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Výsledky sú satisfakciou.
Šanca meniť naše svety
k lepšiemu skutočnou motiváciou.
Ďakujeme vám za inšpiratívnu a produktívnu spoluprácu
v uplynulom spoločnom roku. Spolu sme otvárali nové témy,
hľadali nové možnosti, objavovali nové cesty a spôsoby, ako robiť
veci ešte lepšie. Spolu sme hľadeli vpred. Práve vďaka tomu bol
pre nás rok 2016 bohatý. Naplnený spoločnými víziami, ktoré
sa začínajú prenášať do života. Buďme aj pri tom opäť spolu.

Najlepšie veci vznikajú
spojením správnych prísad.
Radi skúšame nové trendy, no veríme aj v osvedčené
kombinácie, a poznáme spojenia, ktoré vám prinesú
dobrý výsledok. Aj v tom sme experti.

partnerstvo
& vzťahy

vízie
& inovácie

tímovosť
& otvorenosť

Vážime si vzájomnú
dôveru, vďaka ktorej
spoločne zlepšujeme
služby a prinášame
skutočne fungujúce

Motivujú nás veľké
ciele a obrovské
možnosti digitálnej
éry aj zákazníckych
očakávaní — a

Ľudia, spolupráca,
komunikácia, záujem,
zdieľanie, spoločné
nadšenie aj tvrdá práca
— všetko známe veci,

kvalita
& spoľahlivosť

kompetencie
& znalosti

Sme presvedčení, že
len špičkové výkony
a expertíza v technológiách aj témach
dokáže posunúť náš aj

Rozumieme vašej práci
aj potrebám a stále sa
učíme — len vďaka
tomu sme dlhodobo
rozhodujúcim hráčom
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DATALAN — 27 rokov spolu

DATALAN — 27 rokov spolu

Čo si predstavíte, keď sa povie DATALAN?
Možno poznáte našu prácu a tá vždy hovorí najlepšie sama za seba.
Dôležité sú však aj hodnoty, ktoré nás spájajú. Vďaka nim môže naša
práca skutočne prinášať výsledky a pomáhať vám. A to už 27 rokov.
ODBORNOSŤ

KNOW-HOW

UNIKÁTNOSŤ

ZDIEĽANIE

Dávame priestor šikovným a zanieteným ľuďom, ktorí majú
skúsenosti, znalosti, nápady aj iniciatívu zaujímať sa o nové
možnosti a postupy, vo svojej práci sú fakt dobrí, no sú aj ochotní a pripravení počúvať zákazníka. A vďaka tomu sme dobrí ako
tím DATALAN.

Vo svete technológií musíte na sebe stále pracovať, spájať sa
s tými najlepšími a byť partnerom globálnych lídrov, ktorí vám
sprístupnia svetové trendy. Včerajšie know-how vás do budúcnosti neposunie. A my to veľmi dobre vieme.

Mnohé z našich projektov sú unikátne, považované za vzorové
aj za hranicami Slovenska a pri mnohých sme predbehli dobu.

O svoje znalosti aj skúsenosti sa pravidelne delíme s odborníkmi aj verejnosťou. A ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako technológie využiť pre zmeny k lepšiemu, každoročne pribúda.

SLUŽBY PRE ĽUDÍ

UŽITOČNÉ INOVÁCIE

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

PODPORA

Vo všetkom, čo robíme, myslíme na ľudí — na váš konečný
úžitok. Pri malých dodávkach aj pri národnom projekte DCOM,
do ktorého sa zapojilo viac než 2100 obcí a miest a občanom
priniesol 138 elektronických služieb.

Naše riešenia skutočne pomáhajú. A oceňujú to aj v zahraničí.
Vďaka inovatívnemu mobilnému riešeniu Novorodenec, ktoré
pomáha pri záchrane života kritických novorodencov, sme získali svetové ocenenie Microsoft Partner of the Year 2015.

Náš svet nemôže byť len o technológiách. Záleží nám aj na vzdelávaní, kultúre, životnom prostredí a zdraví, solidarite v spoločnosti
a konaní dobra. Od celoslovenského projektu detskej univerzity
až po osobnú pomoc ľuďom v núdzi — sme v tom.

Fandíme dobrým nápadom, obdivujeme talenty, držíme palce
nadšeniu a aj v digitálnej ére vždy podporíme úprimnú snahu
a ľudskosť.

RAST A ROZVOJ

ODVAHA

AMBÍCIE

ĽUDIA S VÍZIAMI

V neustálej snahe napredovať nás povzbudzujú aj získané ocenenia počas dlhoročnej cesty. Viete napríklad, že sme IT firma
roka 2003 a Bronzová TREND TOP firma roka 2010?

Púšťame sa do prelomových projektov, ktoré berieme ako výzvu.
Na konte tak máme neopakovateľné projekty, od realizácie
komplexnej infraštruktúry pre najväčší športový areál v strednej
Európe cez integráciu miliónov dát telekomunikačných operátorov až po dodávku 1. slovenského superpočítača.

Slovenské korene, medzinárodné ambície — naše špičkové
riešenia zaujali postupne v Česku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku,
Fínsku, Bosne a Hercegovine, na Ukrajine, v Mexiku, Číne
aj Ománe.

1990 • ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI DATALAN: Stretla sa partia
nadšencov s veľkými víziami — tak začínajú úspešné príbehy
vo svete dospelých. A pokračujú dodnes.
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DATALAN — 27 ROKOV SPOLU

Na začiatku bola vaša idea
a naša vízia. Preniesli sme ich
do praxe a nechali rásť.
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DATALAN — PRÍBEH

Raz niekto skúsený povedal: budúcnosť nemôžeme predvídať.
No môžeme ju vytvárať.
A ja sa s tým stotožňujem. Píšeme príbeh s názvom DATALAN,
ktorý má za sebou viac než štvrťstoročnú históriu, no sme
presvedčení, že to najlepšie má ešte len pre sebou. No zároveň
vieme, že po úspešnom trháku je ťažké nakrútiť rovnako úspeš-

„Zaujíma ma, čo je ten X faktor, vďaka ktorému niektoré firmy
pretrvajú a iné skončia. Názory sa rôznia. Odhodlanie a tvrdá
práca alebo šťastie a správne načasovanie? Vášeň alebo disciplína,
flexibilita a schopnosť adaptovať sa alebo vytrvalosť? Tú svoju cestu
však nikto nenájde v manažérskych kurzoch a motivačných knihách.
U mňa funguje jediné: musíte mať svoju prácu a firmu radi. Len vtedy
to vydržíte ťahať, len vtedy ste odhodlaní ísť vpred, aj keď sa práve
nedarí, len vtedy ste schopní vždy a znovu nájsť energiu do zmien
a zdolávania prekážok, ktoré by iní vzdali. Ale nedal by som to bez
vás. Vážim si každého jedného z vás, naše spoločné roky, a teším sa
na ďalšie, ktoré nás — verím — ešte len čakajú. A rovnako verím,
že nás to bude spolu baviť minimálne tak, ako doteraz.“

né pokračovanie. Je to však všetko o tvorcoch. Správnych
ľuďoch na správnom mieste. Týmto potenciálom my disponujeme. Ako producent si teda môžem byť istý, že pokračovanie bude opäť veľká vec.

Scenár

Kamera

Inovácie prinášame nielen našim zákazníkom, ale aj
do vlastného fungovania. Meníme sa, a sme presvedčení,
že k lepšiemu. Prinesieme vám kvalitnejšie služby s vysokou
orientáciou na konkrétne potreby a schopnosťou zareagovať
na meniace sa potreby dynamickej digitálnej doby. Ponúkneme
vám užitočné riešenia, ktoré zefektívnia biznis a zjednodušia
každodenné fungovanie. A zameriame sa na ešte výraznejší
rozvoj inovatívnych tém a produktov, posilnenie nášho
expertného tímu a budovanie know-how.

Budúcnosť vidíme v globálnych trendoch, ktoré
zásadne menia našu budúcnosť už dnes: dáta,
integrácia a konektivita. V týchto témach sa však
DATALAN nielen orientuje, ale vďaka partnerstvám
s globálnymi značkami dokáže aj poskytnúť
spoľahlivé služby.

Réžia
Osobne chceme, aby mali naši zákazníci ešte jednoduchšiu
cestu k nášmu know-how, aby profitovali z našich znalostí.
Aby boli ľudia pod značkou DATALAN synonymom špičkovej
expertízy a pre zákazníka skutočnou zárukou — nielen riešenia
aktuálnych potrieb, ale aj nových výziev, inšpirácie a inovácií,
ktoré jeho biznis posunú vpred.

V hlavných úlohách
V tomto roku v spoločnosti DATALAN došlo k zmene na
pozícii predsedu predstavenstva. A zmeny prirodzene
súvisia aj s výmenou ľudí. V tíme je naším zámerom spojiť
iniciatívnych expertov z našich radov s novými talentami
a ukázať vám nové možnosti a výhody, ktoré viete vďaka
nášmu inovovanému know-how premeniť na svoju reálnu
konkurenčnú výhodu.

Kasting
Každý Datalanec si vo svojom programe musí niesť konkrétny
kód: tímová práca a osobná zaangažovanosť na kvalitnej
práci pre zákazníka, zameranie na cieľ a výsledok, expertíza
pri vývoji aj dodávke riešení, schopnosť objaviť a priniesť nové
témy, ktorými trh žije a s ktorými sa dokážu naši zákazníci
rozvíjať.

Strih
Treba s nami však počítať aj v inovatívnych oblastiach, ako je
cyber security, umelá inteligencia, virtualizácia, sémantika či
internet vecí, takže šikovným a schopným expertom naozaj už
dokážeme poskytnúť priestor na sebarealizáciu.

Dramaturgia
Sme známi participáciou na zavádzaní veľkých
prelomových tém do života a na realizácii rozsiahlych
a náročných projektov.

Vyrobené s podporou
Aj v turbulentných časoch, s nástupom nových trendov
či v rámci intenzívnych zmien sa môžete spoľahnúť: prioritou
pre nás vždy bude vaša dôvera.

Výprava
Po refreshi máme v sebe výbušnú zmes silného know-how
a chuti zamakať a pustiť sa do realizácie skutočne užitočných
služieb a inovácií pre život. Tak, ako ju máme v claime,
tak je vízia Inovácie pre život aj v každom našom kroku,
ktorý smerom k zákazníkovi urobíme.

Produkcia

Marek Paščák

Vytvárame priestor, v ktorom nazbierané skúsenosti, špičkové
znalosti a zároveň svieže myšlienky, prehľad v najnovších
trendoch a myslenie mimo vyšliapaných chodníčkov dokážu
zo seba navzájom vyťažiť maximum.

CEO
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Robíme veľké veci. Spolu.
Ak chcete niečo dosiahnuť, nesmie vám chýbať sebadôvera. A okrem
nej niekto, s kým dokážete všetko, čo si zaumienite a s kým si plníte sny.
DATALAN chce byť niekým takým pre vás.

Tak trochu ako vaši rodičia — učiť vás nové veci, rozširovať obzory,
inšpirovať, byť príkladom a sprevádzať na dobrej ceste.
Trochu aj ako vaše deti — spoločne ísť do vecí naplno a s nadšením, bez strachu a predsudkov, spoločne rásť a popritom
všetkom sa dobre baviť.
Aj ako vaši priatelia — ktorí vždy nezištne poradia, podržia,
vypočujú, na ktorých sa môžete spoľahnúť a s ktorými vás
mnohé spája.
No predovšetkým ako partneri — s ktorými ste tu vždy,
v dobrom aj zlom, pre seba a môžete robiť svet lepším.

Status
DATALAN pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a dlhodobo
patrí medzi špičku slovenských technologických firiem. K lídrom
nás radia bezkonkurenčné skúsenosti a unikátne svetové knowhow, vďaka čomu máme na konte desiatky úspešných projektov
a stovky spokojných zákazníkov.

Umožňujeme, aby technológie pracovali pre vás. Prenášame
inovácie priamo do vašej praxe. Maximalizujeme váš biznisový
potenciál. Posúvame vaše hranice možného vpred. Spájame
vás s budúcnosťou.

44,3 mil. EUR

Pridaná hodnota

9,6 mil. EUR
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Dáta sú vaším zdrojom bohatstva.
Objem dát rastie exponenciálne,
dobrá správa je, že ich spracovanie sa neustále zlepšuje.

V minulosti nerealizovateľné, dnes fungujúce v praxi
— sprístupníme vám najnovšie inteligentné technológie,
ktoré dokážu spracovať veľké množstvo dát z rôznych zdrojov
— senzorika, prepis hlasu, rozpoznávanie tvárí aj emócií.

Ciele
Vo všetkom, čo robíme, vždy myslíme na zákazníka. Na to,
ako mu zjednodušiť prácu a uľahčiť život. Technológie sú
svetom bez hraníc, nekonečným vesmírom možností — a naším
cieľom je pre vás tento svet skúmať, objavovať, sprístupňovať,
vysvetľovať a sprevádzať vás po tej najlepšej ceste.

Schopnosti

Celkové tržby

Naše kompetencie

INTEGRATION

Až 40 % firiem z Fortune 500
nebude do 10 rokov existovať,
ak svoj model fungovania
neprispôsobia novej generácii
zákazníkov.

