INOVÁCIE PRE ŽIVOT

2015
VÝROČNÁ
SPRÁVA

25

ROKOV PODPORY

25 ROKOV PODPORY

Opreli sme sa o vás.
A pohli sme svetom.

Za 25 rokov sme dokázali mnohé
a pomohli na svet prelomovým nápadom,
životaschopným myšlienkam, spustili
unikátne projekty a podporili výnimočné
talenty.

Nikdy by sme to však nedokázali sami.
Podarilo sa to s pomocou vás – našich
zákazníkov, partnerov a priateľov.
Len spolu dokážeme zmeniť veľa.
Ďakujeme.

www.dakujemeDATALAN.sk

Tak, ako vek nie je o čísle,
ani firma nie je len o štatistike.
Napriek tomu sme radi, že už 25 rokov vieme našim zákazníkom
potvrdiť stabilné partnerstvo a špičkovú úroveň poskytovaných
služieb aj výsledkami, ktoré hovoria samy za seba.

CELKOVÉ TRŽBY

PRIDANÁ HODNOTA

52,672 mil. €

13,221 mil. €

TRŽBY ZA IT SLUŽBY

TRŽBY ZA SOFTVÉR

24,957 mil. €

17,359 mil. €

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

3

/ OBSAH

25 ROKOV PODPORY

25 ROKOV PODPORY

CITY DOWHILL WORLD TOUR

FESTIVAL VEDY A NOC VÝSKUMNÍKOV

06 - 07

16 - 17

25 ROKOV PODPORY

25 ROKOV PODPORY

VIVA MUSICA!

SLOVENSKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR

24 - 25

30 - 31

25 ROKOV PODPORY

25 ROKOV PODPORY

NEPOČUJÚCE DIEŤA

OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

36 - 37

54 - 55

/ OBSAH

Obsah

25 ROKOV PODPORY
DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO ONLINE

KTO SME

08

NAŠE HODNOTY

09

ĽUDIA

10 – 11

FAKTY

12 – 13

MOMENTY

14 – 15

DOBRÉ NÁPADY

18 – 19

INOVÁCIE PRE ŽIVOT

20 – 21

PODPORUJEME

22 – 23

ČO PRE VÁS ROBÍME

26 – 27

OCENENIA

28

PARTNERSTVÁ

29

ZÁKAZNÍCI A ODVETVIA

32 – 33

REFERENCIE

34 – 35

RIEŠENIA V PRAXI

38

Financie, telekomunikácie,
obchod a služby

38 – 41

Priemysel a sieťové odvetvie

42 – 45

Vzdelávanie

46 – 49

Zdravotníctvo

50 – 53

Samospráva

56 – 59

Štátna správa

60 – 63

ZOZNÁMTE SA

66 – 69

JASNÝ CIEĽ

72

STATUS KVALITY

73

HOSPODÁRSKY VÝVOJ

74 – 75

FINANČNÉ UKAZOVATELE

76 – 77

KONTAKT

80

64 - 65
25 ROKOV PODPORY
ZELENÁ ŠKOLA

70 - 71
25 ROKOV PODPORY
MAGNA NEMOCNICA

78 - 79

Od štartu k cieľu
ženie najlepších
odhodlanie: robiť
to, čo nás baví
najlepšie, ako vieme.

Filip Polc
25 ROKOV PODPORY

NAJLEPŠÍ DOWNHILL BIKER SVETA

Partnersky podporujeme medzinárodnú súťaž City
Downhill World Tour a najlepšieho svetového city
downhill bikera Filipa Polca. Spoločne s Filipom,
ktorý je víťazom svetového turné a držiteľom troch
rekordov so zápisom v Guinessovej knihe rekordov,
sme rozbehli sériu adrenalínových pretekov
a priniesli svetovú cyklistickú špičku na Slovensko.

/ DATALAN — KTO SME

Patríme medzi lídrov v oblasti
informačných technológií
na slovenskom trhu.

„

Na špičku slovenského IT odvetvia nás radia desiatky
úspešných projektov, stovky spokojných zákazníkov, vyše
250 odborníkov v tíme. Našou najväčšou devízou sú dobré
nápady, znalosť technológií a biznisu, korektné vzťahy,
poctivá práca a vytrvalosť – to všetko tvorí podstatu značky
DATALAN, ktorá na trhu úspešne funguje už 25 rokov.

Vo všetkom, čo robíme,
dokážeme prostredníctvom
inovácií a technológií posúvať
hranice možného o krok vpred.

