúdio / Univerzita Cyrila
a Metoda v Trnave

Z našich postrehov

Najlepším IT riešením roka 2012 bol podľa odbornej poroty Prepis hlasu. Riešenie obsahuje približne dve miliardy slov a dokáže sa prispôsobiť tempu
či prízvuku rečníka. Prepis hlasu bol vyvinutý v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Technickou
univerzitou v Košiciach a bol integrovaný do prototypu tvorby rozhodnutí prokuratúry.
DATALAN-ci za víťaza kategórie Najlepšie IT riešenie roka 2012 zvolili Mesto v mobile. Mobilnú
aplikáciu využíva bezplatne viac ako 2 400 občanov
Bratislavského a Žilinského samosprávneho kraja.
Riešenie získalo zlato v kategórii Nové služby na súťaži Cena ITAPA 2012.
IT RIEŠENIE ROKA 2012
1. Prepis hlasu pre slovenskú justíciu
2. Monitoring prevádzky vo výrobe
3. Mobilná aplikácia Mesto v mobile

Odborná porota
Čo je pre projekt podmienkou úspechu?
Pochopenie požiadaviek zákazníka, inovatívnosť,
dobrý nápad a jednoznačne ľudia.
Zuzana Škodová Prochotská

 Doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.





Čo potrebuje nápad, aby sa stal realitou?
Znalosť technológie, zaujímavosť, biznis case, a najmä šikovných ľudí a kopec roboty.
Braňo Hanzel



dekan, Fakulta informatiky a informačných
technológií, STU
Mgr. Martin Venhart, PhD.
vedec na Fyzikálnom ústave SAV
Martin Drobný
riaditeľ vydavateľstva Digital Visions
Pavol Hlubina
šéfredaktor Profit
Lukáš Latinák
herec a držiteľ ceny Absolútny OTO 2010

Čo charakterizuje chvíle premiéry projektu u klienta?
Stres, ktorý vzápätí vystrieda pocit uspokojenia.
Richard Sládek

Čo si vážime na našom tíme ľudí?
Lojálnosť, samostatnosť, odbornosť a ťah na bránku.
Ľuboš Petrík

Pozrite si foto a video www.datalan.sk/datalanaward
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V MÉDIÁCH

„Koncový používateľ platí za využívanie cloudu vo forme softvér ako služba v reálnom čase a nie je potrebné, aby
sa o celú vrstvu IT pre tento typ služby staral vo vlastnej réžii, čo by bolo finančne veľmi náročné.“
Dalibor Šlosár
Hospodárske noviny, 4. 5. 2012

„Slovensko je z pohľadu informatizácie mladá krajina. Zavádzajú sa technológie, ktoré môžeme v určitých prípadoch nazvať až experimentálne.“
Michal Klačan
TREND TOP v infotechnológiách, máj 2012

„Všetci očakávajú, čo sa bude diať a aké zmeny v štáte nastanú. To nebude jasné zo dňa na deň. Bude prevládať
konzervativizmus v nových investíciách, najmä v komerčnej sfére.“
Michal Klačan
Trend, 17. 5. 2012

„Myslíme, že príde trend budovania informačných systémov na iných technológiách ako dnes. Takzvaný internet
of think (internet myslenia).“
Michal Klačan
Profit, 18. 9. 2012

„Nákup výpočtovej techniky a softvéru bez dostatočnej analýzy potrieb pred nákupom, bez analýzy nákladov na
vlastníctvo a servis, a následne bez profesionálnej implementácie riešenia je chybou.“
Michal Klačan
Hospodárske noviny, 20. 9. 2012

„Žiaci budú môcť sledovať vyučovací proces z akéhokoľvek miesta, zapájať sa do neho a odpovedať na otázky, či
prostredníctvom instant messagingu zisťovať informácie o preberaných témach.“
Marek Paščák
ekonomika.etrend.sk, 6.11.2012

