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+17%
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+40%
+20

DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
+421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk
imanie 422 700 EUR
IČO 35 810 734

nárast tržieb za vlastné výrobky a služby
nárast tržieb v oblasti služieb
nárast tržieb v oblasti softvéru
nových členov tímu

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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Zdieľame
Možnosti, ktoré nám technológie otvárajú,
dobré nápady, ktoré dokážu zmeniť svet.

* Odbornú konferenciu DATALAN IT FORUM 2013 navštívilo viac než 250 hostí z biznisu
aj verejnej správy, ktorých zaujali najnovšie trendy v oblastiach mobilita, big data
a cloud.

NÁŠ PROFIL

NÁŠ PROFIL

Michal Klačan

predseda predstavenstva
Michal má dve deti, veľa cestuje, neustále
skúša nové technológie a dokáže
o nich celé hodiny zanietene rozprávať.

Prekonávanie hraníc
nás inšpiruje.
V uplynulých rokoch sa nám vďaka kvalitnej práci podarilo potvrdiť pozíciu jedného
z lídrov slovenského IT trhu a úspešne sa uplatniť aj na zahraničných trhoch. Investície
do nových technológií a odborných kompetencií sú pokračovaním našich rozhodnutí,
ktorých správnosť dokazujú dosahované výsledky. Svoju pozíciu však nechceme len
každoročne obhajovať - máme ambíciu ďalej rásť a vďaka správnym ľuďom v tíme viem,
že naše ambície sú reálne.
Ďakujeme klientom a obchodným partnerom za dôveru a spoluprácu. Pracujeme na
tom, aby odborné zázemie, spoľahlivosť a schopnosť reflektovať na požiadavky klientov
reprezentovali značku DATALAN aj v budúcnosti.
Dobré nápady, znalosť technológií a biznisu, poctivá práca a vytrvalosť - to všetko tvorí
podstatu značky DATALAN, s ktorou úspešne fungujeme už takmer 25 rokov.

MOJE

TOP

_Nové trhy, akvizície a investície
Po úspechoch v Ázii a Severnej Amerike uvádzame na trh nové služby, ktoré majú opäť potenciál
presadiť sa nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Investujeme do nových technológií
s cieľom priniesť klientom špičkové komplexné riešenia. Posilňujeme kompetencie v zdravotníctve
a samospráve a rozširujeme expertné tímy pre významné oblasti ako je napr. správa dát.
_Komunita a dobré nápady
Dôležitá je podpora nášho tímu. Vo firme si ceníme invenciu, nové zaujímavé nápady
a zanietenie. Uvádzame do života výnimočné myšlienky našich ľudí, aktuálne napr. vidíme
potenciál v riešeniach na princípe Linked Open Data, ktoré pomôžu verejnosti pri vhodnom
výbere a užívaní liekov, či kúpe nehnuteľnosti.
_Spolupráca s akademickou obcou
Aj intenzívna spolupráca s univerzitným prostredím je oblasť, ktorá nás odlišuje od
konkurencie. Venujeme sa podpore výskumu v akademickej sfére a inovácií, ktoré predstavujú
veľký prínos pre verejnosť aj firmy. So študentmi a doktorandmi spolupracujeme napr. na
vývoji aplikácií pre prototyp Google Glass, či riešeniach založených na sémantike.
_Služby občanom
Našou prioritou je prinášať inovácie v oblastiach, ktoré slúžia celej verejnosti. DATALAN je
iniciátorom myšlienky zavedenia a využívania otvorených dát, ktoré umožnia transparentný
prístup a zlepšia prácu s dátami z verejného sektora.
_Zodpovedné riešenia
Zakladáme si na riešeniach, ktoré umožňujú efektívnejšie využitie zdrojov a sú šetrné
k životnému prostrediu. Vo firme podporujeme koncept „bezpapierovej kancelárie“, ktorý sa
nám podarilo realizovať aj u viacerých klientov.

8

Výročná správa 2013

9

NÁŠ PROFIL

NÁŠ PROFIL

O FIRME

DATALAN. Technologický líder na slovenskom trhu.
Vyznáme sa v technológiách, rozumieme vášmu biznisu a sme presvedčení,
že informačné technológie dokážu byť prínosom v každej oblasti ľudského života.
Je pre nás cťou byť spoľahlivým partnerom pre viac ako 1000 spoločností,
ktorým poskytujeme technologické zázemie a pomáhame rásť.

91%

našich klientov
by jednoznačne odporučilo
spoluprácu s tímom
DATALAN.

DATALAN patrí k najväčším slovenským poskytovateľom IT riešení a služieb,
ktoré posúvajú spoločnosť o krok vpred. Na trhu pôsobíme 24 rokov, a riešenia
dodávame nielen na Slovensku a v okolitých krajinách (Českej republike, Rakúsku,
Nemecku, Poľsku, Fínsku, Ukrajine, Bosne a Hercegovine) ale napr. aj v Číne, Ománe,
či Severnej Amerike. Disponujeme tímom špičkových odborníkov, ktorých devízou sú
rozsiahle znalosti kombinované so schopnosťou rozumieť biznisu a vytvoriť riešenia,
ktoré v praxi úspešne fungujú. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie
a kvalita poskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj európske certifikáty
manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC
27001:2005.

VÍZIA

DATALAN má ako stabilný líder slovenského trhu informačných technológií ambície
úspešne pôsobiť aj na stredoeurópskom trhu. Ako preferovaný partner v poskytovaní
komplexných IT služieb je DATALAN zaviazaný k dôležitým hodnotám: zodpovednosť,
spoľahlivosť a dôvera smerom ku klientom a svojim zamestnancom.

POSLANIE

Pomáhame tým, ktorí majú vôľu a chuť akceptovať reálne prínosy informačných
technológií v tom, aby predstihli svojich konkurentov.
Informačné technológie prinášajú obrovské možnosti, ktoré úplne menia svet okolo
nás, ako sme ho doteraz poznali. My technológiami žijeme. Využívame svoje znalosti,
skúsenosti a potenciál na to, aby sme prostredníctvom inovatívnych technologických
riešení pomohli firmám rásť a zlepšili kvalitu služieb pre občanov.

DATALAN
TOP 5

Znalosti a skúsenosti
 Dosiahli sme najvyššiu úroveň odborných partnerstiev so svetovými technologickými

lídrami. Náš tím disponuje 546 certifikátmi a osvedčeniami pre rôzne technológie
a projektové riadenie, ktoré sú pre klientov garanciou odborných kompetencií
a špičkových kvalít.

Inovácie a vízie
 Investujeme do nových riešení v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva a informatizácie

spoločnosti, ktoré patria dlhodobo k prioritám DATALANu. Sme tretím najväčším
poskytovateľom IT služieb na Slovensku v oblasti verejnej správy a vzdelávania.

ZAMERANIE
Sila a stabilita
 S ročnými tržbami vo výške 52,3 mil. eur a s pridanou hodnotou 12,3 mil. eur patríme

medzi najväčších poskytovateľov IT služieb na slovenskom trhu.

Komplexnosť
 Rozsahom služieb – od jednoduchej údržby až po komplexné strategické riešenia,

a počtom projektov, ktoré sú výnimočné aj v stredoeurópskom meradle, patrí DATALAN
k špičke na trhu. Našou výhodou je komplexnosť, klientom vieme poskytnúť široké
portfólio služieb pod jednou strechou.

infokomunikácie

softvér

outsourcing

cloud

Profesionalita a kvalita
 Náš tím tvorí vyše 250 odborníkov s bohatými skúsenosťami z najrozsiahlejších projektov

v rámci Slovenska. Spoľahlivosť a korektný prístup smerom k obchodným partnerom sú
pre nás najvyššie hodnoty. 87% z vás hodnotí pozitívne prístup našich pracovníkov k ich
požiadavkám.
(Prieskum medzi slovenskými manažérmi, 2013)

+ Viac informácií o nás nájdete na www.datalan.sk v sekcii O firme
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TOP 2013

POZÍCIA
NA TRHU

NAJ UDALOSTI

Patríme k špičke
DATALAN patrí dlhoročne medzi najvýznamnejších IT dodávateľov na Slovensku a svoju
silnú pozíciu sme potvrdili aj úspechmi v roku 2013.

V rebríčku IT firiem podľa tržieb, zostavenom týždenníkom TREND, sa DATALAN umiestnil
na 13. mieste. Tržby spoločnosti boli v roku 2013 vo výške 52 349 000 eur. S pridanou
hodnotou 12 294 000 eur sme sa zaradili medzi 13 najväčších IT firiem na Slovensku.
DATALAN je na Slovensku 7. najväčší softvérový dom. V oblasti softvéru sme mali
spomedzi kľúčových IT dodávateľov v roku 2013 druhý najvyšší medziročný nárast
tržieb (40,2%). DATALAN patrí k najväčším dodávateľom IT služieb, kde sme dosiahli
najväčší medziročný nárast (19%) spomedzi TOP 10 IT firiem. S tržbami za IT služby
v roku 2013 vo výške 15 779 000 eur n
 ám patrí 10. miesto na slovenskom trhu. Dlhoročne
stabilnú pozíciu máme aj v oblasti služieb servisných centier. Podľa počtu servisných
pracovníkov (64) sme sa zaradili medzi 15 najväčších poskytovateľov servisných služieb
na Slovensku.

POZÍCIA
V ODVETVIACH

DATALAN v minulom roku posilnil pozíciu v oblasti segmentov, a to najmä v priemysle
a financiách, a vo verejnej správe. Vo finančnom segmente sme šiesty a v priemysle
štvrtý najväčší IT dodávateľ z pohľadu tržieb. V roku 2013 sme v priemysle dosiahli nárast
tržieb o 22,3%, čo predstavuje tretí najväčší medziročný nárast spomedzi kľúčových IT
firiem. Na Slovensku sme stabilne tretí najväčší dodávateľ IT služieb pre verejnú správu.
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Cenu DATALAN Award
získal projekt Superpočítač
a najviac hlasov v kategórii
najlepšie riešenie získali
Prepis hlasu a Mesto v mobile.

DATALAN je najlepší HP
obchodný partner 2013
na Slovensku pre všetky
produkty a služby.

Patrí nám 1. miesto
v kategórii IBM System
Software Partner roku 2013.

Spustili sme unikátne
riešenie Prepis hlasu,
ktoré pomôže pri tvorbe
rozhodnotí a automatizácii
justičných procesov.
Riešenie vzniklo v spolupráci
so Slovenskou akadémiou
vied a Technickou
univerzitou v Košiciach.
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30 biznis nápadov si
prišlo na DATALAN IT
FORUM pozrieť vyše 250
významných manažérov
zo slovenského biznisu aj
verejnej správy.

Akvizíciou divízie
nemocničných
informačných systémov od
spoločnosti PCS Bratislava
sme rozšírili aktivity aj
v oblasti zdravotníctva.

Odštartoval 3. ročník
Detskej Univerzity
Komenského Online,
ktorého iniciátorom je
spoločnosť DATALAN.
V roku 2013 sa zapojili aj
slovenské deti z USA
a Francúzska.