Tržby za vlastné výrobky a služby

16,2 mil. EUR

Prinášame vám integrované riešenia, ktoré vám umožnia zlepšiť „Customer Engagement“ a „Customer Experience“ vašich
zákazníkov. Prekvapte ich personalizovanými a modernými
službami nad ich vlastné očakávania.

CONNECTIVITY

Dostupnosť nonstop
a na jeden klik je v ére mobility
nevyhnutnosťou. Ste pripravení?

Nové technologické fenomény digitálnej éry a nároky dnešnej,
no najmä budúcej generácie zákazníkov sú nielen výzvou, ale
najmä vašou príležitosťou na vznik nových služieb. Využite
výhody internetu vecí, umelej inteligencie, smart zariadení,
wearables či virtuálnej reality vo svojej praxi.

Počet aktívnych zákazníkov

1800+
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Náš tím
Vedci hovoria, že na spravenie prvého dojmu pri osobnom stretnutí
máte len 3 sekundy. Naše skúsenosti potvrdzujú, že trvá roky,
kým si človek získa skutočnú dôveru.
My na tom pracujeme už 27 rokov a osobne sme radi, že veríte našim nápadom a dávate nám
priestor ukázať, čo v nás je. Aj vďaka tomu sme už celé roky nielen dodávatelia a partneri,
ale najmä priatelia.

Predstavenstvo

Marek Paščák
Dušan Gavura
Ľuboš Petrík

Dozorná rada

Jozef Mokrý
Štefan Petergáč
Rastislav Koutenský

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Marek Paščák

„V digitálnej ére sa menia
ľudia, zákazníci, firmy
aj myslenie.“

„Vaša dôvera
je pre nás cťou
a záväzkom zároveň.“

„Výsledky práce
nie sú o číslach,
ale o prínosoch.“

Ľuboš Petrík

Marek Paščák

Dušan Gavura

Člen predstavenstva zodpovedný
za obchod, marketing a stratégiu

Generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva

Finančný riaditeľ a člen predstavenstva

Ľuboš absolvoval Ekonomickú univerzitu
v Bratislave a v DATALANe pôsobí od
roku 2007. Úspešne sa venoval rozsiahlym projektom informatizácie verejnej
správy a tiež jednému z najväčších projektov v oblasti elektronizácie samospráv
— DCOM. Ľuboš má dve deti. Je členom
vinárskeho spolku v Šenkviciach a výroba vína je jeho najväčším relaxom.

Marek absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU a k tímu sa pridal
v roku 1999. Z dnešnej pozície CEO
je zodpovedný za manažment spoločnosti, jej obchodné výsledky a dlhodobé
smerovanie. Je otcom štyroch detí,
veľkým hokejovým fanúšikom, aktívnym
cyklistom, a má rád dobrú spoločnosť
a kvalitné víno.

Absolvent Elektrotechnickej fakulty STU
je členom tímu od roku 1999 a stabilne
zastáva pozíciu finančného riaditeľa, na
ktorej zodpovedá za kompletné hospodárske ukazovatele a reporting. Dušan
má dve deti, kondíciu si udržuje prechádzkami s retrieverkou Ellie a v spoločnosti vie prekvapiť talentom na bowling
aj spev.
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Stratégia
člen predstavenstva

Financie
člen predstavenstva

Ľuboš Petrík

Dušan Gavura

Obchod

Marketing

Zuzana Škodová Prochotská

Eva Chudíková

Softvérové projekty

Softvérové produkty

Peter Bauko

Ján Vaculčiak

Softvérová kontrola

Infraštruktúrne riešenia
a služby

Ivana Černáková

Rastislav Koutenský
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Vízie
DATALAN ako špička slovenského IT odvetvia — to je len vedľajší
produkt našej práce. Špičkové služby pre vás. To je hlavná vízia,
ktorú realizujeme prostredníctvom inovácií, dobrých nápadov,
znalosti biznisu, korektných vzťahov, poctivej práce a vytrvalosti.
Marek Paščák

Eva Chudíková

Trendy a riešenia

Marketing a komunikácia

DATALAN bol partnerom TREND konferencie Premeny
vzdelávania v epoche obrazoviek, kde odborníci diskutovali
o výzvach spojených s digitalizáciou vzdelávacieho obsahu.

Až 88 % firiem verí, že zákazníkom poskytujú
excelentné služby a zážitok.

Čo je dôležité, okrem odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia
sa k potrebe reforiem a zmien vyjadrili aj ľudia, ktorí reformy
tvoria a uvádzajú do platnosti. Práve vzdelávanie považujeme
za základ rozvoja — a preto nám záleží na tom, aby sa objavovali
nové možnosti, otvárali aktuálne témy a nachádzali odpovede
na zásadné otázky spojené s prechodom do digitálnej éry.

Nanešťastie, len 8 % ich klientov si myslí to isté. Zákazník
sa rýchlo mení a firmy nie vždy dokážu na tieto zmeny
adekvátne reagovať. Aj preto je našou snahou pomáhať
vám s touto výzvou. Ak chcete na trhu prežiť, musíte ponúknuť zákazníkovi jednoduchšiu a príjemnejšiu cestu
k vašim službám. A zároveň musíte vyťažiť z informácií
o zákazníkovi presne to, čo vám pomôže napredovať.
Naše spoločné zameranie je preto na prepojení: ľudí,
zariadení, dát, služieb. A týka sa to každej branže.

Ľuboš Petrík

Zuzana Škodová Prochotská

Rozvoj a nové témy

Biznis a partnerstvá

Máme množstvo inšpiratívnych nápadov aj praktických riešení,
ktoré mestám a obciam pomôžu fungovať v digitálnej ére naplno,
a zároveň budú aj pre občanov jednoznačným prínosom.

Aj vďaka našej vízii a know-how môže môže byť preskripcia
liekov na Slovensku omnoho bezpečnejšia.

Chceme, aby sa rozvíjali služby, ktoré ľudia naozaj chcú a potrebujú, aby sme k nim všetci mali jednoduchý prístup a mohli
fungovať aj v kontakte s verejnou správou tak, ako sme zvyknutí
v bežnom živote. Slovenské mestá a obce majú za sebou od
minulého roku zásadný míľnik v ich histórii. Milióny ľudí si už
môžu vybaviť každodennú agendu z pohodlia domova a ďalšie
služby a zmeny k lepšiemu sa pripravujú. A nás teší, že môžeme
stáť pri tom.
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Uvedomujeme si, že pri záchrane života je každá sekunda
vzácna, preto sme spustili projekt modernizácie sanitiek rýchlej
záchrannej pomoci s elektronickým záznamom pacienta. Participovali sme na projekte Novorodenec, ktorý pomohol desiatkam kritických malých pacientov pri záchrane života. A veľký
potenciál vidíme aj v téme eHealth, kde za prioritu považujeme
nielen bezproblémové fungovanie systémov, ale aj zdieľanie
skúseností a znalostí a maximalizácii bezpečnosti. Technológie
vnímame len ako nástroj k týmto cieľom. Tak v zdravotníctve,
ako aj vo všetkých ostatných segmentoch.
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Momenty 2016
3060 ĽUDÍ ROZHODLO

INTERNET VECÍ ZAUJÍMA VIAC NEŽ 55 % MIEST

VYBRALI STE SI ZDRAVIE

41% UNIVERZÍT CHCE RIEŠIŤ BEZPEČNOSŤ

25. výročie sme sa rozhodli osláviť pomocou druhým a spustili
sme projekt ĎakujemeDATALAN.sk. Aj vy ste mohli rozhodnúť,
ktorú dobrú myšlienku či aktivitu ako firma podporíme.
Zástupcom 3 vybraných projektov bola podpora odovzdaná na
priateľskom stretnutí fanúšikov dobrých nápadov a inšpiratívnych talentov.

Aj tento rok sme zorganizovali stretnutie. Konferencia Digitálne
mesto je najväčším stretnutím zástupcov samospráv a technologických odborníkov na Slovensku. Predstavuje svetové trendy,
nové možnosti a fungujúce riešenia v praxi. Opäť vzbudila
obrovský záujem a priniesla prekvapivé zistenia.

V súťaži DATALAN Award, v ktorej náš tím aj odborná porota
rozhoduje o najlepších „ajťákoch“ a projektoch roka, sa opäť
predstavilo mnoho výnimočných výkonov. A z rozhodnutia
11 odborníkov je jasné, že vysoko oceňujú najmä našu
modernizáciu a inovácie v oblasti zdravotníctva.

Na našej konferencii University Day, ktorá je v rámci Slovenska
jedinou platformou spájajúcou zástupcov akademickej sféry
s technologickými odborníkmi, sme sa opäť podelili o množstvo
inšpiratívnych nápadov. Zúčastnila sa jej viac než stovka hostí
a podľa ich vyjadrení za top témy okrem digitalizácie a sprístupňovania informácií považujú ochranu dát a bezpečnosť.

1 SCÉNA, 30 EXPERTOV,
7 HODÍN DOBRÝCH NÁPADOV

REKORD: 439 NADŠENÝCH
ONLINE ŠTUDENTOV

NÁRAST VÝROBY O 120 TON,
ÚSPORA 40 TON PAPIERA

DÁTA A EFEKTIVITA SÚ DÔLEŽITOU TÉMOU
AJ V ZDRAVOTNÍCTVE

DATALAN IT FORUM opäť spojilo technológov a biznis komunitu.
Podľa prieskumu medzi ľuďmi z branže je až pre 67 % firiem
prioritou zmena na digitálnu spoločnosť. Aj preto sme účastníkom prezentovali konkrétne riešenia, ktoré sprístupňujú
najnovšie technologické možnosti v slovenských podmienkach.

Záujem detí o online štúdium rastie a školy sa nechcú vzdať
ani v lete — v roku 2016 počet malých študentov opäť narástol. Naša Detská Univerzita Komenského Online im umožňuje
študovať odkiaľkoľvek zo Slovenska, ale i spoza hraníc
— stačí im počítač a chuť sa vzdelávať.

Spoločne s našimi zákazníkmi sme na konferencii Infotrendy
prezentovali moderné IT riešenia, úspešne fungujúce v praxi.
V Slovalcu riadi a optimalizuje nami implementovaný moderný
IT systém celý proces výroby hliníka, v Orange sme zas uviedli
do života koncept biometrického podpisovania a bezpapierovej
kancelárie.

Naša vízia prinášať inovácie a užitočné trendy aj do oblasti
zdravotníctva sa začína napĺňať. Počet účastníkov našej konferencie Moderné zdravotníctvo opäť narástol a rastie aj záujem
ľudí z praxe o spoluprácu na projektoch, ktoré dokážu neoceniteľne pomáhať nám všetkým.

PRIVIEZLI SME UNIKÁTNU TRUCK SHOW

VIAC NEŽ 500 HOSTÍ

MÁME V TÍME SPARŤANOV

18 LITROV ZO SRDCA

DATALAN v spolupráci s globálnym lídrom Infinera priniesol
na Slovensko Infinera Express — mobilné demo centrum plné
najmodernejších sieťových technológií. Po prvýkrát tak mali
slovenskí experti, IT odborníci aj nadšenci príležitosť „dotknúť
sa“ sietí budúcnosti.

Opäť sme vás privítali na najväčšom „summer jame“ pod značkou DATALAN CUP. Každý rok si naši zákazníci a priatelia s nami
a rodinami vychutnajú letnú pohodu a sme radi, že je nás vždy
viac a viac. A že vás vždy dokážeme príjemne prekvapovať.

Výkonný a silný datalanský tím neoddychuje ani na firemných
stretnutiach. Založili sme novú tradíciu datalanského Sparťan
Race, v ktorom svoje schopnosti predviedla takmer celá naša
posádka. Prijmete výzvu a stretnete sa s nami na tvrdých pretekoch aj vy?

V spolupráci s Národnou transfúznou službou sme zorganizovali darovanie krvi, ktorým sme pomohli ľuďom v núdzi. Odber
absolvovalo 40 kolegov a vyzbierali sme 18 litrov krvi.
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Spolupráca
Inšpirujeme sa, učíme, podporujeme a spolu pracujeme na tom,
aby technológie pomáhali a pracovali pre vás.

„Počítače a technológie sú
skvelá vec. Uľahčujú prácu.
Ak ich použí-vame bádateľsky,
učia nás o no-vých veciach,
dozvieme sa viac o nás samých.
Ak ich však pustíme do osobného života a prestaneme spolu
hovoriť, nastáva problém.“

„Technológie do škôl patria,
treba ich však správne využiť.“

MUDr. Martin
Jan Stránský
primár neurológie na Univerzite Yale

„Spolupráca akademického sektora s aplikačnou praxou stojí
a padá na konkrétnych ľuďoch.
Preto je potrebné podporovať
iniciatívu a hľadať prirodzených
lídrov.“

prorektor Technickej univerzity v Košiciach pre inovácie
a transfer technológií

„Výsledkom programu eHealth
bude poskytnutie správnych
informácií v správny čas na
správnom mieste vo všetkých
etapách a procesoch starostlivosti o zdra-vie občanov, čo
umožní zvýšiť jej kvalitu.“

Ing. Marian Šimegh
vedúci sekcie rozvoja
a integrácie NCZI
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Pasi Mattila

Mgr. Juraj Hipš

zástupca riaditeľa Centra na
prenos poznatkov a technológií Univerzity Karlovej v Prahe

špecialista na consumer
insight, branding a komunikačné stratégie

Ing. Mária
Virčíková, PhD.
kybernetička

Mgr. Otomar Sláma

PhDr. Marian
Timoracký

„Technológie vedia ľudom reálne
zvýšiť kvalitu fungovania. Spojenie sily ľudí a strojov prináša
inteligenciu do biznisu aj nášho
každodenného života.“

riaditeľ OZ Živica

riaditeľ spoločnosti Finpeda
z fínskeho Oulu

„Každá univerzita by sa mala
snažiť, aby sa výsledky jej výskumu dostali do praxe, vďaka
čomu rastie je význam pre
spoločnosť.“

Dr.h.c. prof. Ing.
Anton Čižmár, CSc.