Zaujímavosti zo sveta IT, trendy a novinky, praktické informácie, úspešné riešenia, tipy a rady vám prinášame aj
v našom firemnom magazíne, elektronickom newslettri a tematických publikáciách.
Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, intenzívne blogujeme a pravidelne aktualizujeme aj náš firemný portál.
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Hospodárske noviny, rozhovor

DATALAN IT Forum, reportáž

DATALAN Digitálne mesto na TA3

Profit

Moderná škola

DATALAN Digitálne mesto na TA3

Inovácie a IT trendy na zive.sk

Žilinský samosprávny kraj na TA3

Otvorenie superpočítača

DATALAN IT Forum

Hospodárske noviny, blog

IT Summit
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Spoločenskú zodpovednosť chápeme ako kontinuálny záväzok vytvárať a dodržiavať etické štandardy. Zaujíma nás, aký vplyv má naše podnikanie
na prostredie, v ktorom žijeme, a aké sú potreby
jednotlivých komunít. Vieme, že bez aktivít, ktoré
postupne menia veci k lepšiemu, nemôže byť žiadna spoločnosť dlhodobo úspešná.

Školstvo a vzdelávanie
 Realizujeme Detskú Univerzitu Komenského

Online – bezplatné štúdium určené pre deti vo
veku od 9 do14 rokov. Do štúdia sa môžu zapojiť
deti z celého Slovenska, stačí im počítač a prístup
na internet. Online univerzitu realizujeme v spolupráci s Divadlom Aréna a deťom prináša zaujímavé poznatky z rôznych vedných disciplín, ako
aj netradičné workshopy.

Juraj Kukura
riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ & garant Detskej
Univerzity Komenského

”

Prostredníctvom DUK Online môže každé dieťa v sebe objaviť to, čo ho
zaujíma a čomu by sa raz v živote mohlo venovať.

Šport a zdravie
 Sme partnerom Slovenského paralympijského

výboru – prispeli sme k účasti slovenských zástupcov na Paralympijských hrách v Pekingu a vo
Vancouveri a stáli sme pri športovcoch aj počas
Paralympijských hier v Londýn 2012
 Podporili sme slovenského reprezentanta v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach Filipa
Polca, ktorý zvíťazil na juibilejnom desiatom výročnom preteku Urban Downhill v brazílskom
Santose a na mestskom zjazde Red Bull Cerro
Abajo v čilskom Valparaiso si vyjazdil výborné 2.
miesto.
 Dlhoročne podporujeme mladé cyklistické talenty, ktoré trénujú v Mestskom športovom klube
Žiar nad Hronom. Nová generácia cyklistov získala
v roku 2012 šesť titulov Majster Slovenska v cestnej cyklistike a spolu 20 medailí na republikových
šampionátoch.

Ján Riapoš
predseda SPV, najúspešnejší účastník paralympiád
v histórii SR

”

Aj vďaka DATALAN-u máme zázemie pre športovcov, pre ktorých platí
v živote aj v športe – nevzdávať sa.

Kultúra a umenie
 Boli sme hlavným partnerom Vianočného koncer-

tu v Bratislave, ktorý návštevníkom priniesol čarovnú vianočnú atmosféru a výnimočný hudobný
zážitok. Vianočné piesne, operné árie a slovenské
koledy zazneli v podaní špičkových slovenských
telies a sólistov.
 Boli sme hlavným partnerom celonárodnej ankety Slovenka roka 2012, ktorá má za cieľ objavovať
a predstavovať širokej verejnosti výnimočné slovenské ženy úspešné vo svojej profesii.
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Iveta Malachovská
televízna osobnosť a spoluorganizátorka koncertu

”

Osobne si vážim záujem podporiť podujatie, ktoré má za cieľ podčiarknuť
najmä duchovný rozmer najkrajších sviatkov roka.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Slovenka roka

Peter Dvorský a Nina Balaščáková

DATALAN Slovenský výber

Vianočný koncert v Bratislave

Vianočný koncert v Bratislave

Detská univerzita Komenského

Paralympijský tím Londýn 2012

Filip Polc

S deťmi so sluchovým postihnutím

A Cappella Fragile

Polemic a Braňo „Bejzo“ Bajza

Janko Kuric a VIDIEK
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KOMENTÁR FINANČNÉHO RIADITEĽA

Ing. Dušan Gavura
finančný riaditeľ DATALAN, a.s.