Nové aktivity v zahraničí
– riešenia pre kontrolu
kvality výrobkov sa úspešne
uplatnili v Nemecku,
Rakúsku, Číne aj Mexiku.

január

február

marec

Interná súťaž DATALAN
Award zároveň získala zlato
v hodnotení projektov
internej komunikácie AICO
Grand Prix, a kvalifikovala
sa do európskeho kola
prestížnej súťaže FEIEA
Grand Prix 2014.

máj

jún

Uviedli sme do života
Virtuálnu jaskyňu a 3D
zariadenia na Technickej
univerzite vo Zvolene.

júl

apríl

august

Boli sme hrdým partnerom
festivalu Viva Musica!
a unikátneho projektu Viva
Zbor, v ktorom účinkovalo
vyše 800 detí.
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UNIVERSITY DAY predstavil
technologické novinky
vytvorené pre akademickú
sféru a výskum.

Spúšťa sa národný projekt
DCOM, ktorý prinesie
občanom a firmám 138
elektronických služieb.
Na projekte sa spolupodieľa
spoločnosť DATALAN, ktorá
je súčasťou víťazného
konzorcia.

Projekt Otvorená
samospráva hodnotil
transparentnosť
slovenských samospráv.
Projekt realizoval
Transparency International
Slovensko s podporou
spoločnosti DATALAN.

Na Slovensku sa po
prvýkrát uskutočnila
odborná diskusia OPEN
DATA FORUM, venovaná
potenciálu otvorených
dát v slovenskom biznise
a možnostiam pre firmy
aj občana. Iniciátorom
myšlienky je tím DATALAN.

september

3. najväčší 4. najväčší 6. najväčší
IT dodávateľ pre verejnú
správu
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IT dodávateľ v priemysle

IT dodávateľ
vo finančných službách

Detská fakultná nemocnica
Košice štartuje projekt
NOVORODENEC pre
záchranu malých pacientov.
Projekt je jedinečný svojho
druhu v Európe a vznikol
za finančnej a technickej
podpory spoločnosti
DATALAN a jej partnerov.

október

november

december

Konferencia DIGITÁLNE
MESTO predstavila vyše 200
účastníkom trendy
v informatizácii slovenských
miest a obcí.
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MANAŽMENT

PREDSTAVENSTVO

PREDSTAVENSTVO
Michal Klačan | predseda predstavensta
Marek Paščák | člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Dušan Gavura | člen predstavenstva a finančný riaditeľ

DOZORNÁ RADA
Jozef Mokrý | Peter Kotuliak | Norbert Lacko

DIVÍZIE
Infokomunikácie | Dalibor Šlosár
Enterprise software | Bohuslav Mesároš
Small & Medium Business software | Norbert Lacko

Marek Paščák

Michal Klačan

Dušan Gavura

Absolvoval Fakultu elektrotechniky
a informatiky STU a v tíme je od
roku 1999. V súčasnej pozícii,
ktorú zastáva od 1. apríla 2014,
je zodpovedný za vedenie
spoločnosti, jej obchodné výsledky,
a dlhodobé smerovanie firmy.

Absolvent Fakulty elektrotechniky
a informatiky STU je členom tímu
DATALAN od roku 2003. V súčasnej
pozícii, ktorú zastáva od 1. apríla
2014, je zodpovedný za stratégiu
firmy, akvizície a príležitosti
v zahraničí.

Absolvent Elektrotechnickej fakulty
STU je členom tímu od roku 1999
a stabilne zastáva pozíciu riaditeľa
Divízie Financie, v ktorej zodpovedá
za kompletné hospodárske
ukazovatele a reporting.

člen predstavenstva
a generálny riaditeľ

predseda predstavenstva

člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

Outsourcing IT | Rastislav Koutenský
Rozvojové projekty | Michal Klačan
Obchod | Zuzana Škodová Prochotská
Marketing | Eva Medvecká
Financie | Dušan Gavura

14

Výročná správa 2013

15

Spolupracujeme
Na projektoch, v ktorých sa spájajú
vízie s prínosmi, na vývoji riešení, vďaka
ktorým začne budúcnosť už dnes.

* Na Technickej univerzite vo Zvolene sme do života uviedli novú Halu vedeckoexperimentálnych pracovísk, ktorej súčasťou je unikátna Virtuálna jaskyňa.

NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Marek Paščák

člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Marek je otcom troch detí, veľkým
hokejovým fanúšikom a aktívnym cyklistom,
má rád dobrú spoločnosť a kvalitné víno,
a dokáže v sebe skĺbiť rozhodnosť
s ľudskosťou.

Dôvera klientov je pre nás
cťou a záväzkom zároveň.
Pri zásadných veciach sa väčšina z nás najradšej spolieha na špecialistov v odbore.
Našou pridanou hodnotou je schopnosť poskytnúť klientom to, čo je pre nich dôležité
– zmysluplné riešenia, skúsenosti, spoľahlivosť pri realizácii projektov a korektný prístup.
Už takmer 25 rokov pomáhame firmám posilniť svoju pozíciu a konkurencieschopnosť na
trhu. Hovoria za nás stovky referencií a dlhoroční spokojní zákazníci.
Dobre ovládať svoju prácu, byť pre klientov solídnym technologickým partnerom
a pozorne počúvať – to sú princípy našej firemnej kultúry a fungovania v biznise.

MOJE

TOP

_Silná pozícia
DATALAN v roku 2013 rástol vo viacerých finančných ukazovateľoch – s vyše 40%
nárastom tržieb v softvéri a 19% v IT službách patríme k najprogresívnejším firmám v tejto
oblasti. Pozíciu na trhu sme posilnili vo financiách, ale najmä v priemysle, kde sme dosiahli
nárast tržieb o 22,4%.
_Nové projekty
V roku 2013 sme sa spolupodieľali na viacerých významných projektoch z pohľadu
technologickej náročnosti aj uplatnenia v praxi: elektronizácia služieb v samospráve,
budovanie digitálnych univerzít a vedeckých parkov, modernizácia súdnictva a ďalšie.
_Spokojnosť klientov
91% z vás odporúča spoluprácu so spoločnosťou DATALAN a pre viacerých sme
technologickým partnerom už vyše 10 rokov. Tento výsledok je pre nás satisfakciou
a motiváciou zároveň.
_Najvyššie ocenenia partnerov
Dôkazom našich kompetencií a schopností sú aj ocenenia od svetových technologických
lídrov. V minulom roku sme okrem významných cien získali aj najvyšší status HP Platinum
Partner.
_Atraktívny zamestnávateľ
82% ľudí v našom tíme považuje DATALAN za dobrého zamestnávateľa. Stabilita
expertných tímov je v tejto branži dôležitá - priemerný odpracovaný čas vo firme je
6 rokov, fluktuáciu zamestnancov máme dlhodobo v jednotkách percent.
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NAŠE SLUŽBY

NAŠE ZNAČKY

BANKA
V MOBILE
INFOKOMUNIKÁCIE

SOFTVÉR

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, napr. dodávku prvého slovenského
superpočítača pre vedu a výskum, ktorý patril medzi
TOP 500 najvýkonnejších počítačov na svete, či dodávku
virtuálnej jaskyne a 3D zariadení pre Technickú univerzitu.

DATALAN patrí medzi najväčšie softvérové domy na
Slovensku. Vytvorili sme viacero unikátnych riešení na
mieru, medzi ktoré patrí napríklad samoobslužná zóna pre
vyše 500 000 zákazníkov telekomunikačného operátora,
medzinárodné prepojenie registra trestov, trestnoprávna
agenda prokurátorov, riešenie pre prepis hlasu, či mobilné
aplikácie pre bankovú sféru aj zdravotníctvo. U klientov
riadime desiatky miliónov dokumentov a cenných informácií
a pracujeme s nástrojmi, ktoré dokážu spravovať a analyzovať
obrovské množstvo rýchlych dát.

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 silnoprúdových
a slaboprúdových projektov

Poskytované služby:
 správa firemných informácií a dokumentov, riadenie,
optimalizácia a monitoring procesov
 aplikácie a metódy na zber, analýzu a vyhodnotenie
obchodných dát (Big Data, Fast Data, CEP, BI)
 systémová integrácia heterogénnych technológií
 portálové a komunikačné riešenia, prepojenia so
sociálnymi sieťami
 návrh a vývoj mobilných služieb a aplikácií
 zdieľanie znalostí, komunikácia a spolupráca pracovných
tímov
 návrh a implementácia servisne orientovanej architektúry
 vývoj na mieru

OUTSOURCING

CLOUD

DATALAN patrí v oblasti outsourcingu a IT služieb
na Slovensku medzi najväčších dodávateľov. Služby
poskytujeme viac ako 10-tim tisícom koncových užívateľov
a pre viac ako 50 000 koncových zariadení s dostupnosťou
24/7. Klientom poskytujeme IT služby na rôznych úrovniach
– od selektívneho outsourcingu pre konkrétnu oblasť
infraštruktúry až po zabezpečenie kompletnej prevádzky
alebo správy IT prostredia. DATALAN prevádzkuje aj jedno
z najväčších autorizovaných servisných centier na Slovensku.

DATALAN patrí medzi prvých dodávateľov na Slovensku,
ktorí poskytujú 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 pár eur mesačne. Ako
cloudovú službu vidíme i samotné dáta a ich spracovanie,
ktoré môžeme prostredníctvom cloudu zákazníkom
ponúknuť.

Poskytované služby:
 outsourcing správy a prevádzky IT prostredia, riadenie IT
projektov
 body leasing IT systémových inžinierov a servisných technikov
 konzultácie, návrh, dodávka a správa IT infraštruktúry
 SLA kontrakty
 roll-out riešenia
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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