„Snažíme sa učiť deti byť lepšími
k životnému prostrediu aj k sebe
navzájom, a podporiť školské
komunity v ich snahe zmeniť
myslenie detí.“

„Na trhu služieb je personalizácia v súčasnosti absolútnou
prioritou. Dnešný zákazník
už považuje za samozrejmé
dostávať iba to, čo je pre neho
užitočné. A poteší sa, keď dostane niečo navyše, čo presne
zodpovedá jeho individuálnym
potrebám.“

„Využime technologické inovácie
pre budovanie inteligentných
miest, prichádzajme s nápadmi
a hľadajme možnosti na zefektívnenie našej práce. Naučme
ľudí na úradoch, že elektronizácia je prínos nielen pre občana,
ale aj pre nich.“

„Využitie ženského potenciálu
prináša na jednej strane nový
rozmer samotnému IT svetu a na
druhej strane môže byť práca
v IT svojím obsahom a cieľmi
atraktívna práve pre ženy — len
o tom samy nevedia. A to sa
snažíme meniť.“

Ing. Róbert Bujalka
prednosta Mestského úradu
v Poprade — spoluzakladateľ
Slovak Smart City klastra

Ing. Petra
Kotuliaková, PhD.
zakladateľka projektu
Aj Ty v IT

Mgr. Denisa
Augustínová

„Naša spoločnosť sa veľmi
posunula. Schopnosť podeliť
sa a myslieť na druhého človeka bez ohľadu na hranice
a na geografické zameranie
je prítomnejšia.“

zakladateľka a riaditeľka
rozvojových a humanitárnych
projektov v OZ MAGNA

Mgr. Adela
Banášová

„Vždy sa oplatí investovať
do environmentálnej výchovy,
do zážitkového školstva,
do projektov, ktoré by nás
zas trošku späť zakorenili,
aby sme sa prírode a jej
pravde neodcudzovali.“

moderátorka, milovníčka
prírody a podporovateľka
charitatívnych projektov
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Spoločenská zodpovednosť
Podporujeme talenty, nápady a dobrých ľudí.
A delíme sa s nimi o svoj úspech.
MAGNA

Nadácia Detského kardiocentra

OZ Nepočujúce dieťa

Pomáhame šíriť zdravie a bezpečie

Vidíme zmysel v ľudskosti

Spájame sa s chuťou meniť veci k lepšiemu

Vedec roka

Aj Ty v IT

Detská Univerzita Komenského

OZ Živica

Človek v ohrození

Festival Tatra Flowers

Veríme potenciálu slovenských vedcov

Dodávame nový rozmer svetu IT

Sprístupňujeme štúdium deťom
na celom Slovensku

Kultivujeme prostredie aj vzťahy

Pomáhame ľuďom v núdzi

Tvoríme novú históriu umenia

Noc výskumníkov

Slovenské paralympijské družstvo

Filip Polc

Festival Viva Musica!

Vianočné koncerty

Folklórny festival Východná

Posúvame hranice vo výskume

Podporujeme odhodlanie a pevnú vôľu

Prinášame výnimočné športové zážitky

Tlieskame odvahe a talentom

Veríme v silu skutočného umenia

Sme inovátori s hrdosťou na tradície

Cyklistický klub
MŠK
22 Žiar nad Hronom

SFZ

Dobrý anjel

Plamienok, n. o.

Liga za duševné zdravie

Inštitút pre verejné otázky

Ceníme si tímovú a tvrdú prácu

Je nám blízke konať dobro

Obdivujeme nezlomnosť
s veľkým srdcom

Vážime si vytrvalosť

Dávame význam informáciám 23

Rozvíjame nové športové nádeje

DATALAN — 27 ROKOV SPOLU

Naším cieľom nie je
robiť veci inak, ale
lepšie. Riešenie bez
užitočnosti totiž
nie je riešením.
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Užitočné riešenia a fungujúce služby
To je cieľ technológií v praxi. A výsledok inovácií pre život.
DATALAN disponuje silným odborným tímom so širokým rozsahom znalostí, skúsenosťami a prístupom k najnovším trendom
a svetovým technológiám. Vďaka tomu vám ako jedni z mála na

slovenskom trhu vieme ponúknuť komplexné zastrešenie vašich
potrieb v každej oblasti.

SOFTVÉR

INFOKOMUNIKÁCIE

OUTSOURCING

CLOUD

Svetové trendy vo vašom biznise
aj individuálne riešenia na mieru.

Špičkové technológie globálnych
lídrov aj funkčné dodávky na objednávku.

Od selektívneho outsourcingu až po kompletnú
prevádzku IT prostredia

Dostupnosť kdekoľvek a kedykoľvek,
maximálna bezpečnosť a minimálne náklady.

Štyri pätiny slovenských firiem vníma investície do digitálnych
technológií ako prínos a viac ako 94 % považuje technológie
za nevyhnutnú podmienku prosperity. Preto je v digitálnej ére
dôležitý partner, ktorý sa vyzná v možnostiach najnovších
technológií, rozumie potrebám vášho biznisu a dokáže vám
poskytnúť 100 % služby.

O štyri roky sa podľa predpovedí zvýši počet používateľov
internetu na 4,6 miliardy, pripojených bude 58 % všetkých ľudí
na svete, na každého pripadne mesačne 35,5 GB prenesených
dát a zariadenia internetu vecí sa postarajú o viac ako 50 %
všetkých pripojení. Nová doba prináša nové nároky na vašu
infraštruktúru. Efektívne a fungujúce riešenia vám zrealizujú
skúsení a certifikovaní technológovia, ktorí sa podieľali na viacerých na Slovensku unikátnych projektoch, a dokážu uplatniť
svoje know-how v každých podmienkach.

Využívanie outsourcingu rastie. A mení sa aj jeho funkcia.
35 % firiem v globálnom prieskume potvrdilo, že jeho potenciál
nie je v znižovaní nákladov, ale zvyšovaní konkurencieschopnosti. Aj naši zákazníci majú k dispozícii výhody prenájmu
kapacít znalostných či technologických. A využiť môžu aj jedno
z najväčších autorizovaných servisných centier na Slovensku,
zastrešujúce mnohé medzinárodné značky. Servis poskytujeme
priamo u zákazníka ( On-site ) alebo v priestoroch servisných
centier ( Bench ) na celom území Slovenska.

Podľa prieskumu o digitálnych technológiách sú riešenia
v cloude top oblasťou, do ktorej plánujú slovenské firmy investovať v najbližších rokoch. Cloudové riešenia našim zákazníkom
prinášajú zvýšenie flexibility, zníženie investičných nákladov
do infraštruktúry, vývoja či licencií a záruku bezpečnosti.
A vybrať si môžete softvérové riešenia ako službu ( Software
as a Service ) alebo aj prenájom infraštruktúry či jej častí
( Platform as a Service ).

Vaše možnosti, naše know-how:
○○ práca s big data, inteligentná správa a vyhľadávanie dát s ohľadom
na ich význam (sémantické technológie, Natural Language
Processing, Web 3.0 ),
○○ aplikácie a metódy na zber, analýzu a vyhodnotenie dát ( Complex
Event Processing, Data Warehouse, Business Intelligence ),
○○ nové digitálne platformy na reálne spojenie so zákazníkom a jeho
potrebami, portálov na podporu elektronickej komunikácie,
samoobslužné zóny a prepojenia so sociálnymi sieťami,
○○ riadenie dokumentov, znalostné a informačné systémy ( Enterprise
Content Management, Scanning & Capture, digitálny podpis, CRM ),
riešenia pre zdieľanie informácií a spoluprácu pracovných tímov
( eLearning, Knowledge management ),
○○ návrh a vývoj mobilných služieb a aplikácií, responzívny dizajn
webových aplikácií,
○○ riadenie, optimalizácia a monitoring procesov ( Business Process
Management, Business Activity Monitoring ),
○○ riadenie prístupu dát a aplikácií ( Identity a Access Management ),
○○ návrh a implementácia servisne orientovanej architektúry
a systémová integrácia heterogénnych technológií, vývoj aplikácií
na mieru,
○○ bezpečnostné riešenia, aplikácie a systémy pre cyber security.

Moderné technológie, kvalitná práca:

Posilnite svoj biznis. Využite:

Zefektívnite si prácu. Využite:

○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○

○○
○○
○○
○○
○○
○○

○○
○○
○○
○○
○○
○○

návrh, implementácia a správa infraštruktúry, konzultácie,
dohľad a monitoring, riadenie infraštruktúr, aplikácií a procesov,
systémová integrácia a flexibilné infraštruktúry,
dizajn a budovanie datacentier a dátových skladov,
virtualizačné riešenia,
ukladanie, zálohovanie a archivácia dát,
bezpečnosť dát a monitorovanie databázových aktivít,
dizajn, implementácia a bezpečnosť sietí,
realizácia silnoprúdových a slaboprúdových projektov.

outsourcing správy a prevádzky IT prostredia,
Body leasing IT systémových inžinierov a servisných technikov,
SLA kontrakty v širokom rozsahu technológií a dostupnosti služby,
konzultácie, návrh, dodávku a implementáciu IT infraštruktúry,
správu, systémovú podporu a monitoring IT infraštruktúr,
návrh a realizáciu Roll-out riešení ( customizácia, distribúcia
a inštalácia hardvéru ),
○○ riadenie IT projektov.

riešenia pre správu dokumentov, obsahu a procesov,
platformy pre prenájom firemných aplikácií,
podnikové systémy pre riadenie firemnej agendy,
spracovanie a analytiku veľkých objemov dát,
vzdialené zálohovanie informačných systémov,
prenájom výpočtového výkonu, úložiska a zálohy dát.

(Zdroj: GFK, Cisco, Deloitte, Infotrendy)
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Inšpirujte sa pre vašu budúcnosť. Prinášame vám
výber z projektov, ktoré sme pre našich zákazníkov
realizovali v minulom roku.

DATALAN
Inovácie 2016

FALCK: MODERNÝ SYSTÉM
PRE ZÁCHRANU PACIENTOV
Pokračujeme v inováciách v oblasti zdravotníctva. Projekt
elektronizácie záchrannej zdravotnej služby je zaujímavý
využitím cloudových a mobilných technológií a jeho
výsledkom je moderný systém na elektronickú evidenciu
záznamov zdravotnej záchrannej služby.
Nový systém bude predstavovať základ komplexného informačného systému integrujúceho jednotlivé doposiaľ izolované informačné systémy a zdroje dát. Súčasťou projektu bolo pilotné
nasadenie aplikácie do produkčného prostredia, ako aj obstaranie nevyhnutného hardvérového vybavenia. Nový eZáznam
pacienta ( zhodnotenie zdravotného stavu osoby ) využívajú v 20
sanitkách novej generácie a prináša kompletný prístup k histórii
pacienta, pomáha tak lekárom a záchranárom pri diagnostike
a skvalitňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Doteraz
bolo zrealizovaných viac než 3000 elektronických záznamov.
Prínosom riešenia je aj možnosť telekonzultingu interne
aj s externými konzultantmi a špecialistami, eliminácia formálnej chybovosti a prístupnosť záznamov pre zdravotnícke
zariadenia s cieľom prípravy tímu a prostriedkov pri akútnych
stavoch.

28

X-BIONIC® SPHERE: NÁVRH A DODÁVKA
KOMPLETNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ŠPORTOVÉHO
AREÁLU

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH
INFORMÁCIÍ SR: ZVÝŠENIE RÝCHLOSTI
A KAPACITY SLOVENSKEJ AKADEMICKEJ SIETE

Zabezpečili sme kompletnú infraštruktúru v najväčšom
športovom rezorte v strednej Európe. Tisícky divákov,
športovcov a návštevníkov môžu aj vďaka našej sieti využívať
zariadenia a služby na úrovni, ktorá nemá v regióne
konkurenciu.

Ako partneri sieťového lídra Infinera sme vedeli zákazníkovi
ponúknuť riešenie, akým nedisponuje žiadny iný IT dodávateľ
na Slovensku.