Služby

Infokomunikácie

Softvér

Outsourcing

Cloud

Tvorba a riadenie
heterogénnych infraštruktúr
a sietí, dohľad a monitoring
aplikácií a procesov.

Unikátne riešenia na mieru,
správa dokumentov a dát,
riadenie procesov, znalostné
systémy, mobilné služby.

Správa prostredia a staníc,
kompletná prevádzka,
služby on demand, servis
a konzultácie.

Prenájom infraštruktúry
alebo jej častí, softvér ako
služba, dáta, prevádzka alebo
aplikácie v cloude.

Pridaná hodnota
v eurách

Počet aktívnych
zákazníkov

Rokov
na trhu

1800+

25

Výsledky
Celkové tržby
v eurách

52,7 mil. € 13,2 mil. €
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Naše hodnoty
Inovácie
DATALAN založila partia IT nadšencov v roku 1990 a a technológie nás bavia
doteraz. Naším hnacím motorom je snaha hľadať cesty, ako robiť užitočné
veci jednoduchšie. Do inovácií a vývoja veľa investujeme, nevnímame ich
však samoúčelne – za to najdôležitejšie považujeme ľudí, ktorí inovácie
využívajú.

Partnerstvo
Spoľahlivosť, dôvera a osobný prístup. Partnerstvo pre nás znamená
schopnosť rozumieť biznisu a vytvoriť dobré riešenie pre konkrétne oblasti
a súčasti biznisu či každodenného života nášho zákazníka. Vďaka tomuto
prístupu máme za sebou desiatky projektov, ktoré fungujú a pomáhajú –
v samospráve a verejnej správe, vo finančných službách, na školách,
v zdravotníctve aj výrobe.

Kvalita
Kvalita služieb hovorí o tom, aká dobrá a zodpovedná firma je. Neustále
pracujeme na tom, aby bol každý člen nášho tímu v očiach zákazníka
vnímaný ako človek na správnom mieste. Odborné kompetencie, schopnosť
bezchybne a promptne vyriešiť požiadavky a osobný prístup patria
k hodnotám, ktoré si v tíme najviac ceníme.

Tím
Pre našich zákazníkov pracujú špičkoví technologickí experti aj nadšení
vizionári. Máme najvyššiu úroveň odborných partnerstiev so svetovými
technologickými lídrami. Náš tím disponuje desiatkami najaktuálnejších
certifikátov pre rôzne technológie a projektové riadenie, ktoré sú garanciou
odborných kompetencií a kvalít.

Komplexnosť
Poznáme najnovšie technologické trendy a zároveň vaše potreby a reálne
možnosti - a toto všetko dokážeme skĺbiť. Rozsahom služieb pod jednou
strechou, od jednoduchej údržby až po komplexné strategické riešenia,
a počtom projektov, ktoré sú výnimočné v stredoeurópskom meradle, patríme
k špičke na trhu.

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Ľudia
Bavia nás technológie a napĺňa nás vidieť ich prínosy vo vašom každodennom biznise. Fandíme dobrým nápadom a máme vízie,
ako sa vďaka technológiám posunúť spoločne vpred. A najmä – aj v digitálnej ére staviame na ľudskej komunikácii, osobnom prístupe
a nákazlivom nadšení pre inovácie – na tom v nás, čo žiadne stroje nahradiť nedokážu.

Michal Klačan

Ľuboš Petrík

Dušan Gavura

Marek Paščák

PREDSEDA

ČLEN PREDSTAVENSTVA
ZODPOVEDNÝ ZA AKTIVITY
V ODVETVÍ SAMOSPRÁVY

FINANČNÝ RIADITEĽ
A ČLEN PREDSTAVENSTVA

GENERÁLNY RIADITEĽ
A ČLEN PREDSTAVENSTVA

Michal zodpovedá za stratégiu
firmy v oblasti nových akvizícií
a aktivít v zahraničí a venuje sa
tiež spolupráci s akademickou
obcou v oblasti výskumu.
Vyštudoval Fakultu elektrotechniky
a informatiky STU a v DATALAN-e
je od roku 2003. Jeho srdcovkou
sú nové nápady na užitočné služby
pre ľudí, ako je napr. cenová
mapa nehnuteľností či aplikácie
pre nositeľné technológie.

Ľuboš sa venuje rozsiahlym
projektom informatizácie
verejnej správy a tiež jednému
z najväčších projektov v oblasti
elektronizácie samospráv –
Dátovému centru obcí a miest.
Absolvoval Ekonomickú
univerzitu v Bratislave
a v DATALAN-e pôsobí
od roku 2007.