BRISK
CERBERUS

DIGITÁLNE MESTO®
A KORWIN®

ORDINIS®

CENOVÁ MAPA
NEHNUTEĽNOSTÍ
LIGHT THRU

OMS

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. Mobilnú aplikáciu už využívajú takmer tri tisícky klientov Sberbank Slovensko, a.s.
Riešenie pre správu registratúry v organizáciách prístupné cez webový prehliadač.
Okrem iného ponúka aj kompletnú elektronizáciu dokumentov (skenovanie papierových
podkladov) a prácu s nimi. Novinkou je možnosť riešenia komunikácie s ÚPVS cez eDesk.
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.
DATALAN DIGITÁLNE MESTO® je rodina riešení určených na hospodársko-správnu agendu
a elektronizáciu služieb. Je významným prínosom pre efektívnejšie fungovanie samosprávy
a zlepšenie života občanov.
Komplexný informačný systém pre samosprávu KORWIN®, ktorý je súčasťou Digitálneho
mesta, riadi hospodársko-správnu agendu v zmysle platnej legislatívy. Poskytuje 100%
flexibilitu vďaka modularite a možnosti rozširovania funkcionalít podľa aktuálnych
požiadaviek s vyváženým pomerom cena a výkon.
Komplexný nemocničný informačný systém, určený na efektívnu správu nemocníc,
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a laboratórií, zabezpečuje zdravotnícku agendu
a poskytuje reporty pre finančné riadenie, o vyťažení zdrojov a zdravotnej starostlivosti.
Služby a funkcionalita modulov ORDINIS® spĺňajú v plnom rozsahu špecifické potreby
ambulancií, lôžkových oddelení, operačných sál, laboratórií, transfúznych staníc, lekární, či
mikrobiologických pracovísk. Vďaka modularite fungujú jednotlivé moduly aj samostatne
a dokážu sa prispôsobiť konkrétnym požiadavkám zdravotníckych zariadení. Systém
využívajú nielen na Slovensku, ale napr. aj v Čechách, či Ománe.
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. Garantom je NARKS, zdrojom viac než 1000 prispievajúcich
realitných subjektov a obsah tvorí viac ako 18 miliónov údajov.
Systém Light Thru je sústavou vysoko výkonných LED diód, ktoré na presne určených
miestach vysielajú svetlo do jednotlivých kanálov. Na opačnom konci sú na svetlo
citlivé senzory, ktoré merajú úroveň dopadajúceho zvyškového svetla. Každý kanál je
vyhodnocovaný zvlášť a má svoje špecifiká. Na základe spracovania hodnoty výstupného
signálu je možné určiť úroveň priechodnosti konkrétneho kanála. Unikátne systémy
automatizovanej kontroly kvality používajú výrobné spoločnosti nielen na Slovensku
a v Čechách, ale aj v Nemecku, Číne a Severnej Amerike.
Systém je určený pre presné meranie hliníkových odliatkov a iných tvarovo komplikovaných
komponentov. Systém je navrhnutý ako 100% kontrola v procese výroby a slúži ako náhrada
3D meracích zariadení. Hlavným účelom sú presné XYZ merania kontrolovaných bodov
a ich následné vyhodnocovanie. Riešenie môže byť rozšírené o ďalšie meracie systémy,
vrátane kamerovej kontroly na vyhodnocovanie vzhľadových chýb a rozmerových chýb
s menej náročnými toleranciami.
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Oblasť zdravotníctva

Oblasť verejnej správy

Unikátne riešenia

Služby pre občanov a zákazníkov

Novorodenec v teréne – efektívnejšia starostlivosť
Mobilné riešenie NOVORODENEC môže pomôcť až
150 deťom ročne. Aplikácia zefektívni prácu lekárov
počas prevozu novorodenca, pomáha presne a rýchlo
diagnostikovať kriticky chorých novorodencov, a tým
zlepšuje podmienky na záchranu ich životov a ich ďalšiu
liečbu. Prostedníctvom tabletu môže záchranný tím
dokumentovať stav pacienta a konzultovať situáciu priamo
s expertmi na klinike. Vďaka cloudovej infraštruktúre
sú všetky informácie na klinike dostupné ešte pred
príchodom výjazdu. Tablet takisto komunikuje s mobilným
ultrazvukovým zariadením, preberá jeho dáta, ktoré pripojí
k celkovému záznamu o stave pacienta pred transportom
a počas neho. Všetky dáta sa bezpečne zhromažďujú na
jednom mieste a sú k dispozícii pri nasledujúcej liečbe.
Projekt bol realizovaný pre Kliniku neonatológie Detskej
fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach vďaka finančnej
a technologickej podpore spoločností DATALAN, Microsoft
Slovakia a ďalších partnerov.

Open Data
DATALAN je iniciátorom myšlienky zavedenia otvorených
dát do verejnej správy a samosprávy, v ktorých vidíme
potenciál pre lepšie služby pre občanov a firmy. Otvorené
dáta prinášajú transparentný prístup k informáciám
a umožňujú efektívnu prácu s dátami z rôznych otvorených
zdrojov.

Prepis ľudského hlasu do textu
Prevod hovoreného slova na text môže výrazne zefektívniť
a zjednodušiť fungovanie inštitúcií, ktoré musia denne
spracovať a archivovať obrovské množstvo ľudskej reči.
Medzi ne patrí aj justičný systém. Práve pre túto sféru
pripravujeme v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied
a Technickou univerzitou v Košiciach unikátny koncept
tvorby dokumentov založený na rozpoznávaní hovoreného
slova. Pri vývoji systému na automatické rozpoznávanie
plynulej slovenčiny tímy odborníkov nahrali a spracovali
stovky hodín rečových dát a desiatky gigabajtov textov
z rôznych zdrojov tak, aby bolo zabezpečené adekvátne
pokrytie šírky jazyka v jeho fonetickej aj lingvistickej forme.

Otvorenie účtu bez návštevy pobočky
Pre Sberbank Slovensko sme vytvorili technické riešenie
pre otvorenie bežného účtu cez internet. Priebeh zriadenia
účtu je naozaj rýchly, nie je potrebné fyzicky podpisovať
žiadne papiere, zákazník obdrží všetky dôležité dokumenty
e-mailom. DATALAN pre banku realizoval kompletne
technické zabezpečenie riešenia, od získania údajov na
strane klienta až po spracovateľský proces na strane banky.
Riešenie je postavené nad platformou elektronického
bankovníctva, s ktorým je úzko previazané.

Oblasť vzdelávania, vedy
a výskumu
Zvolenská univerzita má bránu k virtuálnej realite
DATALAN je dodávateľom unikátneho projektu pre
Technickú univerzitu vo Zvolene, ktorého súčasťou je aj
3D virtuálna jaskyňa „Virtual cave“, jediná svojho druhu
na Slovensku. Študentom univerzity umožňuje testovať
svoje návrhy v praxi. Okrem toho majú študenti k dispozícii
3D laboratórium s najnovším vynálezom 3D techniky
– tlačiarňou trojrozmerných objektov. Študenti majú
príležitosť navrhovať a priamo hneď aj zhotovovať rôzne
súčiastky, predmety a iné trojdimenzionálne objekty
a skúšať ich vlastnosti a funkčnosť v reálnych situáciách.
Multimediálne vzdelávanie na slovenských školách
Projekt elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho
školstva má za cieľ skvalitniť výučbu a urobiť vyučovací
proces atraktívnejším. Do projektu sa zapojilo vyše
4000 škôl, ktorým DATALAN zabezpečuje dodávku 5680
digitálnych setov, 2600 tlačiarní a 20 000 tabletov.

Digitalizácia úradov
Digitalizácia úradov a elektronické prepojenie s inými
organizáciami zlepší služby občanom a umožní im
participáciu na správe miestnych vecí. Významné je tiež
poskytovanie on-line služieb Digitálne mesto (Mesto
v mobile, Mesto na prenájom, Digitálne zastupiteľstvo,
Digitálny úrad), ktoré používa viac ako 360 miest a obcí.
Projekt Dátové centrum obcí a miest
Cieľom národného projektu „Dátové centrum obcí a miest”
je vybudovať centrum pre elektronické služby obcí
a miest, a zefektívniť tak verejnú správu a zvýšiť spokojnosť
občanov s jej fungovaním na miestnej a regionálnej úrovni.
DATALAN je súčasťou víťazného konzorcia a v projekte
realizuje vývoj modulov zabezpečujúcich 138 eGov služieb
a distribúciu, inštaláciu a spustenie klientskych zariadení
(PC, notebooky, multifunkčné zariadenia).
Obyvatelia Žilinského kraja vybavia administratívu
cez internet
Žilinsky samosprávny kraj (ŽSK) naštartoval projekt
Elektronizácia služieb ŽSK, ktorého cieľom je vytvorenie
integrovaného informačného systému Úradu ŽSK. Projekt
prispeje k odbúraniu administratívnej záťaže a zabezpečí
širokú dostupnosť služieb v oblasti školstva, kultúry, dopravy
zdravotníctva či sociálnych vecí. DATALAN zabezpečuje
technologickú implementáciu celého projektu, v ktorom
bude zavedených spolu 74 elektronických služieb.
Modernejšie bezpečnostné zóny v Sociálnej poisťovni
Sociálna poisťovňa zrealizovala obmenu hardvérového
vybavenia bezpečnostných zón, ktorej cieľom bola
modernizácia, zefektívnenie interných procesov a toku
informácií, a zvýšenie dostupnosti dát. Dodávka zahŕňala
nové vybavenie na mieru, konfiguráciu a testovanie
technológií bez obmedzenia prevádzky. Technologické
zlepšenie prinieslo až 16-násobne rýchlejšie prepojenie
medzi zónami, a efektívnejšiu správu prostredníctvom
centrálneho riadenia a plnej redundancie.

LightThru - prelomová metóda kontroly kvality
meraním prechodu svetla
LightThru vidí „aj za roh“ a dokáže odhaľovať defekty aj tam,
kde iná technológia nedosiahne. Riešenie bolo vyvinuté
do náročných podmienok zlievarenskej výroby s jediným
cieľom – garantovať 100% kvalitu výrobkov a bezpečnosť
ich používateľov. Unikátne riešenie je evidované ako
úžitkový vzor. LightThru „kontroluje“ priechodnosť kanálikov
v rôznych typoch výrobkov na báze merania prechodu
svetla. Ak sa v skúmanom kanáliku nachádza prekážka
(defekt), svetlo si nedokáže hľadať alternatívne cesty
a dochádza ku merateľnému poklesu signálu. Iné doteraz
používané metódy túto vlastnosť nemali.

Oblasť výroby
Mobilita vo výrobe
DATALAN vytvoril mobilné aplikácie s cieľom zlepšiť
efektivitu, znížiť náklady a zvýšiť presnosť a bezpečnosť
výroby v spoločnosti Slovalco. Ide o dve nezávislé
aplikácie – ELPOS a WOC. Aplikácia ELPOS slúži na riadenie
elektrolýznych pecí. Umožňuje interakcie s riadiacim
systémom, ktoré súvisia s činnosťami vykonávanými priamo
vo výrobe, operatívne realizovať priamo na „mieste činu“
z mobilného zariadenia - tabletu. Aplikácia WOC – Walk,
observe & communicate, súvisí s internými procesmi na
kontrolu dodržiavania pracovných postupov. Spoločnosti
Slovalco nechýba detailne prepracovaný vnútorný systém
na štandardizáciu pracovných postupov, aj na kontrolu
dodržiavania stanovených štandardov, a nová aplikácia je
zameraná práve na kontrolný proces v tejto oblasti.

iZmluvník – nákup na splátky za pár minút
Pre klienta Consumer Finance Holding sme vyvinuli riešenie,
ktoré zjednodušuje a zrýchľuje spracovanie žiadostí pre
splátkový predaj. Nová aplikácia iZmluvník umožňuje
kalkuláciu parametrov pôžičky podľa aktuálnych akcií
a kampaní, zadanie žiadosti o pôžičku a jej následné on-line
spracovanie do niekoľkých minút. iZmluvník následne
žiadosti on-line odosiela do schvaľovacieho procesu,
priebežne zobrazuje ich stav a pre schválené žiadosti
priamo generuje zmluvnú dokumentáciu pre tlač a podpis.
Digitálna poisťovňa
V poisťovni Kooperativa, a. s. Vienna Insurance Group
zaviedol DATALAN systém, ktorý riadi obeh dokumentov
výhradne v elektronickej forme, čím sa znížili náklady,
sprehľadnila práca a skrátil čas spracovania dokumentov.
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 práce s tlačenými dokumentmi.
Stavebná sporiteľňa zrýchlila vybavovanie
požiadaviek
Pre nášho klienta Prvú stavebnú sporiteľňu sme spustili
do prevádzky nový systém na elektronický príjem
a spracovanie žiadostí od exekútorov a finančného
riaditeľstva. Navrhnuté riešenie zohľadňuje potrebu
pružnej reakcie na prichádzajúce požiadavky, ktorými je
banka povinná sa zaoberať vo veľmi krátkych zákonom
stanovených lehotách (napr. blokácie musia byť vykonané
v rámci daného pracovného dňa). Riešenie pomôže odbúrať
veľké množstvo papierovej práce, zvýši produktivitu tímu,
sprehľadní procesy a orientáciu v dátach, uľahčí prístup
k dokumentom, a zlepší prácu s dokumentmi, napr. v rámci
rýchleho vyhľadávania.