Rastieme s rozvahou
Hoci sa rok 2012 do histórie zapísal ako ďalší rok globálnej ekonomickej krízy, pre nás však bol vlaňajšok
rokom úspešných projektov a rastu.
V roku 2012 sme dosiahli celkové tržby vo výške 51,3
mil. eur a výsledok z hospodárenia vo výške 2,45 mil.
eur. Oba tieto ukazovatele medziročne dynamicky
rástli – celkové tržby o 22,4 % a výsledok z hospodárenia o 32,1 %. Podiel tržieb za vlastné výrobky
predstavoval 26,3 %. Pozitívny vývoj v náraste tržieb
a celkového výsledku sa prejavil aj v zlepšení ostatných finančných ukazovateľov.
Celkové náklady na vývoj dosiahli v roku 2012 výšku 141 684 eur. Vynaložené boli na projekt v rámci
Operačného programu Výskum a vývoj, ktorého sa
zúčastňujeme ako partner Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spoločnosť má nárok na refundáciu časti vynaložených nákladov vo výške 70 842 eur
od Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Uplynulý rok opäť potvrdil aj fakt, že najlepšou investíciou je i naďalej investícia do ľudí. Práve tí robia
z bežnej firmy, akých sú na trhu desiatky, spoločnosť
s výraznou konkurenčnou výhodou. Rozvoj nášho
tímu preto bude i naďalej tou oblasťou, do ktorej
budeme investovať prioritne. Dôležité však bude aj
zlepšenie starostlivosti o dlhoročných i nových zákazníkov.
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Zo strategických cieľov budúceho obdobia spomeniem intenzívny rozvoj inovatívnych služieb, zameranie zahraničné trhy a orientáciu na nové oblasti,
napr. zdravotníctvo, v ktorom majú moderné technológie veľký potenciál využitia.
V roku 2012 sa nám okrem toho podarilo úspešne
rozšíriť systém manažérstva kvality o oblasť informačnej bezpečnosti. V minulom roku DATALAN
úspešne realizoval bezpečnostnú previerku a v januári 2013 získal potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.
Základné imanie v roku 2012 sa nezmenilo (v predchádzajúcom roku bolo navýšené na hodnotu
422 700 eur). Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie
a po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti
osobitného významu. Ročná účtovná závierka spoločnosti za rok 2012 bola schválená Valným zhromaždením dňa 7. 5. 2013. Časť zisku vo výške 1,35 mil.
eur bola prerozdelená medzi akcionárov vo forme
dividend, zvyšok zisku zostal nerozdelený s tým, že
nárok akcionárov na jeho neskoršie prerozdelenie
zostáva zachovaný.
DATALAN, a.s. má 100%-ný podiel na základnom
imaní spoločnosti DATALAN - Connectivity and
Cabling, spol. s r.o. Za účtovné obdobie roku 2011
v zmysle platnej legislatívy nemala naša spoločnosť
povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku
a táto závierka ani nebola zostavená.

HOSPODÁRSKY VÝVOJ
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Súvaha
AKTÍVA v €
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
* Peniaze
* Účty v bankách
Časové rozlíšenia
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

2012
16 038 550
0
1 378 091
369 645
189 516
818 930
14 505 285
789 208
96 542
11 987 251
1 632 284
41 801
1 590 483
155 174
128 895
26 279

2011
21 050 078
0
1 518 703
456 904
319 284
742 515
19 336 479
1 281 656
94 078
16 210 475
1 750 270
38 237
1 712 033
194 896
124 021
70 875

2010
18 081 894
0
1 835 033
556 117
536 401
742 515
16 158 584
870 345
106 833
13 731 055
1 450 351
45 015
1 405 336
88 277
37 454
50 823