Dušan zastáva pozíciu
finančného riaditeľa, na ktorej
zodpovedá za kompletné
hospodárske ukazovatele
a reporting. Absolvent
Elektrotechnickej fakulty STU
je členom tímu od roku 1999
a svojou rozvahou a analytickým
myslením stabilne vyvažuje
dynamické prostredie IT sektora.

Marek je ako CEO spoločnosti
zodpovedný za manažment, jej
obchodné výsledky a dlhodobé
smerovanie. Študoval na Fakulte
elektrotechniky a informatiky STU
a k tímu DATALAN sa pridal v roku
1999. Disponuje odhodlanosťou,
vytrvalosťou a zodpovednosťou,
vďaka čomu sa na neho môžu ľudia
vo firme i vy spoľahnúť aj v tých
najnáročnejších situáciách.

Má dve deti, veľa cestuje a o IT
trendoch sa s vami dokáže
zanietene rozprávať celé hodiny.

Otec dvoch detí a je obľúbeným
zdrojom pozitívnej energie doma
i v práci. Zároveň je členom
vinárskeho spolku v Šenkviciach
a výroba vína je jeho najväčším
relaxom.

Je otcom dvoch detí, kondíciu
si udržuje prechádzkami
s retrieverkou Ellie a v spoločnosti
vás možno prekvapí talentom
na bowling aj spev.

Čerstvý otec štyroch detí,
veľký hokejový fanúšik a aktívny
cyklista má rád dobrú spoločnosť
a kvalitné víno.

PREDSTAVENSTVA
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270 551 % 12

ZAMESTNANCOV
K 31. 12. 2015

NÁRAST TÍMU
OD ROKU 2000

OCENENÍ

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV
NA SLOVENSKU AJ V ZAHRANIČÍ

Predstavenstvo
Marek Paščák

Dušan Gavura

Jozef Mokrý

Norbert Lacko

Štefan Petergáč

Bohuslav Mesároš

Norbert Lacko

Rastislav Koutenský

ENTERPRISE
SOFTWARE

SMALL & MEDIUM
BUSINESS SOFTWARE

INFRAŠTRUKTÚRNE
RIEŠENIA A SLUŽBY

Miroslav Novák

Ľuboš Petrík

ŠTÁTNA SPRÁVA
A SOFTWARE

SAMOSPRÁVA

Dušan Gavura

Eva Chudíková

FINANCIE

MARKETING

Michal Klačan

Ľuboš Petrík

Dozorná rada

Divízie

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

Zuzana Škodová
Prochotská

Martin Morávek

INFRAŠTRUKTÚRA
A EDUKÁCIA

FINANCIE A TELCO
BUSINESS UNIT
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Čísla

CELKOVÉ TRŽBY

PRIDANÁ HODNOTA

52,672 mil. €

13,221 mil. €

TRŽBY ZA IT SLUŽBY

TRŽBY ZA SOFTVÉR

24,957 mil. €

17,359 mil. €

5.

5. najväčší
slovenský
softvérový dom

14.
14. najväčší
poskytovateľ
IT služieb

12

15.

15. najväčší dodávateľ IT
produktov a služieb podľa
pridanej hodnoty

VÝROČNÁ SPRÁVA DATALAN 2015
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Pozícia v odvetviach

2.

ŠPIČKA V PRIEMYSLE
najväčší IT dodávateľ

+70,1 %

4.

NAJVÄČŠÍ MEDZIROČNÝ
NÁRAST TRŽIEB

TOP V ŠTÁTNEJ
SPRÁVE A SAMOSPRÁVE
najväčší IT dodávateľ

+12,5 %

PODIEL
NA TRHU

7.

PLUS VO FINANČNÍCTVE
najväčší IT dodávateľ

POSTUP O 3 PRIEČKY

Dodávky a poskytovanie služieb

11

KRAJÍN SVETA
Slovensko, Česko, Rakúsko, Nemecko,
Poľsko, Fínsko, Ukrajina, Bosna a
Hercegovina, Čína, Omán, Mexiko

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Momenty

Fandíme dobrým
nápadom

Naštartovali sme
revolúciu v samospráve

Vyvíjame aplikácie
budúcnosti

OPRELI SA O NÁS
A POHLI SVETOM

VIAC NEŽ 1500 ZAPOJENÝCH
OBCÍ A MIEST

NOVÝ TREND MENÍ PRINCÍPY FIREMNÝCH
VYHĽADÁVAČOV

25 rokov na trhu sme sa rozhodli osláviť
netradične. Dlhodobo podporujeme dobré
nápady, mladé talenty a inšpiratívne projekty
z oblasti vzdelávania, športu, kultúry či sociálnej
pomoci – a pri príležitosti 25. výročia sme
dali priestor práve im. A o tom, ktoré ďalšie
myšlienky a iniciatívy podporíme v tomto roku,
ste mohli rozhodnúť aj vy. Za 100 dní hlasovania
výzva oslovila 9800 ľudí a svojím hlasom sa
do podpory zapojilo 3060 z vás. Viac informácií
na www.dakujemeDATALAN.sk.