+ Viac informácií o našich projektoch nájdete na www.datalan.sk v sekcii Úspešné projekty
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OBCHODNÉ VZŤAHY

REFERENCIE

Za každým úspešným riešením vždy nájdete špičkového
technológa.
Naším cieľom sú služby s pridanou hodnotou a osobný prístup – to nás odlišuje od
konkurencie a spája s vami.

Klienti oceňujú stabilného a spoľahlivého partnera, ktorý má špičkové znalosti, rozumie
biznisu a je schopný preniesť dobré nápady do praxe. Vieme, kde takéto služby nájdete.
Našou prioritou je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a poskytovať riešenia
a služby pružne a rýchlo. Našim dlhodobým cieľom je systematicky pracovať na udržiavaní
a zlepšovaní priameho kontaktu so zákazníkom tak, aby bol DATALAN prvou voľbou
pri výbere. Na spokojnosti a dôvere klientov nám záleží, a preto sa pravidelne formou
prieskumov zaujímame o ich spätnú väzbu.

AKO
VNÍMATE
ZNAČKU
DATALAN?

zodpovedný

spoľahlivý

dôveryhodný

kvalitný

inovátor

42%

stredne veľká spoločnosť

odborný

58%

flexibilný

skúsený

tradičný
dodávateľ
technologicky orientovaný perspektívny
koncepčný stabilný

Líder v IT

* zdroj: Prieskum spoločnosti DATALAN medzi slovenskými manažérmi, 2013
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Martin Sůra
generálny riaditeľ
HP Slovensko

Martin Murgáč
generálny riaditeľ
IBM Slovensko

„Vybudovanie špičkových
a v rámci Slovenska
unikátnych pracovísk
v projekte, ktorého
dodávateľom je spoločnosť
DATALAN, je dôležitým
predpokladom napĺňania
našich ambícií byť dôležitým
subjektom v domácom
i medzinárodnom
vzdelávacom a výskumnom
priestore.“

„Pri partnerstve si vážime
ambíciu prichádzať
s kvalitnými nápadmi
a úspešnými riešeniami,
ktoré prinesú zákazníkom
konkurenčnú výhodu. Som
rád, že takéhoto partnera
máme aj na Slovensku.“

„S DATALANom nás
spája ambícia prinášať
na Slovensko špičkové
inovácie, ktoré posúvajú
klientov vpred.“

Miroslav Švec
Project Leader Senior
Orange Slovensko, a.s.

Daniela Bázliková
projektová manažérka
Consumer Finance Holding

Ing. Tomáš Lacko
riaditeľ výpočtového
strediska
Slovenská akadémia vied

„Som nadšencom nových
technológií a inovácií, baví
ma sledovať, aké nové
možnosti nám IT svet
prináša a najmä ako vďaka
nim zefektívniť fungovanie
vo firme a skvalitniť služby
pre ľudí.“

„Bez intenzívnej práce
a ochoty tímu z DATALANu
by sa nám určite nepodarilo
celý projekt pustiť do
produkcie v takom
vysokofunkčnom stave.“

„Aj vďaka DATALANu sa
Slovensko posunie na
špičku v technologickom
zázemí superpočítačovej
a vysokovýkonnej
výpočtovej techniky pre
vedu a výskum v regióne
strednej a východnej Európy.”

Ladislav Holubanský
IT Manager
EXIMBANKA SR

Maroš Babinec
systémový inžinier IT
Slovalco

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ
Piešťany

„Bankový trh čelí novým
výzvam, vývoj v tejto branži
je nesmierne dynamický
a ja som rád, že aj vďaka
skúseným partnerom
s rozsiahlymi znalosťami,
o ktoré sa neváhajú podeliť,
môžeme aj my napredovať.“

„Náročná a objemovo
rozsiahla výroba si vyžaduje
špeciálne výrobné procesy
a presné dodržiavanie
pracovných postupov.
Trvalou snahou IT je
podporovať výrobu, preto
sme požiadali nášho
partnera DATALAN
o vytvorenie mobilných
aplikácií, zameraných
na zefektívnenie týchto
postupov.“

„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.”

Zákazníci vysoko hodnotia naše odborné znalosti a konzultácie (88%), osobný a korektný
prístup zamestnancov (87%), celkovú prezentáciu a komunikáciu spoločnosti (84%)
a kvalitu a technickú úroveň riešení (82%). DATALAN je pre nich nielen dodávateľom,
ale tiež serióznym a spoľahlivým partnerom.*

veľká spoločnosť

ambiciózny

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor
Technická univerzita vo
Zvolene
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Pomáhame
Spájať dobré nápady, technologické zázemie a najlepších
odborníkov v oblasti, a aj vďaka tomu vznikajú výnimočné
riešenia, ktoré pomáhajú nám všetkým.

* Projekt NOVORODENEC pomáha pri záchrane života ohrozených novorodencov. Vznikol vďaka
finančnej a technologickej podpore spoločnosti DATALAN a jej partnerov v úzkej spolupráci
s MUDr. Krchom z Kliniky neonatológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

foto: MUDr. Peter Krcho, PhD.
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Sieťové podniky

Finančný sektor
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

Česká pojišťovna, a.s.
 Návrh virtuálnej infraštruktúry s ohľadom na vysokú
dostupnosť a disaster recovery
 Zvýšenie výkonu úložiska za účelom poskytovania lepších
biznis služieb

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 Správa registratúry
 Implementácia ECM systému – elektronizácia firemných
dokumentov

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 Automatizácia exekučných konaní

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
 Migrácia prevádzkových systémov a správa infraštruktúry

VÚB Leasing, a.s.
 IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)
 Implementácia ECM systému – elektronizácia a správa
dokumentov
Ďalšie referencie:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
CSI Leasing Slovakia, s.r.o.
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.
J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky
Národná banka Slovenska
Prima banka Slovensko, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
VB Leasing SK, spol. s r. o.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Telekomunikácie

Orange Slovensko, a.s.
 Správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry
 Redizajn procesov e-shopu
 eSign – implementácia biometrického podpisu na
predajných miestach

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 Správa registratúry

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s.
 Likvidácia faktúr, schvaľovanie objednávok, správa zmlúv
 Systém pre podporu sledovania kvality podľa ISO,
schvaľovanie žiadaniek
 Elektronické procesy s využitím inteligentných mobilných
zariadení
Ďalšie referencie:
Dalkia, a.s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.

Priemysel

Bosch und Siemens Hausgeräte – Slovensko, Čína
 Kontrolný systém montáže elektromotorov
Sberbank Slovensko, a.s.
 Rozširovanie funkcionality internetového bankovníctva
 môjÚČETdomov – založenie účtu prostredníctvom
elektronických komunikačných kanálov
 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
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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

Duslo, a.s.
 Monitorovanie vysokotlakovej klapky
 Monitorovanie nízkotlakého zásobníka NH3
 Monitorovanie kotvenia desorbéra
 Migrácia poštových služieb na platformu Microsoft
Exchange

Nemak – Slovensko, Nemecko, Čína, Mexiko
 LightThru – kontrola priechodnosti kanálov vodného
chladenia hláv valcov
 OMS – 3D presná rozmerová kontrola hláv valcov
motorov

ONTEX CZ s.r.o.
 Kontrola kvality detských hygienických produktov

SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
 Kontrola kvality dámskych hygienických produktov

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
Ďalšie referencie:
Fortischem, a.s.
INA KYSUCE, a.s.
INA SKALICA, spol. s r. o.
PCA Slovakia, s.r.o.
SHP Harmanec, a.s.
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Vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum
 Edukačný portál pre pedagogických pracovníkov
materských škôlok
 Dodávka, inštalácia a servis notebookov, projektorov
a kancelárskej techniky na celom území Slovenska
 Dodávka, inštalácia a servis interaktívnych tabúľ
a projektorov vrátane zaškolenia určených pedagógov na
mieste inštalácie na celom území Slovenska

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/ CVTI
 Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných
a stredných školách
 Záručný a pozáručný servis na viac ako 60 000
zariadeniach v rámci 3 000 miest SR

Slovenská akadémia vied
 Projekt Superpočítač pre slovenskú akademickú obec
a univerzity

Slovenská technická univerzita v Bratislave
 II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a
informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU

Technická univerzita vo Zvolene
 Dodávka projektu zahrňujúceho virtuálnu jaskyňu a 3D
skenery a tlačiarne
 Optimalizácia IT infraštruktúry (virtualizácia datacentra)
 Technická rekonštrukcia a dodávka audiovizuálnej
technológie do auly, kongresového centra, zasadačiek
a prednáškových sál univerzity
 Dodávka inovatívnych učební a tabletov pre vedeckých
a pedagogických pracovníkov a univerzitu tretieho veku

Žilinská univerzita v Žiline
 Systém pre zápis a evidenciu študentov, vydávanie kariet
prostredníctvom biometrického digitálneho podpisu
 Intranet
 Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry,
zabezpečenie a montáž multimediálnej techniky pre
podporu vzdelávania
Ďalšie referencie:
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Univerzita Komenského Bratislava
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zdravotníctvo

AnalytX s.r.o.
 Nemocničný informačný systém ORDINIS®
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 E-learning systém

30

Výročná správa 2013

Detská fakultná nemocnica Košice
 Mobilné riešenie NOVORODENEC pre pomoc pri

Banská Štiavnica
 Evidencia zberu komunálneho a separovaného odpadu

diagnostike kriticky chorých novorodencov

DEUS
 Digitalizácia obcí a miest Slovenska - dátové centrum,
integrácia systémov, cloudová platforma pre elektronické
služby a správu agendy

Národný onkologický ústav Bratislava
Nemocnica Košice - Šaca a.s. - 1. súkromná nemocnica
Nemocnica Poprad, a.s.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
 Nemocničný informačný systém ORDINIS®
Ďalšie referencie:
Biont a.s.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.
Jégého, Dolný Kubín
GPN s.r.o.
Liečebňa sv. Františka, a.s.
Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.
Nemocnica Blansko
Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
PDO Omán
Poliklinika Senica n.o.
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Viameda, s.r.o.