Projekt sme zastrešovali od úplného začiatku, zúčastňovali sme
sa samotnej tvorby komplexu, keď boli pracovným podkladom
v mnohých prípadoch len vízie a predstavy a jednotlivé súčasti
areálu boli zatiaľ len na papieri. Navrhnúť dostatočnú a zároveň
efektívnu infraštruktúru vyhovujúcu budúcim predpokladaným
nárokom bolo pre DATALAN príležitosťou pripraviť v slovenských
podmienkach unikátne technologicky špičkové riešenie.
Celkový obsah dodávky tvorilo viac ako 100 aktívnych switchov
CISCO 2 960 v rôznych konfiguráciách, takmer 200 interných
a externých Wifi acess pointov CORE infraštruktúry na platforme CISCO, management CISCO Prime Infrastructure 3.0
a kilometre optických a metalických káblov. Do siete sú pripojení používatelia, serverová farma, prístupové a kamerové systémy, IP televízia a IP telefónia, rôzne technologické zariadenia
zabezpečujúce prevádzku areálu ( od vodného sveta cez veterinárnu nemocnicu a stajne až po hotel a reštaurácie ). Celý areál
pozostáva z takmer 50 objektov, z ktorých každý je pripojený do
infraštruktúry optickým redundantným prepojom 2x 1 GB alebo
2x 10 GB. Všetky zapojené zariadenia aj komplexná konektivita
prešli záťažovými testami, ktoré potvrdili 100 % funkčnosť.

Na zvýšenie kapacity chrbticovej siete SANET sme použili
technológiu založenú na unikátnej technológii PIC, ktorá
ponúka maximálnu prenosovú kapacitu až 500 Gbit/s, pričom
vďaka nej je možné požadovanú prenosovú kapacitu aktivovať
postupne bez potreby nového hardvéru a len pridaním licencie.
Použité nové technológie boli nové nielen v slovenskom, ale
celosvetovom meradle, čo zvyšovalo náročnosť kompletizácie
dodávky. Napríklad 100 GB ethernet prepojovacie káble boli
tak špecifické, že dodávka sa zabezpečovala priam z celého
sveta — USA, Číny, Veľkej Británie a Poľska. Slovenská akademická sieť získala vďaka nám modernú prenosovú technológiu
s jednoduchou implementáciou, správou a škálovateľnosťou
do budúcna. Riešenie je tak jedinečné, že bolo prezentované
aj na medzinárodnom fóre v Barcelone.

ORANGE: UPGRADE REGISTRATÚRY
A PRIPOJENIE NA ESCHRÁNKU
Ako jedna z prvých firiem na trhu sme zaviedli do praxe
myšlienku Zelenej kancelárie.
Vyvinuli sme produkt pre podateľne a správu registratúry, ktorý
zbavuje firmy papierov. V spoločnosti Orange sa od minulého
roku využíva nový upgradovaný systém BRISK a automatizované
napojenie na elektronickú schránku na ÚPVS prostredníctvom
BRISKu. Riešenie prináša zákazníkovi vyššiu úroveň online
integrácie a úsporu nákladov pri lepšej dostupnosti poskytovaných služieb. Zákazník víta najmä výrazne vyšší štandard
riešenia elektronickej registratúry, oceňuje komplexnosť, prehľadný tok registratúrnej agendy a jednoduchosť integrácie na
elektronické služby ÚPVS. V neposlednom rade si cení zaistenú
vysokú bezpečnosť dát. Orange tiež plánuje riešenie využiť pre
digitálny obeh a spracovanie dokumentov, pričom zabezpečený
má aj elektronický archív s možnosťou rýchleho a prehľadného
vyhľadávania. Plusom je aj používateľsky prívetivé spracovanie
prideľovania, evidencie aj archivácie elektronických správ doručených do schránky.
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POPRAD: DIGITÁLNE ZASTUPITEĽSTVO
V PRAXI MESTSKÉHO ÚRADU
V našom portfóliu riešení pre samosprávu je aj unikátny appstore
Digitalnemesto.sk®, ktorý mestám a obciam pomáha zjednodušiť
a skvalitniť elektronické služby poskytované občanom.
Jeho súčasťou je modul Digitálne zastupiteľstvo, ktorý šetrí čas
zamestnancom úradu pri procesoch súvisiacich s prípravou
materiálov na rokovania, uľahčuje každodennú prácu mestským poslancom, sprehľadňuje agendu a zabezpečuje e-archív
s komfortným vyhľadávaním. Zároveň sprístupňuje materiály
všetkým kompetentným zamestnancom úradu a zdieľa potrebné informácie aj širokej verejnosti. Rýchlo a jednoducho, na
jednom mieste a odkiaľkoľvek. Systém doteraz zaevidoval
95 používateľov a viac než 100 schválených materiálov.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA:
MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY

SLOVALCO: ELEKTRONICKÁ
„VSTUPNÁ BRÁNA“

Upgrade sieťovej infraštruktúry priniesol zvýšenie jej kapacity
a priepustnosti, pričom zohľadňuje súčasné aj predpokladané
budúce požiadavky NBS.

Spustili sme ďalšiu novinku v koncepte digitálneho závodu,
v ktorom je Slovalco lídrom — systém na tvorbu a evidenciu
pracovných povolení v elektronickej forme.

Komplexný projekt zahŕňal celkovú analýzu a revíziu vtedajšieho stavu, následné dodávky HW a SW sieťových zariadení,
ich inštalácie, konfigurácie a migrácie na nové zariadenia.
Samotná výmena sieťových komponentov LAN a WiFi infraštruktúry prebiehala postupne s cieľom minimalizovať nedostupnosť produkčných informačných systémov a nepriaznivý
vplyv výmeny komponentov infraštruktúry na hlavné činnosti
NBS. Po nasadení nasledovala fáza implementácie a optimalizácie služieb a v rámci realizácie projektu bola vypracovaná
aj súvisiaca technická a prevádzková dokumentácia sieťovej
infraštruktúry. DATALAN bude v rámci projektu poskytovať osem
rokov aj servisnú podporu. Medzi hlavné výhody riešenia jednoznačne patrí zrušenie blokovaných liniek a zvýšenie celkovej
priepustnosti siete. Zvýšila sa celková dostupnosť riešenia
a zmenšením počtu spravovaných nodov a použitím jednotného
manažment nastroja na správu siete sme zákazníkovi zjednodušili správu infraštruktúry.

ePovolenia sú efektívny nástroj na podporu vyhodnotenia
a riadenia rizika pre práce vykonávané externými dodávateľmi
v závode zákazníka. Používateľmi sú zamestnanci zodpovední
za riadenie prác, a okrem online tvorby žiadostí o ePovolenie
na vstup systém umožňuje tieto žiadosti elektronicky schvaľovať, stanovovať konkrétne podmienky vstupu a zároveň vstupy
elektronicky evidovať. Zákazník od nového systému očakáva
najmä efektívne ,,elektronické“ používateľské prostredie, ktoré
zníži požiadavky na klasickú ručnú papierovú evidenciu, kontrolu oprávnení, schvaľovanie, archivovanie a v dlhšom časovom
horizonte aj na prácnosť vydávania ePovolení. Používatelia tiež
oceňujú aktuálny a rýchly prehľad o aktívnych vydaných pracovných povoleniach, jednoduchú autorizáciu pomocou ID kariet,
možnosť predpripravenia e-Povolení cez internet a prístupnosť
už uzatvorených e-Povolení v archíve na uľahčenie prípravy
nových e-Povolení. V priebehu roka 2016 bolo v Slovalcu vydaných viac než 6550 ePovolení.
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ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE:
EJUSTICE V AMBULANCIÁCH AJ JEDÁLŇACH
Po úspešnom projekte elektronizácie zdravotníckeho systému,
ktorým sme naštartovali eHealth v slovenskom väzenstve,
modernizujeme aj jedálne.
Implementovali sme komplexný stravovací IS, ktorý nahradil
zastaranú aplikáciu. Dodávka sa týkala 24 prevádzok na celom
Slovensku. Plusom pre zákazníka je najmä odbúranie časovo
náročnej evidencie a výhodou je vzdialené pripojenie — možnosť online práce v systéme cez internet a prepojenie na iné
systémy a technické zariadenia.

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA:
AUTOMATIZÁCIA EXEKUČNÝCH KONANÍ
A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA
S EXEKÚTORMI
Naše riešenie automatizácie exekučných konaní
a elektronizácie komunikácie s exekútormi výrazne
zjednodušuje a urýchľuje nutné pracovné procesy
zamestnancov PSS, ktorí musia každodenne zvládnuť
tisícky žiadostí o súčinnosť a spracovanie podkladov.
Mesačne sa spracováva viac ako 700-tisíc požiadaviek na
súčinnosti. V praktickom nástroji to zvládajú promptne, s prehľadom a s nulovou chybovosťou, čo je pri ich práci veľmi dôležité. Náš softvérový tím pri vývoji riešenia na 100 % zužitkoval
špeciálne know-how v danej oblasti. Takouto hlbokou znalosťou
biznisovej domény disponuje na Slovensku len málo odborníkov,
a aj preto sme u zákazníka získali veľký rešpekt.

SHELL: POCHVALA Z CENTRÁLY
„Well done Team & keep up the great work!”
Tieto slová nám adresovala spoločnosť Shell, jedna z najväčších olejárskych, plynárenských a petrochemických spoločností
na svete, zastúpená vo viac ako 100 krajinách. V rámci technologického supportu a správy koncových staníc má globálny
kontrakt so značkou HP. Na Slovensku si HP ako špičkového
špecialistu na outsourcing vybrala práve spoločnosť DATALAN.
Počas celého roku sme sa starali o centrálu spoločnosti Shell
sídliacu v Bratislave, kde sme poskytovali kompletný support
pre desiatky pracovných staníc.
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Inšpirácie 2016

PRE 67 % MANAŽÉROV JE PRIORITOU
ZMENA NA DIGITÁLNU SPOLOČNOSŤ.
DATALAN IT FORUM
26. MÁJ 2016 — BRATISLAVA
Zorganizovali sme najväčšie stretnutie IT a biznis komunity,
priniesli sme desiatky špičkových odborníkov zo Slovenska
aj zahraničia a počas 7 hodín sme viac než 300 hosťom predstavili množstvo inšpirácie, príkladov a tipov, ako úspešne vstúpiť do digitálnej éry, ako prepojiť moderné technológie a ľudí,
ako spracovať obrovské množstvo dát z rôznych zdrojov a ako
jednoducho a zároveň efektívne využiť IT nástroje v praxi.

OKREM MODERNÉHO VYBAVENIA
JE NUTNÁ UŽŠIA SPOLUPRÁCA S PRAXOU.
UNIVERSITY DAY
22. SEPTEMBER 2016 — JASNÁ
Konferencia je v rámci Slovenska jedinou platformou, spájajúcou zástupcov akademickej sféry s technologickými odborníkmi.
Priniesla vyše tri desiatky spíkrov a množstvo inšpiratívnych
nápadov a zúčastnila sa jej viac než stovka hostí. Vrcholní
predstavitelia univerzitného a technologického sektora, ako
aj exkluzívni zahraniční spíkri hosťom predstavili nielen výzvy,
ktoré stoja pred dnešným školstvom, ale ponúkli im aj riešenia,
ako ich zvládnuť. Ako potvrdzuje aj prax: slovenské univerzity
dnes potrebujú okrem moderného vybavenia a zanietených
odborníkov aj užšiu spoluprácu s praxou. Nástrojom, ktorý bude
pri prepájaní oboch svetov zohrávať v budúcnosti čoraz väčšiu
úlohu, sú práve informačné technológie.
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INTERNET VECÍ LÁKA VIAC NEŽ
POLOVICU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ.
DIGITÁLNE MESTO
11. OKTÓBER 2016 — VYHNE
Na dve stovky zástupcov samospráv z celého Slovenska
— čo bola rekordná účasť v rámci osemročnej histórie podujatia — čakali nielen aktuálne témy e-Governmentu, ale aj mnoho
inšpiratívnych nápadov a praktických riešení, ktoré mestám
a obciam pomôžu fungovať v digitálnej ére naplno. Podľa nášho
prieskumu patrí totiž zavádzanie nových elektronických služieb
a aplikácií medzi aktuálne priority samospráv. Potvrdilo to až
88,5 % respondentov. Ďalšou výzvou je bezpečnosť, na ktorú
sa prioritne plánujú zamerať dve tretiny samospráv. Preto sme
im predstavili horúce trendy aj najnovšie technologické možnosti a inovatívne riešenia, ktoré je možné okamžite nasadiť
do prevádzky.

V STAROSTLIVOSTI O NAŠE ZDRAVIE SÚ
MODERNÉ TECHNOLÓGIE NEOCENITEĽNÉ.
MODERNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
23. NOVEMBER 2016 — JASNÁ
Našu pozíciu lídra v oblasti zdravotníctva potvrdzuje aj každoročne
sa zvyšujúca účasť na stretnutí, ktoré predstavuje najnovšie technológie a užitočné aplikácie pre zdravotnícku prax. Hostí, lekárov
aj informatikov zaujímajú inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény,
úspešné príklady z iných prevádzok, ale aj nové nápady, ako zefektívniť svoje každodenné fungovanie v nemocniciach či ambulanciách. Prioritnými témami sú pre nich eHealth, pacientske dáta
v praxi, RDG modul, no pozornosť venovali aj praktickým riešeniam,
ako sú online rezervačné systémy, medikácie alebo elektronické
identifikačné náramky. Konferencia je pre hostí okrem získania
informácií a prehľadu prínosná aj ako príležitosť zdieľať cenné skúsenosti a debatovať s kolegami z branže a technologickými lídrami.
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ZDRAVOTNÍCTVO

Referencie
FINANČNÝ SEKTOR

AnalytX, s. r. o.