Unikátny projekt Dátové centrum obcí a miest
prináša digitálnu éru do slovenskej samosprávy.
Dva roky práce, desiatky elektronizovaných
služieb, množstvo prínosov pre úrady
aj verejnosť. V Európe v súčasnosti neexistuje
projekt podobného rozsahu. Jeho kvality
potvrdilo aj ocenenie Najlepšie aplikačné
riešenie v súťaži Microsoft Industry Awards
2015 a víťazstvo v hodnotení EuroCloud Award
2015, kde sa DCOM v celkovej konkurencii
40 zúčastnených projektov z 11 krajín zaradil
medzi TOP 3 európske cloudové projekty.

DATALAN je jednou z mála spoločností, ktoré
sa venujú vývoju v náročnej, no progresívnej
oblasti sémantiky. Naše aplikácie dokážu
využívať strojovo spracovateľné znalosti
a odvodzovať nové fakty z existujúcich, vďaka
čomu prinášame používateľom inteligentnejšie
a presnejšie vyhľadávanie. Na princípe
sémantiky sme vyvinuli napr. aplikáciu
PharmaGuard, ktorá odhaľuje nežiaduce
interakcie liečivých látok a dokáže zvýšiť
bezpečnosť pri preskripcii liekov. V súčasnosti
na Slovensku neexistujú iné riešenia pracujúce
s využitím sémantiky.

Univerzita v cloude

Už 5 rokov vzdelávame
deti online

Potvrdili sme pozíciu
významného hráča

736 VÝPOČTOVÝCH JADIER,
10 TB OPERAČNEJ PAMÄTE RAM,
KAPACITA VIAC AKO 100 TB

45 PREDNÁŠOK, 545 ABSOLVENTOV,
98 % ÚSPEŠNOSŤ TESTOV

PRESTÍŽNE HODNOTENIE NA ZÁKLADE
DLHODOBÉHO RASTU

Spolu s STU v Bratislave sme spustili nové
Dátové centrum s kompletným cloudovým
riešením, určené pre študentov FIIT a FEI STU.
Dátové centrum obsahuje riešenie pre desktop
cloud, ktoré umožňuje súčasne nakonfigurovať
až 2208 virtuálnych desktopov a súčasťou
je aj mobilná dátová sieť, pripravená na náročné
výskumné účely.

Každoročne prinášame deťom z celého
Slovenska možnosť bezplatne študovať online
a získať diplom absolventa Detskej Univerzity
Komenského. Online univerzita je pre deti
jedinečnou príležitosťou dozvedieť sa mnoho
zaujímavých faktov z rôznych vedných disciplín
a zoznámiť sa s najlepšími slovenskými
profesormi jednoducho cez počítač.

Spoločnosť Deloitte každoročne zverejňuje
výsledky rebríčka najrýchlejšie rastúcich
technologických spoločností v strednej Európe
- Deloitte Technology Fast 50. V špeciálnej
kategórii Významný hráč na domácom trhu
si ako líder slovenskej IT branže ocenenie
prevzal aj DATALAN.

14
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Elektronické služby
občanom v praxi

Svetové ocenenie
pre projekt Novorodenec

Patríme medzi
svetovú špičku

NAJVÄČŠIA INTEGRÁCIA
V SLOVENSKOM eGOVERNMENTE

UNIKÁTNY PROJEKT
V RÁMCI CELEJ EURÓPY

100 % KONTROLA
KVALITY V AUTOPRIEMYSLE

Ústavný súd SR aj Generálna prokuratúra SR
už môžu využívať nový moderný informačný
systém. Medzi najväčšie prínosy patrí
efektívnejšia práca a rýchlejšia a jednoduchšia
komunikácia s občanmi, podnikateľmi
aj inštitúciami. Inováciou sú nielen elektronické
spisy prokurátorov, digitalizované súdne
rozhodnutia či automatizovaný prepis hlasu
počas pojednávaní, ale aj možnosť podať
trestné oznámenie a získať výpis z registra
trestov elektronicky.