Chorvátsky Grob
 Vzdialená správa, obnova a zálohovanie dát

Košice
 DATALAN Digitálne mesto® (Digitálne zastupiteľstvo,
on-line formuláre)
 Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®

Martin
 DATALAN Digitálne mesto® (Digitálne zastupiteľstvo,
Manažment aktivít)

Samospráva
Bratislavský
samosprávny
kraj

Bratislavský samosprávny kraj
 Mobilná aplikácia pre obyvateľov kraja s interaktívnymi
funkcionalitami
 eGovernment projekt - elektronizácia služieb a integrácia
systémov (eDesk, on-line formuláre, elektronická
podateľňa, Digitálne zastupiteľstvo)

Mestská časť Bratislava - Petržalka
 Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®

Mesto Milevsko, Česká republika
 Mesto v mobile
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Verejná správa
Nové Zámky
 Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®
 On-line zverejňovanie zmlúv

Finančná správa SR
 Rámcová dohoda - Technická a komunikačná
infraštruktúra pre informačné systémy

Spišská Nová Ves
 Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®
 Digitálne zastupiteľstvo
Trnavský
samosprávny
kraj

Obchod a služby
Národné lesnícke centrum Zvolen
 Komplexná dodávka serverov a dátových úložísk pre
vybudovanie lesníckeho GIS-u
 Projekt centra excelentnosti – dodávka techniky
ARBORIA PARK TRNAVA
 Kompletné projektovanie elektroinštalácie

Sociálna poisťovňa
Generálna prokuratúra SR
 Medzinárodné prepojenie registrov trestov vybraných
krajín EÚ s Registrom trestov SR
 Implementácia prehľadov, reportingu a štatistík
 Prokurátorská trestnoprávna agenda

Trnavský samosprávny kraj
 eGovernment projekt - elektronizácia služieb a integrácia
systémov (eDesk, on-line formuláre, elektronická
podateľňa, Digitálne zastupiteľstvo)

 Správa registratúry
 Dodávky IT infraštruktúry vrátane komunikačných

zariadení, SW licencií a špecializovaných služieb

Slovenská pošta, a.s.
 Rámcová zmluva na pozáručný servis zariadení
výpočtovej techniky

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)

Lesy Slovenskej republiky, š.p.
 Správa registratúry, správa a obeh dokumentov
 Dodávka spotrebného materiálu pre tlačové zariadenia

Žilinský
samosprávny
kraj

Žilinský samosprávny kraj
 Mobilná aplikácia pre obyvateľov kraja s interaktívnymi
funkcionalitami

Zbor väzenskej a justičnej stráže
 Komplexný informačný systém pre spracovanie údajov
súvisiacich s problematikou obvinených a odsúdených
Ministerstvo kultúry SR
 Portál Návštevník (komplexný prezentačný, rezervačný
a predajný systém)
 Portál duševného vlastníctva

Mesto Vlašim, Česká republika
 Mesto v mobile
Ďalšie referencie:
Bardejov
Bernolákovo
Bojnice
Bytča
Galanta
Hurbanovo
Ivanka pri Dunaji
Kolárovo
Komjatice
Krompachy
Krupina
Kysucké Nové Mesto
Levoča
Myjava

MEINL RESIDENCE
 Slaboprúdové a silnoprúdové inštalácie na modernom
polyfunkčnom komplexe

Piešťany
Sliač
Snina
Svidník
Svit
Šaľa
Šenkvice
Terchová
Topoľčany
Trstená
Veľký Krtíš
Vranov nad Topľou
Zlaté Moravce
a iné

Ministerstvo školstva
vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 Projekt elektronizácie vzdelávacieho systému 		
regionálneho školstva

Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR
 Správa registratúry a on-line zverejňovanie zmlúv
 Správa webového obsahu – internet, intranet, evidencia
občanov v zahraničí, portál strategického riadenia, web
honorárnych konzulov, databáza diplomatov atď.

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
Ďalšie referencie:
Letové prevádzkové služby SR, š.p.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rozhlas a televízia Slovenska
Úrad priemyselného vlastníctva SR

Slovenské liečebné kúpele Piešťany
 Virtualizácia IT infraštruktúry, záložné stredisko

a kompletná starostlivosť o IT serverovú infraštruktúru
Ďalšie referencie:
Brose Bratislava, spol. s r.o.
BAU3Mex, a.s.
CITROËN SLOVAKIA, s.r.o
EDEN PARK
Falkensteiner Hotel Bratislava, s.r.o.
GEFCO SLOVAKIA, s.r.o.
Iris Ident, s.r.o.
JYSK, s.r.o.
KASTOR, s.r.o.
LINDNER Slovakia, s.r.o.
Lucron Development, a.s.
SHELL Slovakia, s.r.o.
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
k hudobným dielam

+ Viac informácií a referencií nájdete na www.datalan.sk v sekcii Odvetvia a klienti
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Inšpirujeme
Nás samých, IT komunitu, verejnosť, celú spoločnosť – svojou
odvahou byť iní, inovatívni, schopní myslieť netradične.

* Diskusia OPEN DATA FORUM, ktorú inicioval DATALAN, priniesla inšpiratívne pohľady na
využitie otvorených dát a príklady prínosu pre verejnosť, firmy aj inštitúcie.

TRENDY

TRENDY

Martin Morávek

Miroslav Novák

Miloslav Gregáň

Ľuboš Petrík

”Zjednoťte svoju

”Aj zdravotníctvo

”Otvárame školám

”Aj úrady a štátne

nové možnosti

môže vďaka techno
lógiám fungovať
efektívnejšie

komunikáciu so
zákazníkom

inštitúcie sa musia
v digitálnej
ére zmeniť

Moderné finančné služby

Kvalitnejšia zdravotná starostlivosť

Progresívne vzdelávanie

Verejná správa 21. storočia

Banka v mobile, mobilné platby, intuitívne aplikácie
a prístup k vlastným dátam odkiaľkoľvek a kedykoľvek – to
sú veci, ktoré dnešní zákazníci očakávajú už automaticky.
Chcú sa vyhnúť papierovačkám a stratám času pri osobných
návštevách v predajni, či pobočke, chcú mať k dispozícii
relevantné a okamžité informácie a netolerujú, ak od nich
vyžadujete informácie, ktoré už dávno máte.
Ak chcete uspieť, musíte sa prispôsobiť novým trendom.
Musíte byť vo vzťahu k zákazníkom osobnejší
a personalizovať služby tj. prísť s ponukou v čase, keď
je pre zákazníka skutočne potrebná a všade tam, kde sa
práve zákazník nachádza. Skvalitnite svoje CRM, využívajte
dáta, ktoré o zákazníkovi máte a informácie, ktoré vám
poskytujú napr. sociálne siete. Trendom budúcnosti je tiež
jednotná komunikácia tak, aby ste zákazníka neobťažovali.
Zjednotenie komunikácie inštitúcie smerom k zákazníkovi
bez ohľadu na použitý komunikačný kanál prináša
omnichannel prístup. Obrovský potenciál má napr. vo
finančnom, či telekomunikačnom sektore.

Moderné technológie prenikajú do všetkých oblastí nášho
života, prinášajú vyšší komfort, úsporu času a otvárajú nám
nové možnosti. Výnimkou by nemala byť ani taká dôležitá
oblasť, týkajúca sa nás všetkých, akou je zdravie.
Budúcnosťou zdravotníctva sú technológie, ktoré prinesú
presnejšiu diagnostiku a lepšiu starostlivosť o pacientov.
Aj preto DATALAN plánuje investície práve v tejto oblasti
s cieľom prepojiť technológie so zdravotníckou praxou
a pozdvihnúť úroveň poskytovaných služieb. Informatizácia
zahŕňa širokú škálu riešení, od jednoduchých mobilných
aplikácií, ktoré uľahčia bežný kontakt pacienta s lekárom,
cez komplexné nemocničné informačné systémy, až
po špecializované cloudové služby, ktoré poskytnú
zdravotníckym zariadeniam finančnú úsporu a väčšiu
flexibilitu pri využívaní moderných technológií.

Kvalita vzdelávania na univerzitách sa v poslednom čase
výrazne posunula vpred. Vďaka podpore vzdelávania,
výskumu a vývoja univerzity nastúpili na cestu celkovej
premeny. V priebehu niekoľkých rokov sa v priestoroch
univerzít vybudovali špičkové centrá kvalitne pripravené
na celospoločenské zmeny. Nové programové obdobie je
príležitosťou skonsolidovať infraštruktúru a naučiť sa ju čo
najefektívnejšie využívať.
Na Slovensku sa stav v školstve mení k lepšiemu aj vďaka
dodávkam, na ktorých participuje DATALAN. Zástupcom
škôl prinášame nové moderné technológie, ktoré vytvárajú
komunikačný kanál medzi študentmi a školou,
inovatívne riešenia, vďaka ktorým sú informácie dostupné
na jeden klik, mobilné služby pre študentov, aplikácie na
podporu manažmentu univerzít a interných procesov,
a tiež nástroje na aktiváciu služieb prostredníctvom
biometrického digitálneho podpisu a tabletu.
Modernizácia vzdelávacieho procesu sa hlási aj na stredné
školy, kde môžu študenti vďaka moderným technológiám
spolupracovať na spoločných projektoch, zdieľať
informácie v reálnom čase a byť súčasťou atraktívneho
vyučovacieho procesu 21. storočia.

Elektronické služby pre obyvateľov, možnosť vybaviť si
potrebné záležitosti s miestnym úradom, či inštitúciou
verejnej správy z pohodlia domova, zdieľanie a aktualizácia
informácií medzi inštitúciami, vďaka čomu už nebudeme
musieť behať z úradu na úrad, koniec kolkom, radom
v čakárňach a úradným hodinám, rýchlejšia práca
mestských a obecných úradov, či súdov, on-line
komunikácia so štátnymi orgánmi – takto by to
mohlo vyzerať.
DATALAN sa podieľa na projektoch, vďaka ktorým táto vízia
naberá na reálnosti. Dodávka elektronických služieb na
mestá a obce, DCOM, eMestá, informatizácia ústavného
súdu, úrady bez kolkov, či elektronické služby prokuratúry
– tieto projekty prinesú pozitívne zmeny pre nás všetkých.
DATALAN je v súčasnosti najsilnejším partnerom
v špecializácii na potreby miest a obcí na slovenskom trhu,
s uceleným portfóliom riešení DATALAN Digitálne mesto®.
V oblasti elektronizácie trestnej agendy sa vďaka
skúsenostiam a know-how zúčastňujeme na jednom z
najväčších projektov v tejto sfére na Slovensku.