2009
17 819 086
0
2 106 217
14 604
666 177
1 425 436
15 305 857
1 224 002
175 915
8 088 648
5 817 292
39 362
5 777 930
407 012
43 158
363 854

PASÍVA v €
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku (zák. rezervný fond)
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenia
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

16 038 550
4 157 991
422 700
9 958
84 540
1 194 092
2 446 701
11 775 151
608 691
73 448
10 326 202
766 810
105 408
6 238
99 170

21 050 078
5 052 264
422 700
9 958
84 540
2 683 133
1 851 933
15 812 313
295 824
85 839
14 381 739
1 048 911
185 501
136 979
48 522

18 081 894
6 768 765
388 464
9 958
84 493
2 596 762
3 689 088
11 229 966
374 723
157 783
9 622 997
1 074 463
83 163
7 202
75 961

17 819 086
6 794 310
388 464
9 958
77 674
1 915 546
4 402 668
10 804 536
933 866
228 546
9 158 891
483 233
220 240
165 780
54 460

2012

2011

2010

2009

0,16
1,32
1,40

0,12
1,25
1,34

0,15
1,58
1,68

0,64
1,52
1,67

2,83
0,73

3,13
0,75

1,66
0,62

1,59
0,61

100,91
7,36

131,15
9,36

93,97
8,90

77,42
8,01

0,59
0,15

0,37
0,09

0,55
0,20

0,65
0,25

Vybrané finančné ukazovatele
Ukazovatele likvidity
Pohotová likvidita
Bežná likvidita
Celková likvidita
Analýza zadlženosti
Stupeň finančnej samostatnosti
Zadlženosť
Ukazovatele aktivity
Doba obratu pohľadávok (v dňoch)
Doba obratu zásob (v dňoch)
Rentabilita
ROE
ROA
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NÁKLADY v €
Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ost. nes. dod.
Služby
Osobné náklady (vrátane soc. zabez.)
Dane a poplatky
Odpisy DN a DHM
Zostatková cena predaného DM
Tvorba rezerv na hosp. činnosť
Tvorba opravných položiek do nákl. na hosp. č.
Ostatné náklady na hosp. činnosť
Prevod prevádzkových nákladov
Prevádzkové náklady spolu
Predané cenné papiere a podiely
Nákladové úroky
Kurzové straty
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Tvorba rezerv na finančnú činnosť
Tvorba opravných položiek do nákl. na fin. činnosť
Finančné náklady spolu
Mimoriadne náklady
Náklady celkom
VÝNOSY v €
Tržby za predaj tovaru
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb
Aktivácia
Tržby z predaja DM
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov na h. č.
Zúčtovanie a zrušenie opr. položiek
Ostatné výnosy hospodárskej činnosti
Prevod prevádzkových výnosov
Prevádzkové výnosy spolu
Tržby z predaja cenných papierov
Výnosy z CP a vkladov v ovládanej osobe
Výnosy z dlhodob. fin. majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Výnosové úroky
Kurzové zisky
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek
Finančné výnosy spolu
Mimoriadne výnosy
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia (v €)
Pridaná hodnota
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
EBITDA
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