Detská fakultná nemocnica

Národný onkologický ústav

Consumer Finance Holding, a. s.

Česká pojišťovna, a. s.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Národná banka Slovenska

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Sberbank Slovensko, a. s.

Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1.

Nemocnica Poprad, a. s.

súkromná nemocnica

Košice

Onkologický ústav svätej Alžbety,
s. r. o.

SAMOSPRÁVA

Vienna Insurance Group

VOLKSWAGEN Finančné služby

Všeobecná úverová

Slovensko, s. r. o.

banka, a. s.

TELEKOMUNIKÁCIE A SIEŤOVÉ ODVETVIE

Orange Slovensko, a. s.

Slovak Telekom, a. s.

Bratislavská vodárenská

Bardejov

Košice

Levoča

Bratislavský samosprávny kraj

DEUS

Chorvátsky Grob

Fiľakovo

Mestská časť

Milevsko, Česká republika

Myjava

Nové Zámky

Spišská Nová Ves

Svidník

Trnavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo zahraničných vecí

Slovenská pošta, a. s.

Bratislava-Petržalka

NAFTA, a. s.

spoločnosť, a. s.

Slovenský plynárenský

Stredoslovenská vodárenská

priemysel, a. s.

prevádzková spoločnosť, a. s.

PRIEMYSEL

Bosch und Siemens Hausgeräte

Banská Štiavnica

Poprad

Rajec

ŠTÁTNA SPRÁVA

Duslo, a. s.

Nemak

ONTEX CZ, s. r. o.

SCA Hygiene

Slovalco, a. s.

Finančná správa SR

Generálna prokuratúra SR

a európskych záležitostí SR

Products Slovakia, s. r. o.

VZDELÁVANIE
Sociálna poisťovňa

Úrad vlády SR

Ústavný súd SR

Ústredie práce, sociálnych vecí

Zbor väzenskej a justičnej stráže

a rodiny

Akadémia ozbrojených síl

Centrum vedecko-technických

Metodicko-pedagogické

generála Milana Rastislava

informácií SR/UIPŠ

centrum

Prešovská univerzita v Prešove

Slovenská akadémia vied

Technická univerzita vo Zvolene

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v Bratislave
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Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita Komenského
v Bratislave

Slovakia, a. s.

Slovenská technická univerzita

Štefánika

Technická univerzita v Košiciach

Železničná spoločnosť Cargo

Žilinská univerzita v Žiline

OBCHOD A SLUŽBY

ARBORIA PARK TRNAVA, s. r. o.

MEINL RESIDENCE, s. r. o.

PricewaterhouseCoopers
Slovensko, s. r. o.

Shell Slovakia

Slovenské liečebné kúpele

x-bionic® sphere

Piešťany, a. s.
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Vybrané partnerstvá
PARTNERI

Solution Partner

Implementation Partner

Premier Certified Partner

Business Solution Provider

Velocity Premier Solution Partner

Premium Partner

Platinum Partner

Gold Partner

Premier Partner

Exclusive Partner

Gold Technology Provider

Silver Partner

Gold Business Partner

Gold Certified Partner

Certified Alliance Partner

Gold Partner

Silver Partner

Silver Partner of SEAP

Service and Installation Partner

Symantec Registered Partner

ProPartner Registered

Solution Provider

Signature Solution Partner

Signature Solution Partner

Enterprise level

SERVISNÍ PARTNERI

36

37

DATALAN — 27 ROKOV SPOLU

Aj keď máme široký
záber, vášmu biznisu
rozumieme do hĺbky.
Riešenia, ktoré vám
prinášame, tak dávajú
zmysel.
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DATALAN — PRIORITY A PRÍNOSY

Vaše priority
a prínosy

KVALITNEJŠIE TELEKOMUNIKÁCIE
Potreby našich zákazníkov sa menia veľmi dynamicky. Potrebujeme byť schopní ponúkať im relevantné služby v reálnom čase.
Zaujme ich len personalizovaná ponuka a osobný prístup. Data
driven a big data riešenia, intuitívne mobilné a portálové aplikácie v cloude, internet vecí a umelá inteligencia priamo v produktoch, smart zariadenia, chatboty — pre nás to nie je o trendoch,
ale o nutnosti.

VZDELÁVANIE NA ÚROVNI

INOVATÍVNY FINANČNÝ SEKTOR

Na univerzite potrebujeme k práci prehľad a zdieľanie informácií, bezpečné úložisko dát s monitorovaným prístupom, nástroje
na kvalitnejšiu komunikáciu so študentmi, vítame aj moderné
aplikácie a digitálne riešenia, prioritou však zostáva flexibilná
infraštruktúra. Výsledkom by mal byť priestor pre kvalitnejšie
vzdelávanie našich študentov aj náš vlastný rast.

Máme prehľad v možnostiach nových technológií, potrebujeme
však riešenia šité na mieru, ktoré zohľadnia individuálne procesy a dokážu rýchlo reagovať na potrebu zmien. Disponujeme
množstvom dát, potrebujeme však vedieť ako a čo z nich vyťažiť, aby to bolo pre nás a našich zákazníkov prínosom. Chceme
a musíme inovovať, zároveň však naše fungovanie musí spĺňať
osobitné podmienky a regulácie. Ak s nami chce niekto spolupracovať, musí naozaj dobre rozumieť nášmu biznisu.
A ponúknuť konkurenčnú výhodu.

MODERNÁ SAMOSPRÁVA

OBCHOD A SLUŽBY BUDÚCNOSTI

Aj menšie mestá a obce by mali mať prístup k špičkovým technológiám, ak majú napĺňať očakávania svojich obyvateľov
v 21. storočí. Ak sa má zmodernizovať práca a fungovanie
úradov, musia prejsť upgradom aj nástroje, ktoré používame
v každodennej práci. Priorita je preto pre nás nielen byť smart
— myslieť musíme aj na bezpečnosť a schopnosť zabezpečiť
prevádzku jednoducho a rýchlo aj pri obmedzených rozpočtoch.

Kedysi to bolo o spokojnom zákazníkovi, dnes je to o jeho pozitívnom „customer experience“. V biznise je čoraz ťažšie uspieť
— a dlhodobo prežiť. Rastie nám konkurencia, a my sa preto
potrebujeme rýchlo zorientovať v možnostiach, ktoré máme
k dispozícii, a správne sa rozhodnúť. Na experimenty nie je čas
— riešenia musia fungovať a sprístupniť naše služby digitálnej
generácii, ktorá má vysoké nároky a nízku lojalitu.

FUNGUJÚCE ZDRAVOTNÍCTVO

SMART PRIEMYSEL

Čo potrebujeme my — slovenskí lekári a čo by mali dostať naši
pacienti? Predovšetkým špičkovú starostlivosť, ktorú im vieme
zabezpečiť, ak máme okrem nástrojov aj správne informácie
v správnom čase. Práve tu budú neoceniteľnými pomocníkmi
nové technológie, ktorá nás spoja s pacientami aj medzi sebou
navzájom, a umožnia nám zdieľať dáta aj poznatky. Musí to byť
však robené funkčne, účelne, efektívne, vychádzajúc z reálnych
potrieb slovenskej praxe.

Modernizácia v priemyselnom podniku je náročný proces.
Uvedomujeme si potenciál konceptu Industry 4.0 a potrebu
zavádzania digitálnych technológií do praxe. Naším kapitálom
sú a vždy budú ľudia, no chceme im dať do rúk nástroje, vďaka
ktorým bude ich práca jednoduchšia, efektívnejšia aj bezpečnejšia. A ktorých výsledkom bude zvýšenie výkonnosti výroby
a našej konkurencieschopnosti.

VEREJNÁ SPRÁVA PRE ĽUDÍ

VÝKONNÉ SIEŤOVÉ ODVETVIE

Informatizácia sa na Slovensku rozbehla, podľa hodnotenia EK
patríme medzi najprogresívnejšie krajiny. Máme vízie, aké služby ľuďom poskytovať, potrebujeme však skutočne funkčné
riešenia, ktoré ľudia prijmú a vďaka ktorým budú snahy o digitalizáciu Slovenska prijímané pozitívne. A už teraz musíme pracovať na tom, aby aj nové trendy ako otvorené dáta, internet
vecí či služby on demand jednoducho dostupné cez smartfón
odkiaľkoľvek a kedykoľvek, boli do slovenskej praxe uvedené
včas a bez problémov.

Kľúčovou výzvou v našej spoločnosti je riadenie kvality a s tým
súvisiaci zber dát a prehľad v nich, a tiež efektívny tok dokumentov a informácií a s tým súvisiaca digitálna bezpečnosť.
Od našej bezproblémovo a plynulo fungujúcej prevádzky závisia
ľudia aj iné firmy, a to si musia uvedomovať aj naši IT dodávatelia. Každá inovácia v podobe inteligentných riešení, otvorených
systémov či nástrojov na spracovávanie Big data musí preto priniesť merateľnú zmenu k lepšiemu a zaručiť 100 % fungovanie.
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Financie, telekomunikácie, obchod a služby
Inšpirujte sa.

○○ Správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry
○○ Redizajn procesov e-shopu
○○ eSign — implementácia vlastnoručného digitálneho podpisu na
predajných miestach

MODERNÉ E-SLUŽBY: PREHĽAD, REAKCIA, SPOKOJNOSŤ
VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY SLOVENSKO
Implementovali sme riešenie Campaign manažment, ktoré využíva výhody online kontaktu so zákazníkom, reflektuje potreby
a životný štýl súčasnej generácie a zároveň optimalizuje strategické aktivity firmy. Moderné riešenie umožňuje marketérom
oslovovať klientov prostredníctvom cielených reklamných kampaní, ktoré môžu efektívne manažovať a vyhodnocovať.

Orange
Slovensko, a. s.

Hlavné prínosy: plánované oslovenie cieľovej skupiny rôznymi
spôsobmi a s rôznym účelom — predajná aktivita (up-sell, crosssell), retenčná aktivita, lojalitný program či prieskum spokojnosti;
bezpečnosť a ochrana dá; flexibilita — riešenie je možné prepájať
s ďalšími aplikáciami a prispôsobovať budúcim potrebám.

BIOMETRIA SLUŽBY ZRÝCHĽUJE AJ SKVALITŇUJE

VÚB
Leasing, a. s.
○○ Implementácia DMS riešenia do korporátneho Document
Management systému ( FileNet )

Slovenské liečebné kúpele
Piešťany

Hlavné prínosy: riešenie umožňuje operátorovi prepojiť dáta
s existujúcimi aj novými záznamami a tiež rýchlo vyhľadávať
relevantné informácie. Prínosom je aj výrazné zníženie nákladov na skenovanie, spracovanie a archivovanie dokumentácie
či poštovné.

KOOPERATIVA POISŤOVŇA VIENNA INSURANCE GROUP
Nové riešenie na riadenie vzťahov so zákazníkmi zefektívňuje
prácu 600 interných obchodných zástupcov na celom území
Slovenska. Využívajú ho pri oslovovaní klientov a prináša im
jednoduchý a produktívny nástroj na podporu ich obchodných
aktivít.

CONSUMER FINANCE HOLDING
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Consumer Finance
Holding, a. s.
○○ Vlastnoručný digitálny podpis pre uzavretie zákazníckych zmlúv
○○ Multichannel zóna — komplexné riešenie procesov a integrácia
s backendovými a bankovými informačnými systémami
( schvaľovanie úverov, predaj na splátky )
○○ Správa zákazníckej dokumentácie — migrácia riešenia
do korporátneho Document Management systému ( FileNet )
○○ iZmluvník — online webová aplikácia na spracovanie žiadostí
o splátkový predaj

Pricewaterhouse
Coopers Slovensko, s. r. o.
○○ IT Moving ( sťahovanie IT infraštruktúry )

○○ Modernizácia sieťovej infraštruktúry a digitálna prezentácia
zbierkových predmetov Múzea mincí a medailí

○○ Automatizácia exekučných konaní
○○ Zvýšenie výkonu úložiska za účelom poskytovania lepších biznis
služieb

KOOPERATIVA
poisťovňa, a. s.,
Vienna Insurance Group
○○ Správa registratúry
○○ Riešenie pre elektronizáciu a správu firemných dokumentov
○○ Správa zákazníckych dát ( CRM )

Hlavné prínosy: zvýšenie produktivity, jednoduchší reporting
o obchodných aktivitách, efektívnejšia exekúcia obchodných
kampaní.

IZMLUVNÍK ÚSPEŠNÝ AJ V ČECHÁCH

Online webová aplikácia, ktorá zjednodušuje a zrýchľuje spracovanie žiadostí pre splátkový predaj, sa presadila aj v českej
pobočke spoločnosti. Riešenie reaguje na aktuálne akcie
a kampane pre splátkový predaj a od predajcu vyžaduje interaktívne len tie údaje, ktoré sú reálne potrebné pre konkrétneho
zákazníka.

Národná banka
Slovenska

Prvá stavebná
sporiteľňa, a. s.