TRENDY
 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

TRENDY
 diagnostika pomocou elektronických zariadení
 smartfóny v praxi: pripomienky na termíny objednaných








zákrokov, informácia o výsledkoch niektorých testov na
mobil
aktualizácia, dopĺňanie, zdieľanie a archivácia dát
prostredníctvom tabletov
transport snímky, či analytických dát priamo
z diagnostického prístroja do mobilného zariadenia
virtuálna komunikácia tímov z rôznych častí sveta
informačný systém, ktorý pomôže lekárom a lekárnikom
pri preskripcii liekov
elektronický register pacientov a zdravotná knižka
znalostné systémy na zdieľanie dát

TRENDY
 konsolidácia vzdelávacej infraštruktúry, digitalizácia

vzdelávacieho procesu
 komunikácia študentov a vyučujúcich v reálnom čase,

interaktívne zariadenia, aplikácie na zdieľanie dát a
zmien v procese výučby, e-learning
 on-line manažment dokumentov a procesov, content
analytics nástroje, využitie biometrického podpisu
 videokonferencie, instant messaging, virtuálna trieda,
multimediálne vzdelávanie, individuálne vzdelávanie

TRENDY
 služby mesta v mobile – elektronické a mobilné riešenia

prepojené s internými systémami mesta, obce, či úradu,
platformy na efektívne a transparentné fungovanie
inštitúcií verejnej správy
 notifikácie o dôležitých termínoch, ako napríklad platby
dane, priamo do e-mailu alebo na mobil, mobilné platby,
on-line formuláre
 elektronické služby justície pre on-line komunikáciu
s občanmi a firmami, napr. výpisy z obchodného registra,
či registra trestov elektronicky a bez čakania
 mobilný justičný spis na elektronickú dokumentáciu
justičného konania, prístup ku kompletnej dokumentácii
prostredníctvom tabletu, prepojenie systémov pre rýchle
a prehľadné vyhľadávanie medzi spismi a dátami

+ Viac informácií o aktuálnych trendoch nájdete na www.datalan.sk v sekcii Nové témy
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AKTIVITY

AKTIVITY

DATALAN IT FORUM

DIGITÁLNE MESTO

UNIVERSITY DAY

OPEN DATA FORUM

15. máj, Bratislava

1. október, Vyhne

18. september, Rajecké Teplice

3. december, Bratislava

Odborná konferencia predstavila za 5 hodín takmer
tri desiatky spíkrov a 30 inšpiratívnych biznis nápadov.
Hlavnými témami boli mobilné a cloudové služby, a správa
rastúceho objemu dát. Konferencia priniesla jedinečnú
príležitosť diskutovať s IT expertmi a podeliť sa o svoje
skúsenosti z praxe, a tiež možnosť vyskúšať si netradičné
technológie formou živej ukážky.

Množstvo inšpiratívnych informácií o technologických
inováciách, ktoré prispejú k rozvoju a modernizácii miest
a obcí, najnovšie možnosti informatizácie, aktuálne IT trendy
a fungujúce referencie z každodenného života úradov i
obyvateľov – to všetko čakalo na zástupcov slovenskej
samosprávy.

Aj v roku 2013 sme pre zástupcov univerzít a predstaviteľov
akademickej sféry pripravili odbornú konferenciu, ktorá im
priniesla najnovšie poznatky o možnostiach informatizácie
na univerzitnej pôde, predstavila aktuálne trendy
a technologické novinky, a inšpirovala zaujímavými
príkladmi z praxe.

Konferencia na tému otvorených dát spojená s diskusiou,
sa venovala potenciálu Open Data v slovenskom biznise
a možnostiam pre firmy aj občana. Podujatie bolo
významným míľnikom, keďže po prvýkrát sa na Slovensku
táto téma uchopila s jasným posolstvom, a do diskusie
sa zapojili tak tvorcovia politiky, poskytovatelia, ako aj
užívatelia otvorených dát.

HLAVNÉ TÉMY

HLAVNÉ TÉMY
 Nové výzvy OPIS
 Digitálne mestá a VÚC
 Mobilné služby pre občanov
 Plánovanie, rozpočtovanie a reporting nástroje

HLAVNÉ TÉMY
 Digitálna univerzita
 Univerzitný portál a interné dokumenty
 Univerzita v mobile
 Technologické projekty vo vede a na univerzitách

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

 Mobilné platformy na riadenie vzťahov so zákazníkmi
 Správa a bezpečnosť mobilných zariadení
 Zmysluplné prepojenie tradičných dát a procesov s Big

Data
 Analýzy správania sa zákazníka - event-driven marketing
 Cloudové služby v slovenských podmienkach

Mobilita v neonatológii

Inovácie v zdravotníctve

23. september, Košice

14. november, Liptovský Mikuláš

Na stretnutí predstaviteľov zdravotníckych inštitúcií,
odborníkov z oblasti informatizácie a zástupcov médií
sme predstavili mobilné riešenie pre Kliniku neonatológie
Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach. Jeho
úlohou je pomáhať ohrozeným novorodencom z celého
východoslovenského regiónu.

So zástupcami zdravotníckych zariadení sme sa o najnovšie
možnosti technologického pokroku v odvetví podelili na
workshope, ktorý im okrem IT trendov a inovácií predstavil
aj novinky v komplexnom zdravotníckom systéme
ORDINIS®, ktorý dokáže efektívne pomôcť pacientom,
zdravotníkom i nemocniciam.

HLAVNÉ TÉMY

HLAVNÉ TÉMY

 Zefektívnenie lekárskej pomoci detským pacientom

 ORDINIS® a eHealth – pripravenosť systému, integrácia
 Racionalizácia medicínskych procesov a bezpečnosť

vďaka mobilnému riešeniu
 Ukážka možností prvotnej diagnostiky novorodenca
 Návšteva špecializovaného zdravotného zariadenia

– inovácie v praxi

praktické skúsenosti z Čiech

 Výzvy a možnosti do budúcnosti – zdravotníctvo 21.

storočia
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poskytovanej zdravotnej starostlivosti
 DRG nový spôsob oceňovania a vykazovania výkonov,
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 Sémantika a jej význam v zdravotníctve

+ Viac informácií o našich aktivitách nájdete na
www.datalan.sk v sekcii Aktuality - Konferencie
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Prijímame
Všetko, čo nás dokáže posúvať vpred – nové poznatky
od tých, ktorí nás môžu mnoho naučiť, aj náročné výzvy
od tých, ktorým môžeme v mnohom pomôcť.

* So svetovými technologickými lídrami spolupracujeme nielen na významných projektoch,
ale spoločne prinášame najnovšie odborné poznatky a trendy slovenskej biznis a IT komunite.

PARTNERSTVÁ

OCENENIA

DÔVERA
A SPOLOČNÉ
VÍZIE

Spájame sa, aby sme rástli
Každoročné prestížne partnerské ocenenia sú potvrdením, že náš záväzok prinášať na
slovenský trh najnovšie inovácie a špičkové svetové riešenia plníme.

Status inovátora
a trendsettera sme dokázali
získaním 3. miesta
v kategórii Firma roka na
slávnostnom odovzdávaní
cien TREND TOP 2010.

Najlepší HP partner roka
2013 v kategóriách All
Products a Commercial
Hardware Printing and
Personal System Products

1. miesto v kategórii IBM
System Software Partner
roka 2013

Za naším prestížnym
ocenením IT firma roka
2003 stojí podpora
akademickej sféry,
investície do vzdelávania
zamestnancov a 64,4%
nárast obratu.

TOP partner 2013
v kategórii Priamy predaj
za predaj tlačiarní
a multifunkčných zariadení

Najlepší systémový
integrátor OKI na Slovensku
za rok 2013

Získali sme bronz v rebríčku
TOP firemný filantrop 2011
v kategórii malé a stredne
veľké podniky. Prestížny
rebríček ako jediný
na Slovensku hodnotí
firemných darcov podľa
objemu rozdelených
prostriedkov.

Patrí nám aj ocenenie
Zdravá firma roka 2010,
ktoré udeľuje UNION
zdravotná poisťovňa.
Hodnotí sa prevencia
a podpora zdravia
zamestnancov.

Naši partneri a dodávatelia sú významnou súčasťou nášho každodenného života. Dlhodobo
udržateľné partnerstvá sú kľúčovým predpokladom našej ekonomickej stability a úspechu.
Komunikáciu a otvorené vzťahy s partnermi rozvíjame tak, aby vzájomná spolupráca bola
postavená na dôvere a obojstrannej čestnosti.
S našimi partnermi spolupracujeme s cieľom zabezpečiť optimálny zisk a minimalizovať
dopad na životné prostredie. Našich partnerov motivujeme k rozširovaniu portfólia
spoločných riešení prínosných pre celú spoločnosť a komunity.
Spôsob, akým DATALAN narába s produktmi svojich partnerov a ich dôverou, partneri
pravidelne oceňujú pri rôznych verejných aj osobných príležitostiach. Ich pozitívne
hodnotenie je dôkazom, že si vážia našu dobrú spoluprácu postavenú na
korektných a vysoko profesionálnych základoch.

Platinum Partner

Solution
Partner

Preferred
Partner

Premier Certified
Partner

Gold Business
Partner

Certified Alliance
Partner

Gold
Partner

Premier Partner

Business Solution
Provider

Velocity Premier
Solution Partner

Service and
Symantec Registered
Installation Partner
Partner

Gold Certified Partner

Premium
Partner

Gold Technology
Provider

ProPartner
Registered

Solution Provider-enterprise level

Ocenenia sme získali aj v hodnotení ITAPA, ktoré oceňuje projekty využívajúce informačné
technológie na zjednodušenie úradných procesov a každodenného života.
 zlato v kategórii Nové služby s riešením Mesto v mobile, a tiež špeciálne uznanie za

prínos v oblasti informatizácie s projektom Superpočítač (2012)
 zlato v kategórii Najlepšia prípadová štúdia s projektom ,,Virtuálna IT infraštruktúra

Žilinskej univerzity" a bronz v kategórii Nové služby s riešením ,,DATALAN DIGITÁLNE
MESTO - Mesto na prenájom" (2011)
 zlato v kategórii Najlepšia prípadová štúdia s projektom ,,DATALAN DIGITÁLNE MESTO
- Digitálne zastupiteľstvo Košice", a čestné uznanie v kategórii zlepšovanie procesov
s projektom ,,DATALAN DIGITÁLNE MESTO - Digitálne zastupiteľstvo a Manažment aktivít
v meste Martin" (2009)

Servisní partneri
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Ceníme si
Dobré nápady, poctivú prácu, nadšenie pre technológie
aj nenahraditeľnú ľudskosť, tímového ducha aj schopnosť
myslieť inak, a predovšetkým chuť meniť veci k lepšiemu

*Na interných firemných podujatiach, ktorých sa každoročne zúčastňuje čoraz viac
zamestnancov, pravidelne oceňujeme najlepšie projekty aj ajťákov roka.

TÍM

TÍM

+ 20
medziročný nárast tímu

PROFIL TÍMU
V spoločnosti pracuje
nadštandardne vysoký
počet vysokoškolsky
vzdelaných zamestnancov:

66%

vysokoškolské vzdelanie

Sme presvedčení, že otvorená a korektná komunikácia vo firme je základom našej
firemnej kultúry. Vážime si prácu tímu a oceňujeme prínos každého jedného člena pre
rast a pozitívne výsledky celej spoločnosti. Rešpektujeme individuality a podporujeme ich
kreativitu a nápady – až 92% našich zamestnancov považuje svojho nadriadeného
za „človeka na svojom mieste“. Poskytujeme priestor na zlepšovanie odborných kvalít
našich ľudí a vytvárame prostredie na ich osobnostný a profesionálny rast. V roku 2013
sme zvyšovanie odbornosti a kompetencií prostredníctvom vzdelávania podporili
finančnými prostriedkami vo výške 71 738 eur.
Záleží nám na dlhodobej spokojnosti našich zamestnancov s ich prácou, pracovným
prostredím, ohodnotením a benefitmi. Je pre nás dôležité, aby DATALAN považovali za
dobrého zamestnávateľa a mali záujem byť dlhodobo zamestnancami tejto spoločnosti.
Aj preto DATALAN prilákal v uplynulom roku vyše 20 expertov a potvrdil svoju pozíciu
atraktívneho zamestnávateľa.