2012
28 894 501
566 582
9 399 676
9 174 099
14 923
278 369

2011
24 446 941
592 088
6 106 522
8 050 902
16 478
403 663
600

2010
20 955 239
571 965
6 975 681
8 769 857
18 731
493 338

2009
35 008 483
585 240
9 501 492
9 300 845
12 370
366 668
13 897

21 334
236 518

13 820
110 657

138 077
132 579

48 586 002

38 055 467

54 073
11 549
19 099

39 741 671
34 000
103 753
21 878
30 625

74 645
85 401
41 237

55 363 179
6 022
87 244
134 196
30 050

84 721
0
48 670 723

190 256
0
39 931 927

201 283
0
38 256 750

80 661
338 173
0
55 701 352

2012
37 845 502
13 498 069
305 280
42 635

2011
28 670 255
13 274 260
121 000
37 621

2010
26 373 955
16 551 284
-131 942
25 353

2009
43 184 363
18 421 295
-454 940
23 074

91 186

85 955

73 206

109 280

51 782 672

42 189 091

42 891 856

61 283 072
4 316

574 184

12 006

3 225
12 524

6 058
18 787
1

3 305
46 090

4 651
23 200
16

15 749
0
51 798 421

24 846
0
42 213 937

61 401
0
42 953 257

32 183
0
61 315 255

2012
12 788 092
3 196 670
3 432 404
-68 972
3 127 698
2 446 701

2011
10 919 964
2 447 420
2 814 062
-165 410
2 282 010
1 851 933

2010
14 290 412
4 836 389
5 304 374
-139 882
4 696 507
3 689 088

2009
16 055 503
5 919 893
6 277 384
-305 990
5 613 903
4 402 668
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre predstavenstvo a akcionárov a.s.
DATALAN, a.s.
Bratislava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DATALAN, Bratislava, ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky,
ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme
vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať
etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných
v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávností v účtovnej závierke čí už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie
do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na
účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie
vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré
urobil štatutárny orgán, a tiež vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre
naše audítorské stanovIsko.
Stanovisko
Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie spoločnosti DATALAN, a.s., Bratislava k 31. decembru 2012 a výsledku
jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
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CERTIFIKÁTY KVALITY
DATALAN ako jedna z prvých IT spoločností na Slovensku zaviedla už v roku 1999 systém manažérstva
kvality. Prevádzkujeme efektívny Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý je v súlade s právnymi a
inými požiadavkami. Pri dosahovaní strategických
zámerov berieme ohľad na ochranu a starostlivosť
o životné prostredie s cieľom predísť negatívnemu
pôsobeniu na životné prostredie alebo ho obmedziť.
Spoločnosť DATALAN v roku 2012 úspešne absolvo-

vala audit Integrovaného manažérskeho systému,
v rámci ktorého sme obhájili zavedené systémy:
Systém manažérstva kvality (SMK) – norma ISO
9001:2008, Systém environmentálneho manažérstva
(SEM) – norma ISO 14001:2004, Systém manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) –
norma OHSAS 18001:2007. Zároveň sme získali certifikát pre nový systém: Systém manažérstva bezpečnosti informácií (SMIB) – norma ISO/IEC 27001:2005.
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KONTAKT
Pobočky

Banská Bystrica
DATALAN, a.s.
pobočka Banská Bystrica
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 321 08 88
Fax: +421 48 321 08 00
datalanbb@datalan.sk
Košice
DATALAN, a.s.
pobočka Košice
Popradská 68
040 01 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Fax: +421 55 640 51 89
datalanke@datalan.sk

Centrála a sídlo spoločnosti

Stredisko Outsourcingu IT
a autorizovaného servisu

DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 50 25 77 77
Fax: +421 2 50 25 77 00
info@datalan.sk
www.datalan.sk

DATALAN, a.s.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 49 20 71 55
Fax: +421 2 49 20 71 66
servis@datalan.sk

Fakturačné údaje
IČO:
IČ DPH:
Tatra banka:
Tatra banka:
VÚB:
VÚB:

Poprad
DATALAN, a.s.
pobočka Poprad
Námestie sv. Egídia 40/57
058 01 Poprad
Tel.: +421 905 603 364
datalanpp@datalan.sk
Žilina
DATALAN, a.s.
pobočka Žilina
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
datalanza@datalan.sk

www.facebook.com/datalan

35 810 734
SK2020259175
Číslo účtu/kód b. 2627106780/1100
IBAN SK87 1100 0000 0026 2710 6780
Číslo účtu/kód b. 2362610657/0200
IBAN SK03 0200 0000 0023 6261 0657

www.twitter.com/datalannews
gplus.to/datalan
flickr.com/datalan
www.linkedin.com/company/datalan

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B. Spoločnosť nemá organizačnú
zložku v zahraničí. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie a kvalita oskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj
európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
Kopírovať a šíriť údaje uverejnené vo Výročnej správe DATALAN 2012 je povolené iba so súhlasom spoločnosti DATALAN, a.s.
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