AKTIVITY MANAŽMENT PRE LEPŠÍ PREHĽAD

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

○○ Virtualizácia IT infraštruktúry, záložné stredisko a kompletná
starostlivosť o IT serverovú infraštruktúru

ORANGE SLOVENSKO
Na pobočkách najväčšieho slovenského operátora sme implementovali riešenie eSign, ktoré šetrí čas a zjednodušuje komunikáciu zákazníka s operátorom. Zákazníci spoločnosti Orange
už môžu uzavrieť zmluvu či podpísať iný potrebný dokument
prostredníctvom vlastnoručného digitálneho podpisu eSign.
Za 3 roky bolo prostredníctvom tabletu podpísaných 5 miliónov
dokumentov, digitálny podpis skrátil čas na aktiváciu služieb
na pätinu a ročne sa ušetrí 40 ton papiera.

Česká
pojišťovna, a. s.

Hlavné prínosy: výrazná úspora nákladov, vyššia efektivita procesov, centralizácia kalkulačných služieb a parametrov pôžičiek
a kampaní.

Riešenie eSign od DATALANu nám umožnilo prepojiť dáta
s existujúcimi aj novými záznamami, a tiež rýchlo vyhľadať
relevantné informácie. Našim zákazníkom tak vieme poskytnúť
adresnejšie služby, ktoré sú prispôsobené ich potrebám.

V prípade mobilného bankovníctva, na ktorom sme pracovali
s DATALANom, služba nevyžaduje od klientov žiadnu návštevu
pobočky či podpisovanie nových zmlúv. Umožňuje mobilný
prístup k účtu, s prehľadom a štandardnými službami internetbankingu. Pre vyšší komfort sú samozrejmosťou mobilné platby.

Bc. ANDREJ BRADÁČ

Mgr. JANA LUKÁČOVÁ

projektový manažér / Orange

vedúca útvaru marketingu a komunikácie
/ Sberbank Slovensko
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Vzdelávanie

Slovenská
akadémia vied

Inšpirujte sa.
CLOUDOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA ZEFEKTÍVŇUJE PREVÁDZKU
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dodávali sme nové ICT pre výskumné úlohy vedeckého parku.
Cloudové riešenie a špičkové dátové centrum obsahuje spolu
736 výpočtových jadier, poskytuje pre cloud viac ako 10 TB
operačnej pamäte RAM a úložné systémy viac ako 100 TB hrubej kapacity. Súčasťou dodávky je aj riešenie pre desktop cloud,
ktoré umožňuje súčasne nakonfigurovať až 2208 desktopov.

Hlavné prínosy: zlepšenie IT podpory a efektívnosti prevádzky, zjednodušenie aktualizácií a migrácií na novšie operačné
systémy, zníženie rizika a zvýšenie zabezpečenia a dodržiavania
predpisov, výhodou je tiež desktop ako cloudová služba.

VIRTUÁLNA JASKYŇA PREPÁJA ŠTÚDIUM S PRAXOU
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
Vybavili sme halu vedecko-experimentálnych pracovísk najmodernejšími technológiami. Jednou z nich je aj „virtuálna jaskyňa“, v ktorej je možné modelovať, simulovať a vizualizovať
v 3D rôzne procesy a situácie v prírodnom prostredí, exteriéri
i v interiéri. Riešenie je v rámci strednej Európy unikátne.
Okrem toho môžu študenti využívať špičkové laboratóriá
a tlačiť 3D objekty.

Hlavné prínosy: lepšie prepojenie študentov, učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov s reálnou praxou a možnosť vizualizovať výsledky výpočtov a vytvorených teoretických modelov.

TABLETOVÉ TRIEDY SPRÍSTUPŇUJÚ VZDELÁVANIE BUDÚCNOSTI
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR sme deťom otvorili triedy 21. storočia. Materské, základné
a stredné školy na Slovensku získali moderné digitálne vybavenie, vďaka ktorému posunú výučbu na úplne novú úroveň.
1026 škôl bolo vybavených modernou tabletovou učebňou,
školy získali 5680 setov pozostávajúcich z interaktívnej tabule
a notebooku, 20 000 tabletov, 1000 wi-fi routrov a 2686 farebných tlačiarní.

○○ Realizácia infraštruktúrnej časti projektu IKT pre spracovanie
a analýzu údajov diaľkového prieskumu zeme, v rámci ktorého bola
dodaná technológia diskového poľa HP 3PAR o kapacite 100 TB,
vysokovýkonné grafické stanice HP 840 a záložný zdroj napájania
pre dátové centrum
○○ Projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
vrátane superpočítača pre vysokorýchlostné výpočty, modelovanie
a simuláciu procesov pre slovenskú akademickú obec a univerzity

Centrum vedecko-technických
informácií SR
○○ Zvýšenie rýchlosti a kapacity Slovenskej akademickej siete —
aktivovaná bola prenosová kapacita 2x100 Gb/s. V rámci riešenia
bola využitá technológia Cloud Xpress, založená na unikátnej
technológii PIC (Photonic Integrated Circuit ), ktorá ponúka
maximálnu prenosovú kapacitu až 500 Gbit/s.

Technická univerzita
vo Zvolene
○○ Návrh a dodávka virtuálnej jaskyne a 3D skenerov a tlačiarní pre
výučbu
○○ Optimalizácia IT infraštruktúry ( virtualizácia datacentra )
○○ Dobudovanie infraštruktúry a modernizácia technológií pre
vzdelávanie, bezdrôtový internet v exteriéroch univerzity,
rozšírenie diskovej kapacity dátového centra o 90 + 40 = 130 TB,
vysokorýchlostný internet 10 GB/s v objektoch univerzity, servery
pre centrálne zálohovanie a sieťové služby

Hlavné prínosy: moderný elektronický vzdelávací systém,
možnosť prístupu k špičkovým technológiám pre všetky skupiny
študentov, prispôsobenie výučbového obsahu a zintenzívnenie
aktívneho prístupu pedagógov.

Slovenská technická
univerzita v Bratislave
○○ Modernizácia IT infraštruktúry pracovísk STU
○○ Cloudová infraštruktúra pre výskumné úlohy v rámci vedeckého
parku STU

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
○○ Systém pre online štúdium a univerzitná „wikipedia“
○○ Digitalizácia predmetov a spracovanie obsahu predmetov do
e-learningovej podoby

Trnavská univerzita
v Trnave
○○ Informačný systém pre správu a manažment
○○ Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry, zabezpečenie
a montáž multimediálnej techniky pre podporu vzdelávania

Metodicko-pedagogické
centrum
○○ Dodávka, inštalácia a servis notebookov, projektorov, interaktívnych
tabúľ a kancelárskej techniky vrátane zaškolenia pracovníkov na
mieste inštalácie na celom území Slovenska

Žilinská univerzita
v Žiline
○○ Systém pre zápis a evidenciu študentov, vydávanie kariet
prostredníctvom biometrického digitálneho podpisu
○○ Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry, zabezpečenie
a montáž multimediálnej techniky pre podporu vzdelávania

ŠPIČKOVÉ NÁSTROJE PRE KVALITNEJŠIE VÝSLEDKY
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Projekt modernizácie informačno-komunikačných technológií
a technologického vybavenia laboratórií obsahoval dodávku
približne 800 rôznych zariadení — od štandardnej výpočtovej
techniky, 3D skenerov, spektrometrov, magnetomerov, georadarov, mikroskopov cez softvér až po zariadenie pre komplexné
vybavenie laboratórií.
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Hlavné prínosy: archeológovia nástroje využijú pri výskume
najstarších dejín a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska,
zároveň im pomáhajú pri vytvorení excelentného výskumného
pracoviska v odbore archeológia a systematickom výskume,
konzervácii a evidencii nálezov.

Na fakulte vychovávame špičkových informatikov, preto
potrebujeme riešenia, ktoré nám naozaj umožnia efektívne
pracovať so študentami a v rámci rôznych projektov
aj s odborníkmi na rôznych miestach sveta. Naše očakávania
prínosov dátového centra, ktoré pre univerzitu dodával
DATALAN, boli vysoké, ale reálne.

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.

Doc. Ing. PAVEL ČIČÁK, PhD.

Ing. JOZEF MATÚŠ, CSc., mim. prof.

dekan Fakulty informatiky a informačných technológií
/ STU v Bratislave

rektor / UCM v Trnave
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Samospráva

DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy
Slovenska

Inšpirujte sa.

○○ Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®.

ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB VYŠE 2100 OBCÍ A MIEST
DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST
Národný projekt Dátové centrum obcí a miest sprístupnil
samospráve privátnu cloud infraštruktúru a aplikácie v režime
softvér ako služba, vďaka čomu môžu poskytovať spolu až 138
elektronických služieb viac než 2,2 miliónom obyvateľom. Spolu
sme zapojeným obciam a mestám nainštalovali viac ako 7700
počítačov a notebookov a vybudovali sme viac ako 200 elektronických formulárov.

Hlavné prínosy: skrátenie času vybavovania jednotlivých služieb, zlepšenie dostupnosti informácií a zvýšenie miery kontroly
verejnej správy pre občanov, pre úrady je to najmä zabezpečenie elektronických služieb s minimálnymi nákladmi a možnosť
širokého výberu softvéru a aplikácií.

○○ Dátové centrum obcí a miest — dátové centrum, integrácia
systémov, cloudová platforma pre elektronické služby a správu
agendy.

Trnavský
samosprávny kraj
○○ Elektronizácia služieb a integrácia systémov ( eDesk, on-line
formuláre, elektronická podateľňa, Digitálne zastupiteľstvo ).

Žilinský
samosprávny kraj

KRAJE UŽ KOMUNIKUJÚ ELEKTRONICKY

○○ Elektronizácia služieb a integrácia systémov ( eDesk, on-line
formuláre, elektronická podateľňa, Digitálne zastupiteľstvo ).

ŽILINSKÝ A TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Elektronizovali sme Žilinský samosprávny kraj, ktorý ponúka
občanom možnosť vybaviť prostredníctvom internetu 71 služieb
priamo z domova. Veľa výhod prináša portál v oblasti dopravy,
zlepšila sa informovanosť o cestovnom ruchu v regióne, okrem
toho sú služby zamerané aj na sociálnu oblasť, zdravotníctvo
či kultúru. Pre Úrad Trnavského samosprávneho kraja sme
zase kompletizovali 49 služieb, ktoré zefektívnili komunikáciu
s občanmi. Služby budú určite využívať nielen mladí, ale vďaka
jednoduchosti aj staršia generácia.

Hlavné prínosy: pre občanov sú to dostupnejšie služby a jednoduchšia komunikácia, úrady majú väčší prehľad a flexibilnejší
prístup k archívnym záznamom, zefektívni a zrýchli sa reakcia
na požiadavky jednotlivcov i podnikateľských subjektov, pričom
všetky podania budú vybavované plne automaticky.

Bratislavský
samosprávny kraj

Nové
Zámky

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Hlavné prínosy: lepšie spojenie s obyvateľmi, rýchle a efektívne
zasielanie dôležitých oznamov, získavanie spätnej väzby na plány mesta v reálnom čase, pre obyvateľov najmä aktuálne informácie o dianí v kraji a možnosť zasielať podnety na zlepšenie.

○○ Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®.
○○ On-line zverejňovanie zmlúv.

Naším cieľom je preniesť výhody najnovších technológií do
každodenného života našich zákazníkov — občanov
a pracovníkov obecných a mestských úradov na Slovensku.
Som presvedčený, že prínosy projektu DCOM zaujmú nielen
v medzinárodnom meradle, ale ocenia ich predovšetkým samotní
užívatelia.
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Banská
Štiavnica
○○ Evidencia zberu komunálneho a separovaného odpadu.

Spišská
Nová Ves
○○ Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®.
○○ Digitálne zastupiteľstvo.

Prešov,
Poprad, Břeclav ( ČR )
○○ Digitálne zastupiteľstvo.

○○ Mobilná aplikácia pre obyvateľov kraja s interaktívnymi
funkcionalitami.
○○ Elektronizácia služieb a integrácia systémov ( eDesk, on-line
formuláre, elektronická podateľňa, Digitálne zastupiteľstvo ).

KRAJ V MOBILE

Mobilná aplikácia priniesla moderný, efektívny, okamžitý
a cielený spôsob komunikácie Bratislavského samosprávneho
kraja s občanmi. Riešenie bolo vyvinuté špeciálne pre potreby
samosprávy. Mobilná aplikácia je pre občanov bezplatná a je
voľné šíriteľná pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS
aj Android.

Bardejov

Chorvátsky
Grob
○○ Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®.
○○ On-line zverejňovanie zmlúv.

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

Projekt Elektronizácia BSK, ktorý sme spolurealizovali
s DATALANom, predstavuje obrovský prínos pre všetkých
obyvateľov nášho kraja, ktorým sa takto uľahčí komunikácia
s úradom a prinesie im značný úbytok ‘papierovania‘.

Ing. ADRIÁN BELÁNIK

Ing. Bc. PAVOL FREŠO

výkonný riaditeľ / DEUS

predseda / BSK
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Slovenská
pošta, a. s.

Verejná správa
Inšpirujte sa.
ELEKTRONICKY MÔŽETE PODAŤ AJ TRESTNÉ OZNÁMENIE

Železničná spoločnosť
Cargo Slovakia, a. s.