546

prístup k špičkovým
technológiám

príležitosť pracovať na výnimočných projektoch

priestor pre talenty neformálne vzťahy
stabilita otvorená komunikácia
podpora vzdelávania firemná kultúra
atraktívny zamestnávateľ status spoločnosti
možnosť rastu a rozvoja

učenie sa
od najlepších

246
OBRAZOM

investície do vzdelávania
zamestnancov

stredoškolské vzdelanie

83% mužov versus 17% žien

zaujímavé benefity

atmosféra na pracovisku
možnosť realizácie

ocenenie
iniciatívnosti
využitie potenciálu
ochota počúvať

zamestnancov

34%

6 rokov - priemerný
odpracovaný čas vo firme

tím kolegov

certifikátov

71 738 €
Vekový priemer 36 rokov

MOTIVÁCIA

informovanosť

Nadšení a kreatívni ľudia a kvalitná práca sú tým správnym mixom, ktorý vie zmeniť firmu
na úspešnú spoločnosť. Nás v DATALANe spája okrem nadšenia pre nové technológie
a inovatívne myšlienky aj ambícia posúvať sa neustále vpred a schopnosť dotiahnuť veci
do konca.

ZAUJÍMAVÉ
ČÍSLA

sloboda

Najcennejšie aktívum našej firmy? Tím

dôvera

O ĽUĎOCH

82%

95%

96%

tímu považuje
DATALAN za dobrého
zamestnávateľa

by odporučilo riešenia
a služby svojej firmy

našich ľudí je spokojných
so spoluprácou
s kolegami

+20%
nárast softvéristov

Novoročná párty

Kick off

Deň zdravia

1773
hodín vzdelávania v
oblasti infokomunikácií
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74%

67%

je spokojných s ponukou
benefitov

deklarovalo dobrú
motiváciu zo strany firmy

Výročná správa 2013

+52%
nárast pozitívneho
hodnotenia využitia
schopností a skúseností
(Interný prieskum
spokojnosti zamestnancov)

Teambuilding

Grilovačka

Stretnutie s Mikulášom

47

KOMUNIKÁCIA

IT KOMUNITA

TRENDY NA
SLOVENSKU

Prieskumy a štúdie

Investície do IT nie sú
prioritou len pre
11% manažérov.

DATALAN pravidelne realizuje odborné prieskumy v biznis komunite zamerané na
aktuálne témy, technologické trendy a možnosti pre firmy. V spolupráci s partnermi
z tretieho sektora sme realizovali viaceré celoslovenské prieskumy o transparentnosti
a otvorenosti samospráv , ale aj využívania technológií v bežnom živote slovenských
občanov.
» www.datalan.sk/infografika

Pravidelná inšpirácia
Magazín DATALAN NEWS prináša okrem technologických tém aj zaujímavé komentáre
odborníkov a rozhovory s významnými osobnosťami z biznisu, ale aj kultúry či športu.
Ako líder v oblasti informatizácie samospráv a vzdelávania prinášame dôležité informácie
aj predstaviteľom škôl a miestnych úradov. V tematických magazínoch sa dozviete,
aké moderné trendy môžu využívať školy a študenti v digitálnej ére, a tiež aké
elektronické služby verejnej správy máte ako obyvateľ, či podnikateľ k dispozícii.

» www.datalan.sk/datalannews
» www.datalan.sk/edunews
» www.datalan.sk/modernasamosprava

184 120
celková čítanosť
19 470 prezretí
Najčítanejší článok
7 dôvodov, prečo Big Data
uľahčia firmám život
Stanislav Levársky

DATALAN
AWARD

Projekt DATALAN
Award získal 1. miesto
v kategórii Osobná
komunikácia v súťaži
aktivít internej firemnej
komunikácie - AICO
Grand Prix. DATALAN
patril v rámci AICO Grand
Prix k najúspešnejším
spoločnostiam a kvalifikoval
sa do európskeho kola
prestížnej súťaže FEIEA
Grand Prix 2014.

Profesionáli sa hľadajú tažko. Vážime si každého z nich.
Satisfakciou za dobré nápady, úspechy pri realizácii projektov, či uvádzaní inovácií do praxe je
okrem odmeny aj pozitívna spätná väzba zo strany zákazníka, a v našom prípade aj špeciálne
ocenenie DATALAN Award, ktoré každoročne získajú tí najlepší. A rozhodovanie o víťazoch
bolo opäť tesné.

Zlato v kategórii Najlepší projekt roka 2013 získal podľa odbornej poroty projekt Virtuálna
jaskyňa a 3D laboratórium na Technickej univerzite vo Zvolene. „Virtual cave“ je jediná svojho
druhu na Slovensku, umožňuje simulácie a testovanie návrhov v praxi.
Najviac hlasov zamestnancov dostala Mobilná aplikácia, ktorá v spoločnosti Slovalco slúži
na riadenie elektrolýznych pecí vo výrobe prostredníctvom tabletov.
Ajťákom roka 2013 je podľa odbornej poroty Milan Nemec. Milan má vo firme na starosti
rozsiahle projekty elektronizácie služieb v samospráve. Klienti aj kolegovia oceňujú jeho
schopnosť pozrieť sa na riešenie komplexne, zodpovednosť a morálne hodnoty. Okrem
toho si rád zresetuje hlavu pri chytaní puku v hokejovej bránke.
DATALANci si za víťaza kategórie Ajťák roka zvolili Martina Feketeho. „Feky“ je v softvérovej
divízii od jej vzniku, špecializuje sa na architektúru technologických riešení. V tíme je známy
ako pracant s výborným zmyslom pre humor. V súkromí si rád vypočuje tvrdšie odnože
rock´n rollu.

Zaujímajú vás technologické trendy?
Nájdete ich v našej odbornej rubrike na živé.sk. Každý týždeň vám prinášame novinky
z IT sveta, zaujímavé technológie pre biznis a ich využitie v slovenských podmienkach.
Pridajte sa k tisíckam čitateľov, ktorí si kliknú na náš blog.

Zaujímavosti, vízie, aktuality
Novinky z IT sveta aj zo života našej firmy môžete mať z prvej ruky. Klientom a partnerom
pravidelne zasielame náš elektronický newsletter s horúcimi správami.
» www.datalan.sk/newsletter

V minulom roku ste nás na internete navštívili

189 481-krát.

Trendy, prieskumy, štúdie, projekty či informácie priamo „z kuchyne“ nájdete na
firemnej webstránke, sociálnych sieťach a v našich korporátnych materiáloch.
» www.datalan.sk/nastiahnutie
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Podporujeme
Talent, odhodlanie, nadšenie, ambície a pevnú vôľu, vďaka
ktorej sa ľahšie zdolávajú prekážky, ktorá dáva vyniknúť
talentom a pomáha zabudnúť na hendikepy.

*DATALAN je partnerom najlepšieho slovenského downhill bikera Filipa Polca, ktorý víťazí
v zahraničí i na domácej pôde – na City Downhill World Tour 2014 pokoril aj bratislavský hrad.

foto: Filip Polc

PODPORA

PODPORA

Obdivujeme, držíme palce a úprimne podporujeme

verejná správa | lepšie služby občanom

Spoločensky zodpovedné podnikanie považujeme za zásadný predpoklad trvalej udržateľnosti.
Uskutočňujeme ho v súlade s našimi hodnotami, ktorými sú zodpovednosť, spoľahlivosť
a dôvera. Systematicky ich uplatňujeme v prístupe k našim zamestnancom, partnerom,
dodávateľom, zákazníkom a komunitám. Zaväzujeme sa tiež k zodpovednému a šetrnému
prístupu k životnému prostrediu.

Naším záväzkom je podporovať zmysluplné projekty s cieľom zlepšiť transparentnosť
a úroveň služieb vo verejnej správe a samospráve.
 DATALAN je iniciátorom myšlienky zavedenia otvorených dát do verejnej správy

a samosprávy – čo znamená pre občanov a firmy transparentný prístup k informáciám
a umožňuje im efektívnu prácu s dátami z rôznych otvorených zdrojov.
 Sme partnerom projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku, ktorý realizuje Inštitút

pre verejné otázky (IVO). Prieskum mapuje pripravenosť obyvateľstva na používanie
moderných informačných a komunikačných technológií, a sleduje aj využívanie takého
fenoménu dneška, akým sú sociálne siete.

Sme vnímaví k spoločnosti a prostrediu, v ktorom podnikáme. Je našim cieľom pôsobiť
v čo najväčšej harmónii so spoločnosťou a komunitami. Prispievame k zvyšovaniu úrovne
vzdelávania, zlepšovania služieb občanov, zaujímame sa o podporu zdravia, športu
a kultúry.
Zaviazali sme sa prinášať zodpovedné riešenia, a finančne a nefinančne podporovať
zmysluplné projekty z nasledovných oblastí:

 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.

vzdelávanie | veda a výskum | výnimočné osobnosti

zdravotná starostlivosť | ochrana zdravia

Jednou z priorít spoločnosti DATALAN je vzdelávanie a výskum. Prostredníctvom
viacerých projektov sa snažíme prispieť k dlhodobej zmene výučby bez ohľadu na
zameranie, či finančné zázemie škôl.

Na oblasť zdravotníctva sa DATALAN zameral viacerými riešeniami z oblasti mobility
a technologických produktov, okrem toho však viacerým zariadeniam venujeme pravidelnú
podporu. Sme držiteľmi certifikátu pre Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007.

 DATALAN je iniciátorom projektu Detská Univerzita Komenského Online

 DATALAN je jedným z investorov integrovanej mobilnej technológie v neonatológii

a sprístupnil online vzdelávanie vo forme zaujímavých prednášok či skúšok deťom zo
všetkých regiónov. V roku 2013 letnú univerzitu úspešne absolvovalo 111 študentov
nielen zo Slovenska, ale aj USA či Francúzska.
Viac zaujímavostí na www.datalan.sk/dukonline

– projektu NOVORODENEC, vďaka ktorému lekári DFN Košice pri starostlivosti
o novorodencov získajú čas na ich záchranu a môžu im poskytnúť kvalitnejšiu liečbu.

 V spolupráci s Nadáciou Detského kardiocentra podporujeme vznik benefičného

kalendára s dielami na tému SRDCE od popredných slovenských umelcov. Výťažok z
dražby diel pomôže deťom s vrodenou srdcovou chybou, ktorých sa len na Slovensku
narodí približne 500 ročne a 300 z nich podstúpi život zachraňujúcu operáciu.