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
Na Generálnej prokuratúre SR sme ukončili projekt elektronizácie služieb, vďaka ktorému je napr. možné elektronicky podať
trestné oznámenie, získať výpis a odpis z registra trestov alebo
sa informovať o stave svojho konania v občianskych či trestných
veciach.

Hlavné prínosy: vyššia prístupnosť informácií a ochrana práv
občanov, zefektívnenie práce samotných prokurátorov a výmeny
informácií medzi štátnymi orgánmi a tiež zlepšenie medzinárodnej spolupráce v oblasti spravodlivosti.

ÚSTAVNÝ SÚD SR
Hlavné prínosy: väčšia dostupnosť informácií o konaniach pre
ich účastníkov, elektronizácia interných procesov, zrýchlenie
a zefektívnenie priebehu konaní, efektívnejšie je aj vyhľadávanie podaní a rozhodnutí Ústavného súdu SR.

ZDRAVOTNÍCTVO V SLOVENSKÝCH VÄZNICIACH JE ONLINE
ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
Inovatívny projekt sme realizovali aj pre Zbor väzenskej a justičnej stráže. Rozšírili sme existujúci komplexný informačný
systém o nový modul zdravotníckeho informačného systému pre
potreby Nemocnice pre obvinených a odsúdených a ústavov na
výkon väzby a trestu odňatia slobody v rámci celého Slovenska.

○○ Outsourcing správy IT prostredia a starostlivosti o koncových
používateľov a viac ako 4000 zariadení, dostupnosť 24/7.

Ústavný
súd SR

SPUSTILI SME PRAKTICKÉ E-SLUŽBY PRE OBČANOV

Už aj v konaní pred Ústavným súdom SR budú môcť slovenskí
občania využívať moderné elektronické služby. Projekt zahŕňal elektronizáciu podaní žiadostí alebo návrhov na začatie
konania, prideľovania a sprístupňovania spisov, elektronické
rozhodnutia a doručovanie verejných listín.

○○ Zmluva o poskytovaní systémových služieb vyššej podpory pre
zabezpečenie prevádzky Enterprise HW infraštruktúry HPE.
○○ Rámcová zmluva na pozáručný servis zariadení
výpočtovej techniky.

Hlavné prínosy: elektronická zdravotná dokumentácia prináša
lepší prehľad, jednoduchšiu komunikáciu, praktické prepojenie
v rámci jedného komplexného riešenia so vzájomným zdieľaním
informácií a tiež jednoduchú správu a podporu používateľov.

○○ Integrovaný informačný systém pre zefektívnenie činností ÚS SR
a komunikáciu s inými systémami verejnej správy a registrami.
○○ Elektronizácia služieb pre občanov a účastníkov konaní.
○○ Elektronická znalostná báza archivovaných rozhodnutí.
○○ Digitalizácia a sprístupnenie objektov kultúrneho dedičstva.
○○ Správa registratúry.

Zbor väzenskej
a justičnej stráže
○○ Komplexný informačný systém pre spracovanie údajov súvisiacich
s problematikou obvinených a odsúdených.
○○ Zdravotnícky informačný systém pre Nemocnicu pre obvinených
a odsúdených v Trenčíne a 18 zdravotníckych zariadení pri ústavoch.

Úrad
vlády SR
○○ Správa registratúry.

Generálna
prokuratúra SR
○○ Komplexný informačný systém pre spracovanie agendy prokurátorov
vrátane dodávky infraštruktúry a integrácie s externými systémami/
službami.
○○ Register trestov ( IS evidencie obvinených a odsúdených osôb ) slúži
na vydávanie výpisu a odpisu z registra trestov.

Finančná
správa SR
○○ Rámcová dohoda – Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne,
multifunkčné zariadenia, faxové prístroje a kopírovacie stroje,
vrátane rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
○○ Rámcová dohoda — technická a komunikačná infraštruktúra
pre informačné systémy.

Sociálna
poisťovňa
○○ Správa registratúry.
○○ Dodávka IT infraštruktúry a špecializovaných služieb ( dodávka
a servis výpočtovej techniky, dodávka LAN. infraštruktúry, servis
zariadení na ochranu vonkajšieho perimetra ).

Ministerstvo kultúry SR
○○ Portál duševného vlastníctva.
○○ Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR.
○○ Projekt elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva
a športu SR.

Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
○○ Riešenie pre jednotnú evidenciu, katalogizáciu, ukladanie
a archiváciu digitálnych dokumentov a pracovných podkladov.
○○ Správa webového obsahu — internet, intranet, evidencia občanov
v zahraničí, portál strategického riadenia, webová stránka
honorárnych konzulov, databáza diplomatov, on-line zverejňovanie
zmlúv.

„Doposiaľ bola prax taká, že občan mohol podať trestné oznámenie buď osobne na polícii alebo
prokuratúre, alebo písomne, keď trestné oznámenie doručil na príslušný orgán činný v trestnom
konaní. Nový systém, ktorý pre GP SR dodával DATALAN, umožňuje občanovi podať takéto trestné
oznámenie priamo z miesta bydliska, resp. z miesta, kde má počítač, cez ktorý má umožnený prístup
do ústredného portálu verejnej správy.

JUDr. JOZEF SZABÓ
námestník generálneho prokurátora / GP SR
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Zdravotníctvo

Onkologický ústav
svätej Alžbety, s. r. o.

Inšpirujte sa.
RIEŠENIE PRE BEZPEČNEJŠIU PRESKRIPCIU LIEKOV
PHARMAGUARD
Rýchle a kvalitné informácie prináša ľuďom nový systém z našej
dielne — PharmaGuard. Zameriava sa na interakcie liekov
a využíva pokročilú sémantickú technológiu, vďaka ktorej
dokáže upozorniť nielen na riziká pri súbežnom užívaní rôznych
liekov, ale umožní nájsť lacnejšiu alternatívu k lieku. Riešenie
je nápomocné aj pri nákupe lieku v zahraničí.

Hlavné prínosy: bezpečnejšia preskripcia liekov, v rámci ponuky
je možné si pozrieť kontraindikácie, substitučné lieky, vlastnú
lekárničku a históriu, užívateľom bude tiež k dispozícii privátna
zóna s vyhľadávaním a evidovaním presných popisov diagnóz.

○○ Nemocničný informačný systém ORDINIS®.
○○ Portál na komunikáciu s externými poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti.

Národný
onkologický ústav

Detská fakultná
nemocnica Košice
○○ Mobilné riešenie NOVORODENEC pre pomoc.
pri diagnostike kriticky chorých novorodencov.

Nemocnica Košice-Šaca, a. s.
— 1. súkromná nemocnica
○○ Nemocničný informačný systém ORDINIS®.

○○ Nemocničný informačný systém ORDINIS®.
○○ Manažérsky informačný systém.

Nemocnica
Poprad, a. s.
NÁSTROJ PRE ZÁCHRANU ŽIVOTA NAJMENŠÍCH PACIENTOV

○○ Nemocničný informačný systém ORDINIS®.

NOVORODENEC
Mobilné riešenie Novorodenec, unikátne v stredoeurópskom
meradle, vzniklo v spolupráci s klinikou neonatológie DFN
v Košiciach. Je možné ho využívať pri transporte, diagnostike
a liečbe kriticky chorých novorodencov a vďaka nemu dokážu
lekári poskytnúť malým pacientom pomoc rýchlejšie a efektívnejšie. Riešenie je realizované formou cloudu, čo prináša vysokú dostupnosť, automatické zálohovanie či prístup odkiaľkoľvek
a kedykoľvek je to potrebné.

Hlavné prínosy: efektívnejšia práca záchranárov a lekárov počas prevozu, presné a rýchle diagnostikovanie kriticky chorých
novorodencov, zdieľanie aktuálnych údajov medzi viacerými
lekárskymi tímami a lepšie zabezpečenie dát pacientov pred
stratou či zneužitím.

CLOUDOVÉ RIEŠENIE V SANITKÁCH NOVEJ GENERÁCIE
FALCK
S najväčším prevádzkovateľom zdravotnej záchrannej služby na
Slovensku, spoločnosťou Falck, sme naštartovali spoluprácu na
vývoji a implementácii nástrojov, ktoré zefektívnia prácu lekárov
a úsporou času a sprístupnením dôležitých informácií pomôžu
pri záchrane života pacientov. Prvým z riešení je elektronizácia
záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby. V sanitkách
novej generácie nahradil tradičné a najmä zdĺhavé vypisovanie
papierového formulára.
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Hlavné prínosy: možnosť elekonzultingu interne aj s externými
konzultantmi a špecialistami, možnosť operatívne využívať
získané dáta pre potreby zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a reportingu, eliminácia formálnej chybovosti, prístupnosť
záznamov pre zdravotnícke zariadenia s cieľom prípravy tímu
a prostriedkov pri akútnych stavoch, prepracované a intuitívne
UI, vysoká miera integrácie systému.

Elektronický záznam, ktorý nám DATALAN dodával do sanitiek
novej generácie, priniesol kompletný prístup k histórii pacientov
a pomáha tak lekárom a záchranárom pri diagnostike pacienta,
čím výrazne skvalitňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Dôležité je, že riešenie zároveň minimalizuje formálnu chybovosť
vypisovania doterajších papierových záznamov, čo má obrovský
význam z hľadiska forenzného.

Nové technológie od spoločnosti DATALAN nám pomôžu ušetriť
drahocenný čas, ktorý je pri záchrane detského života často
rozhodujúci.

Ing. VLADIMÍR HOSA

MUDr. PETER KRCHO, PhD.

vedúci pracovnej skupiny pre medicínsku techniku,
rozvoj a inovácie / FALCK

prednosta Kliniky neonatológie
/ LF UJPŠ a DFN v Košiciach
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Priemysel a sieťové odvetvie
Inšpirujte sa.
KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA AJ CEZ MOBIL
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
V Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti
Banská Bystrica sme rozšírili funkcionality rôznych firemných
aplikácií pre zvýšenie osobnej produktivity používateľov. Riešenie Document Management System — Mobile Web umožnilo
zjednotenie používateľského rozhrania rôznych aplikácií do
spoločného konceptu, čo zjednodušilo nielen nasadzovanie
aplikácií do prevádzky z pohľadu zaškoľovania

a adaptácie používateľov, ale aj riešenie prevádzkovej podpory používateľov, poskytovanie technickej podpory a riešenie
prípadných problémov.
Hlavné prínosy: vyššia produktivita zamestnancov, sprehľadnenie procesov a toku informácií a prístup k dátam a aktivitám odkiaľkoľvek a kedykoľvek prostredníctvom mobilných zariadení.

SLOVALCO
Hlavné prínosy: využitie novej modernej technológie Complex
Event Processing, čo je ideálna platforma na spracovanie
obrovského množstva dát v reálnom čase. CEP dokáže zároveň
v reálnom čase identifikovať blížiace sa hrozby, upozorniť na ne
zodpovedných pracovníkov a odporučiť najvhodnejšie riešenie,
ako na hrozbu reagovať.

ZARUČUJEME 100 % KONTROLU KVALITY BRZDOVÝCH VALCOV
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
Vyvinuli a implementovali sme unikátny systém optickej kontroly
BoreView360, vďaka ktorému bude možno aj vaša jazda autom
omnoho bezpečnejšia. Špeciálna kontrolná optická sústava
bola vyrobená technológiou 3D tlače a dokáže pozerať panoramaticky “dookola” v 360° uhle. Keď sa tento systém v praxi
osvedčí, môže sa stať štandardným systémom na kontrolu
brzdových valcov v celej korporácii Continental Automotive
po celom svete.

○○ Aplikácia na monitorovanie a riadenie procesu výroby hliníka
○○ Mobilné aplikácie pre podporu riadenia vo výrobe a kontrolu
dodržiavania pracovných postupov.
○○ Správa zmlúv, podpora procesov obstarávania.
○○ Budovanie kamerového systému.
○○ Systém pre logistiku kamiónov.
○○ Spracovanie faktúr — podpora procesov spracovania prijatých.
faktúr, príjem a spracovanie elektronických faktúr, integrácia so SAP
○○ Servis výpočtovej techniky, prevádzka a technická podpora IT
infraštruktúry a zálohovania dát pre viaceré platformy.

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.

PREDIKTÍVNE MODELY ZVYŠUJÚ PRODUKCIU

Naštartovali sme používanie tabletov s unikátnymi mobilnými
aplikáciami priamo vo výrobe. Aplikácie slúžia tak na podporu
riadenia vo výrobe, kontrolu dodržiavania stanovených pracovných postupov a na ešte efektívnejšie sledovanie
a riadenie procesu výroby hliníka.

Slovalco, a. s.

Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.

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

Duslo, a. s.
○○ Monitorovanie vysokotlakovej klapky či nízkotlakového
zásobníka NH3.
○○ Migrácia poštových služieb na platformu Microsoft Exchange.

NAFTA, a. s.
○○ Zálohovanie a vysoká dostupnosť dát v podnikovom prostredí.
○○ Monitorovanie sietí na báze dátových tokov.

Nemak ( SR, Nemecko,
Čína, Mexiko )
○○ LightThru — kontrola priechodnosti kanálov vodného chladenia hláv
valcov.
○○ OMS — 3D presná rozmerová kontrola hláv valcov motorov.

○○ Rámcová zmluva na dodávku a záručný servis serverov.

eustream, a. s.