 Ako partner stojíme aj pri oceňovaní významných slovenských vedcov, technológov

a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy – Vedec roka. Cieľom súťaže
je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti
vedeckého sveta, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

 Finančne podporujeme zdravotne znevýhodnených občanov a rodiny v životnej núdzi

prostredníctvom našich partnerov - Liga za duševné zdravie, Plamienok a Dobrý
Anjel.

 Zapojili sme sa do podujatia Noc výskumníkov v rámci netradičného Festivalu vedy.

Festival predstavuje tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa
vďaka svojmu výskumu presadili aj v zahraničí.

2014
Cez umenie k detskému srdcu

NOVEMBER / NOVEMBER 2014
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PODPORA

PODPORA

kultúra | netradičné projekty
 Ako partneri sme participovali aj na unikátnom hudobnom festivale Viva Musica!, ktorý

ponúka to najlepšie z klasickej hudby, jazzu a world music. V roku 2013 sme podporili
netradičný projekt Viva Zbor, v ktorom spolu s umelcami účinkovalo vyše 800 detí.
 Dlhoročne podporujeme Vianočný koncert v SND v Bratislave s netradičným aranžmá

vianočných kolied a účasťou najúspešnejších slovenských sólistov klasickej hudby.

šport | mladé talenty
 Oprieť sa o nás môže aj Slovenské paralympijské družstvo. Pri slovenských

paralympionikoch stojíme dlhodobo. Podporili sme ich úspešné ťaženie v Pekingu,
Vancouvri, Londýne, v Soči a našim športovcom budeme držať palce aj na
paralympiáde v Pyeong Chang o štyri roky.
 Adrenalín a ambícia prekonávať prekážky nás spája s ďalšími úspešnými slovenskými

reprezentantmi. Downhill biker Filip Polc je absolútny víťaz svetového turné City
Downhill, ktoré prináša preteky v zjazde do zaujímavých miest po celom svete.
DATALAN je partnerom podujatia, ktoré sa v Bratislave koná priamo na Hrade.

 Aj vďaka našej dlhoročnej podpore cyklistického klubu MšK Žiar nad Hronom na

Slovensku vyrástli mladí športovci, ktorí patria medzi najúspešnejšie juniorské tímy
v Európe.
 DATALAN bol tiež hlavným partnerom Slovenskej futbalovej reprezentácie na

Majstrovstvách sveta vo futbale 2010 v JAR.

ochrana životného prostredia
 Napriek tomu, že environmentálna záťaž DATALANu je okrajová, venujeme veľkú

pozornosť aj znižovaniu nášho dopadu na životné prostredie. Od roku 2004 je spoločnosť
certifikovaná pre systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001.
 V záujme ochrany životného prostredia prinášame zodpovedné riešenia, ktoré šetria

zdroje, čas a náklady zákazníkov. Produkty a služby DATALANu znižujú dopad na životné
prostredie, prinášajú úsporu energií až o 80%, a umožňujú tiež lepšie využívať vlastné
zdroje. Vo všetkých pobočkách spoločnosť podporuje separovanie odpadov
a tiež koncept „bezpapierovej kancelárie“. Zamestancov motivujeme k šetreniu energie
a zníženiu tlače fyzických dokumentov.
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Posúvame
Hranice možností technológií, obzory klientov aj vlastné limity
vďaka intenzívnej práci na nových užitočných riešeniach, ktoré
slúžia firmám a ich zákazníkom na celom svete.

*Odborníci z oddelenia Riadiacich a kontrolných systémov predstavili kolegom unikátne
riešenie LightThru, ktoré dosahuje úspechy v Číne, či Severnej Amerike.

RAST

RAST

Dušan Gavura

člen predstavenstva a finančný riaditeľ
Dušan má dve deti a kondíciu si udržuje
prechádzkami s retrieverkou Ellie. Ocení
kvalitné jedlo, disponuje rozvahou a citom
pre detail, v spoločnosti mnohých prekvapí
svojím talentom na bowling a curling, a tiež
vynikajúcim spevom.

Rastieme.
Aj vďaka vám.
Svoju silnú pozíciu sme potvrdili aj výsledkami v roku 2013. Dosiahli sme celkové tržby vo
výške 52 349 000 eur a s pridanou hodnotou 12 294 000 eur patríme medzi 13 najväčších
IT firiem na Slovensku.
Ročná účtovná závierka spoločnosti DATALAN bola schválená Valným zhromaždením 10.
6. 2014. Celý zisk vo výške 1,86 mil. eur ostal neprerozdelený s tým, že nárok akcionárov
na jeho neskoršie prerozdelenie zostáva zachovaný. V roku 2013 sa nemenila výška
základného imania (422 700 eur) a spoločnosť nenadobudla vlastné akcie. Za účtovné
obdobie roku 2013 v zmysle platnej legislatívy nemala naša spoločnosť povinnosť zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku a táto závierka ani nebola zostavená.
DATALAN, a.s. má 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti DATALAN - Connectivity
and Cabling, spol. s r.o. Kúpou časti podniku PCS Bratislava, spol. s r.o. v júni 2013 rozšíril
svoje pôsobenie v oblasti zdravotníctva.
Investície, kapacity a odborné skúsenosti sústreďujeme nielen do nových oblastí,
a prinášania špičkových riešení našim klientom, ale aj do technologických inovácií a vývoja.
Celkové náklady na vývoj za rok 2013 vo výške 130 925 eur boli vynaložené v rámci
Operačného programu Výskum a vývoj, ktorého sa zúčastňujeme ako partner Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.

MOJE

TOP

_Kontinuálny rast
Dlhoročné skúsenosti, expertné znalosti technológií a chuť neustále napredovať sa nám
každoročne darí zúročiť – rastie náš tím, rodina zákazníkov, portfólio služieb a produktov.
_Dôvera a stabilita
Našim zákazníkom poskytujeme pridanú hodnotu aj v podobe osobného prístupu,
korektných vzťahov a spoľahlivosti, na ktorej môžu stavať už celé desaťročia.
_Aktívny rozvoj
Pracujeme na rozvoji nielen v podobe nových služieb a produktov, či hľadaní nových trhov. Našou
snahou je rozvíjať využitie technológií v živote a prinášať témy, prínosné pre firmy i verejnosť.
_Špičkový tím
Ľudia sú najdôležitejším aktívom aj v IT firme. Uvedomujeme si, že investícia do vzdelania
(v roku 2013 vo výške 71 738 eur) a skvalitnenia pracovných podmienok tímu sa vráti
viacnásobne, preto trvale zostáva medzi našimi top prioritami.
_Správne hodnoty
Sme IT firma, žijeme technológiami, ale stále zostávame ľuďmi. Záleží nám na prostredí
okolo nás, a nezištne podporujeme mnoho prospešných aktivít v kultúrnej, športovej,
či sociálnej oblasti.
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HOSPODÁRSKY VÝVOJ

HOSPODÁRSKY VÝVOJ

FI

Zdravotníctvo
0,4%

DE,
PL, CZ
SK, AT, BIH,
UA

Iné Telekomunikácie
Sieťové podniky
Priemysel

2,5 2,6
% % 2,7
% 6,4
%

CN

Vzdelávanie

Samospráva
7,5
%

39,6%

9,4%

Finančný sektor

OM

MX

29,0%
Verejná správa

Štruktúra predaja podľa segmentov za rok 2013

61,6
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Súvaha
AKTÍVA v €
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

2013
31 060 143
1 726 212
650 530
256 752
818 930
28 851 996
2 091 727
46 407
25 379 324
1 334 538
41 818
1 292 720
481 935
438 795
43 140

2012
16 038 550
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
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
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

PASÍVA v €
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku (zákonný 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

31 060 143
4 666 531
422 700
9 958
84 540
2 290 794
1 858 539
26 344 464
748 167
127 450
25 468 180
667
49 148
7 026
42 122

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

2013

2012

2011

2010

0,05
1,05
1,13

0,16
1,32
1,40

0,12
1,25
1,34

0,15
1,58
1,68

5,65
0,85

2,83
0,73

3,13
0,75

1,66
0,62

130,77
10,04

100,91
7,36

131,15
9,36

93,97
8,90

0,40
0,06

0,59
0,15

0,37
0,09

0,55
0,20

Vybrané finančné ukazovatele
Ukazovatele likvidity
Pohotová likvidita
Bežná likvidita
Celková likvidita
Analýza zadĺženosti
Stupeň finančnej samostatnosti
Zadĺženosť
Ukazovatele aktivity
Doba obratu pohľadávok (v dňoch)
Doba obratu zásob (v dňoch)
Rentabilita
ROE
ROA
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NÁKLADY v €
2013
Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru
30 188 471
Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad. dodávok
689 169
Služby
9 311 174
Osobné náklady (vrátane soc. zabezpečenia)
9 542 216
Dane a poplatky
21 010
Odpisy DN a DHM
245 437
Zostatková cena predaného DM
17 573
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť
Tvorba a zaúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-4 141
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
78 673
Prevod prevádzkových nákladov
Prevádzkové náklady spolu
50 089 582
Predané cenné papiere a podiely
Nákladové úroky
32 820
Kurzové straty
12 386
Ostatné náklady na finančnú činnosť
31 110
Tvorba rezerv na finančnú činnosť
Tvorba opravných položiek do nákl. na fin. činnosť
Finančné náklady spolu
76 316
Mimoriadne náklady
0
Náklady celkom
50 165 898
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 hosp. činnosť
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 dlhodobého finančného 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

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

84 721
0
48 670 723

190 256
0
39 931 927

201 283
0
38 256 750

2013
36 509 653
15 838 824
133 854
71 627

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

105 174

91 186

85 955

73 206

52 659 132

51 782 672

42 189 091

42 891 856

74 645
85 401
41 237

12 006

3 005
1 104

3 225
12 524

6 058
18 787
1

3 305
46 090

4 109
0
52 663 241

15 749
0
51 798 421

24 846
0
42 213 937

61 401
0
42 953 257

2013
12 293 517
2 569 550
2 760 933
-72 207
2 497 343
1 858 539

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
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SPRÁVA AUDÍTORA

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

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DATALAN, a.s., Bratislava, ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

CERTIFIKÁTY KVALITY

Zodpovedné podnikanie
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.

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 názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade
s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podl'a 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 nesprávnosti v účtovnej závierke,
či 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 vypracovať audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky.
Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných
odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Názor
Podl'a nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti DATALAN,
a.s., Bratislava k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade
so zákonom o účtovníctve.
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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

Systém manažérstva
informačnej bezpečnosti (SMIB)
– norma ISO/IEC 27001:2005
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KONTAKT

Centrála a sídlo spoločnosti
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

Stredisko Outsourcingu IT
a autorizovaného servisu
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

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

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

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

35 810 734
SK2020259175
IBAN SK87 1100 0000 0026 2710 6780
IBAN SK03 0200 0000 0023 6261 0657

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, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2005.
Kopírovať a šíriť údaje uverejnené vo Výročnej správe DATALAN 2013 je povolené iba so súhlasom spoločnosti DATALAN, a.s.
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