Continental Automotive
( ČR, Jičín )
○○ Systém optickej kontroly BoreView360.

○○ Rámcová zmluva na dodávku a záručný servis notebookov.
○○ Zálohovanie a vysoká dostupnosť dát v podnikovom prostredí.

Hlavné prínosy: systém zabezpečuje 100 % vizuálnu kontrolu
vnútra brzdových valcov, kde deteguje aj drobné povrchové
nedostatky.

Bosch und Siemens
Hausgeräte (SR, CN)
○○ Kontrolný systém montáže elektromotorov.

Cesta inovácií, ktorá sa v Slovalcu osvedčila, je podmienená rastúcou úrovňou praktického používania elektronizácie vlastnými
zamestnancami aj zamestnancami externých dodávateľov prác. Nové riešenie od spoločnosti DATALAN prinieslo praktickú
elektronizáciu práce za použitia súčasného prostredia, s potenciálom rozvoja pri nadobúdaní skúseností
s používaním e-Povolení.

Ing. JOZEF PILNIK
manažér BOZP / Slovalco
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Investujeme do zmien,
aby sme zhodnotili naše
služby. Výsledkom budú
inovácie, ktoré oceníte.
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DATALAN na jeden pohľad
Dekáda v číslach

Oblasti pôsobenia

Tržby
Fínsko
Slovensko

36,1 mil.
EUR

42,9 mil.
EUR

42,1 mil.
EUR

Poľsko

69,7 mil.
EUR

61,6 mil.
EUR
41,9 mil.
EUR

51,3 mil.
EUR

Nemecko
Ukrajina

52,6 mil.
EUR

52,3 mil.
EUR

Čína

44,3 mil. EUR
Mexiko

Česká
republika
Rakúsko
Bosna
a Hercegovina

Omán

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tržby za vlastné výrobky a služby

24,6 mil.
EUR

14,2 mil.
EUR

2007

17,9 mil.
EUR

2008

18,4 mil.
EUR

2009

16,6 mil.
EUR

2010

13,3 mil.
EUR

2011

13,5 mil.
EUR

2012

24,9 mil.
EUR

15,8 mil.
EUR

2013

16,2 mil. EUR

2014

2015

2016

DIGITAL MANAGEMENT

SECURITY

Správa dát, zálohovanie, zdieľanie,
open data, core systémy, e-riadenie
obsahu, elektronické formuláre, online
procesy.

Data networking security,
intelligence security

IT SERVICES

CLOUD

Servery, senzory, infraštruktúra, networking, vizualizácia,
monitoring, servis

SaaS, spracovanie
a poskytovanie dátových
služieb

INTEGRATION

CUSTOM
DEVELOPMENT

Pridaná hodnota

16,1 mil.
EUR

14,3 mil.
EUR
10,9 mil.
EUR

9,9 mil.
EUR

12,8 mil.
EUR

15,1 mil.
EUR
12,3 mil.
EUR

13,2 mil.
EUR

9,6 mil. EUR

7,8 mil.
EUR

API, konektory, integrácia interných a externých systémov

2007

56

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

</>

Systémy na mieru

2016
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Ekonomický prehľad

Súvaha

Náklady v €

2016

2015

2014

2013

14 313 912

14 241 901

17 956 731

31 060 143

1 326 562
126 980
380 652
818 930

1 536 190
319 916
397 344
818 930

1 750 499
507 461
424 108
818 930

1 726 212
650 530
256 752
818 930

Obežný majetok

12 416 357

11 025 539

14 918 633

28 851 996

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
* Peniaze
* Účty v bankách
Časové rozlíšenia
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

1 162 493
2 130
11 001 720
250 014
25 155
224 859
570 993
549 197
21 796

1 636 226
12 341
7 823 331
1 553 641
36 565
1 517 076
1 680 172
1 642 943
37 229

608 245
38 490
10 093 947
4 177 951
31 499
4 146 452
1 287 599
1 260 995
26 604

2 091 727
46 407
25 379 324
1 334 538
41 818
1 292 720
481 935
438 795
43 140

Aktíva v €
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Pasíva v €

14 313 912

14 241 901

17 956 731

31 060 143

3 463 829
422 700
9 958
84 540
3 404 565
-457 934

5 068 316
422 700
9 958
84 540
3 404 565
1 146 553

4 658 586
422 700
9 958
84 540
1 194 092
2 947 296

4 666 531
422 700
9 958
84 540
2 290 794
1 858 539

10 596 305

8 926 122

13 280 402

26 344 464

Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery

312 811
85 245
7 365 955
2 832 294

570 984
106 608
8 248 316
214

948 731
115 563
12 213 326
2 782

748 167
127 450
25 468 180
667

Časové rozlíšenia

253 778

247 463

17 743

49 148

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

4 447
249 331

8 140
239 323

8 362
9 381

7 026
42 122

2016

2015

2014

2013

Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku ( zák. rezervný fond )
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky

Vybrané finančné ukazovatele
Ukazovatele likvidity

Pohotová likvidita

0,03

0,19

0,34

0,05

Bežná likvidita

1,53

1,14

1,17

1,05

Celková likvidita

1,69

1,34

1,22

1,13

Analýza zadlženosti

Stupeň finančnej samostatnosti

3,06

1,76

2,85

5,65

Zadlženosť

0,74

0,63

0,74

0,85

Doba obratu pohľadávok ( v dňoch )

77,69

62,26

93,15

130,77

Doba obratu zásob ( v dňoch )

11,54

7,78

7,07

10,04

Ukazovatele aktivity

Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ost. nes. dod.
Služby
Osobné náklady ( vrátane soc. zabez. )
Dane a poplatky
Odpisy DNaDHM
Zostatková cena predaného DM
Tvorba rezerv na hosp. činnosť
Tvorba a zúčt. opr. položiek k pohľadávkam
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. činn.
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

Vybrané finančné ukazovatele
Pridaná hodnota
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
EBITDA
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

2016

2015

2014

2013

22 994 849
1 175 142
10 782 179
9 375 584
15 185
406 455
1 357

21 318 405
773 413
17 359 916
11 063 744
16 813
362 506

37 717 202
737 135
15 526 658
10 821 103
15 080
346 126

30 188 471
689 169
9 311 174
9 542 216
21 010
245 437
17 573

54 667
129 061

68 788
157 978

-9 191
187 149

-4 141
78 673

44 934 479

51 121 563

65 341 262

50 089 582

42 919
4 082
26 392

37 188
1 359
27 242

40 459
3 019
24 492

32 820
12 386
31 110

73 393

65 789

67 970

76 316

0

0

0

0

45 007 872

51 187 352

65 409 232

50 165 898

2016

2015

2014

2013

28 078 516
16 174 536
249 900
20 946

26 882 416
25 789 946
36 011

45 082 399
24 586 844
-560 134
25 398

36 509 653
15 838 824
133 854
71 627

26 248

41 862

157 435

105 174

44 550 146

52 750 235

69 291 942

52 659 132

931
8 941
17

890
25 031
78

1 983
11 693
189

3 005
1 104

9 889

25 999

13 865

4 109

0

0

0

14 971

44 560 035

52 776 234

69 305 807

52 678 212

2016

2015

2014

2013

9 550 782
-384 333
2 533
-63 504
-447 837
-457 934

13 220 628
1 628 672
1 955 167
-39 790
1 588 882
1 146 553

15 128 113
3 950 680
4 271 408
-54 105
3 896 575
2 947 296

12 293 517
2 569 550
2 760 933
-72 207
2 512 314
1 858 539

Rentabilita

ROE

-0,13

0,23

0,63

0,40

ROA

-0,03

0,08

0,16

0,06
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Čo čísla neukážu
Až 84 % globálnych spoločností považuje digitálnu transformáciu
za nevyhnutnú pre svoje prežitie v nasledujúcich piatich rokoch.
No iba 3 % dokončilo transformačné úsilie v rámci celej firmy.
Do zmien je teda potrebné
pustiť sa akčnejšie.
Globálny prieskum totiž ukázal aj to, že spoločnosti, ktorým
sa to podarilo, zaznamenali výrazne vyšší podiel na trhu
( 85 % vs 41 % ) a ziskovosť ( 80 % vs 53 % ). Štúdia tiež potvrdila, že digitálna transformácia je v top trojke predpokladov
budúcich ziskov u spoločností všetkých veľkostí a vo všetkých
segmentoch.
Toto je pohľad na výsledky cez čísla. Skutočným výsledkom
zmien, ktoré nás všetkých čakajú, však bude to najdôležitejšie: spokojný zákazník, ktorý je jedinou 100 % zárukou nášho
prežitia na trhu.
A na toto sme sa sústredili v uplynulom roku aj my. Zhodnocovali sme svoje slabé aj silné stránky, prešli sme náročným
vlastným auditom a diagnostikou, spravili sme viaceré ťažké
rozhodnutia aj kroky, ku ktorým bola potrebná odvaha a viera
v seba samého. Preskúmali sme svoj potenciál a pochopili, že
dokážeme všetko, čo chceme — ak máme v sebe okrem knowhow aj presvedčenie, skvelých kolegov, silnú vôľu a drajv. Preto
sme sa rozhodli sústrediť na výrazné posilňovanie tímu, tak
skúsenosťami, ako aj talentom, a rovnako intenzívne sme sa
pustili do hlbšieho skúmania technológií ďalšej generácie, aby
sme z nich vyťažili pre vás maximum.
Podľa štúdie budú kľúčovým bodom zlomu, ktorý oddelí
digitálnych víťazov od tých, ktorí zaostanú, najbližšie dva roky.
My sme sa do toho pustili v roku 2016 naplno — a už teraz vám
môžeme hrdo priniesť prvé výsledky toho, čo vám ešte čísla
ukázať nedokážu.

V roku 2016 sme sa zamerali na skutočné a prínosné zmeny.
Teraz sa sústreďujeme na ešte výraznejší rozvoj inovatívnych tém
a produktov, posilnenie našej expertízy a budovanie know-how.
Aby boli naše spoločné výsledky 2017 zmenou k lepšiemu.

Finančný pohľad
Ročná účtovná závierka spoločnosti DATALAN bola schválená valným zhromaždením 22. júna 2017. Účtovná strata
vo výške 457 934 € bola uhradená z nerozdeleného zisku
minulých rokov. DATALAN, a. s., má 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti DATALAN — Connectivity and Cabling,
spol. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
V roku 2016 sa nemenila výška základnéhoimania 422
700 € a spoločnosť nenadobudla vlastné akcie. Náklady
na výskum a vývoj neboli v roku 2016 vynaložené.

Kvalita je trend,
ktorý bude v DATALANe
aktuálny vždy

Potvrdením kvality našich riešení je dlhodobo spätná väzba
zákazníkov, ako aj výsledok pravidelného auditu Integrovaného manažérskeho systému. DATALAN, ako jedna z prvých IT
spoločností na Slovensku, už v roku 1999 zaviedol vo firme
systém manažérstva kvality. IMS v našej praxi znamená nielen
súlad s právnymi a inými požiadavkami, ale predovšetkým skutočný záujem o poskytovanie špičkových služieb a stabilného
partnerstva našim zákazníkom, snahu o vytváranie kvalitných
pracovných podmienok pre náš tím a je tiež dôležitým záväzkom ohľaduplného správania k životnému prostrediu.

Za účtovné obdobie roku 2016 v zmysle platnej legislatívy
nemala naša spoločnosť povinnosť zostaviť konsolidovanú
účtovnú závierku a táto závierka ani nebola zostavená.
Po dni účtovnej závierky nastala zmena predsedu a členov
predstavenstva s účinnosťou od 31. 5. 2017.

Výrok audítora
DATALAN každoročne absolvuje aj audit účtovnej závierky,
uskutočňovaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými
štandardmi. Podľa aktuálnych výsledkov auditu, ktoré boli
potvrdené 31. 3. 2017, účtovná závierka DATALAN, a. s.,
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia
v súlade so zákonom o účtovníctve.

Manažérstva kvality
— norma ISO 9001:2008

V rámci auditu IMS
sme opätovne potvrdili vysokú
úroveň zavedených systémov

Manažérstva bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
— norma OHSAS 18001:2007

Environmentálneho
manažérstva — norma
ISO 14001:2004

Manažérstva
bezpečnosti informácií
— norma ISO/IEC 27001:2005

(Zdroj: SAP a Oxford Economics Study)
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Každý rok otáčame
stranu nových vízií
a plánov.
Na strane 27 sme inovatívnejší,
motivovaní a odhodlaní robiť veľké
veci spolu s vami.
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INOVÁCIE PRE ŽIVOT

Služby, nápady
a ľudia sú tu pre vás.

CENTRÁLA
DATALAN, a. s.

STREDISKO OUTSOURCINGU IT
A AUTORIZOVANÉHO SERVISU

BANSKÁ BYSTRICA

ŽILINA

KOŠICE

Galvaniho 17/A
Bratislava

Púchovská 8
Bratislava

Na Troskách 26
Banská Bystrica

Dolné Rudiny 3
Žilina

Popradská 68
Košice

+421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk

+421 2 323 727 77
servis@datalan.sk

+421 48 3210 888
datalanbb@datalan.sk

+421 41 500 62 32
datalanza@datalan.sk

+421 55 640 51 90
datalanke@datalan.sk

www.datalan.sk