Mobilné riešenie, realizované v spolupráci s Dr.
Krchom pre kliniku neonatológie DFN v Košiciach,
pomáha slovenským lekárom pri záchrane životov
kritických novorodencov. Moderná aplikácia dokáže
elektronicky odoslať potrebné údaje z diagnostiky
pacienta priamo na kliniku už počas transportu,
čím sa šetrí drahocenný čas. Za výnimočný prínos
riešenia v oblasti zdravotníctva nám patrí status
Partner of the Year, udelený v rámci celosvetového
hodnotenia Microsoft Award 2015.

Vo vývoji riešení pre kontrolu kvality výrobkov
patríme už niekoľko rokov medzi svetovú špičku
a úspešne sme sa etablovali v 9 krajinách
na 3 kontinentoch. Aktuálna novinka, systém
optickej kontroly BoreView360, bola vyrobená
technológiou 3D tlače a dokáže pozerať
panoramaticky „dookola“ v 360° uhle. Riešenie
sme dodávali pre zákazníka Continental
Automotive ČR a vďaka svojej unikátnosti bude
nasadené vo všetkých závodoch zákazníka
na celom svete.

Rekordné
DATALAN IT FORUM

Sme top partnerom
svetových značiek

6 HODÍN, 20 SPÍKROV, 250 ÚČASTNÍKOV,
MNOŽSTVO INŠPIRÁCIE

DATALAN ZÍSKAL NAJVYŠŠIE
OCENENIA GLOBÁLNEHO LÍDRA

Najnovšie IT trendy, zaujímavé biznis nápady,
inšpiratívne príbehy úspešných, príklady,
ako v praxi implementovať možnosti moderných
technológií, živé ukážky, unikátne prototypy
riešení, výsledky prieskumov, interaktívne
diskusie, workshopy, možnosť osobných
konzultácií so špičkovými odborníkmi –
vďaka jedinečnému mixu každoročne zavíta
na konferenciu DATALAN IT FORUM čoraz vyšší
počet účastníkov. Vysokú úroveň konferencie
potvrdzuje aj účasť zahraničných hostí
a partnerstvá svetových IT značiek.

DATALAN je Obchodný partner a tiež
System Technology Partner spoločnosti IBM
a na základe našich kompetencií disponujeme
aj prestížnym štatútom Premier Partner
v oblasti Power Systems, zálohovanie, software
a autorizovaný servis. Patrí nám aj ocenenie
HP Platinum partner, čo je najvyšší status
spoločnosť Hewlett-Packard.

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Mária Virčíková
25 ROKOV PODPORY

VEDKYŇA V OBLASTI
UMELEJ INTELIGENCIE

Zapájame sa do podujatia Európska noc
výskumníkov v rámci netradičného Festivalu vedy
a podporujeme inovatívne mladé talenty, akým
je aj kybernetička Mária Virčíková. Venuje sa vývoju
v oblasti umelej inteligencie a praktickému využitiu
robotov - humanoidov.

Podporujeme inovatívne
myšlienky a dávame
život dobrým nápadom.

/ DOBRÉ NÁPADY

Od nápadu k výsledkom

„

Za najdôležitejší motor považujem

Michal Klačan

túžbu ľudí niečo dokázať,

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

ísť za spoločným cieľom.

DATALAN založila partia mladých nadšencov, absolventov
Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave, v roku 1990. Spájali ich
znalosti technológií, nadšenie pre nové trendy a veľké vízie. Mix,
ktorý sa aj dnes vo firme posúva na ďalšie generácie datalancov.
Michal sa do partie pridal o pár rokov neskôr a hneď si získal
autoritu špecifickej komunity softvéristov. Spolu so svojím tímom
už na začiatku milénia vyvíjal mnohé inovatívne riešenia a dnes
spoluurčuje strategické smerovanie firmy.

„Práve teraz je čas nadýchnuť sa a odštartovať veci po novom.
Nevnímajme nové možnosti technológií a úplne iný životný štýl novej
generácie zákazníkov ako tlak na zmenu. Berme to ako príležitosť –
reštartovať procesy aj služby, ktoré musia byť jednoduché, intuitívne,
rýchlo a ľahko dostupné, a najmä relevantné a užitočné. Výzva je teda
jasná – a ako ju zvládnuť? Pustíme sa do nej spoločne.”

Top 3

01

02

03

NAJVÄČŠIE PLUS

NAJVÄČŠIA SATISFAKCIA

NAJVÄČŠIA HODNOTA

Inovatívnosť

Spoľahlivosť

Zodpovednosť

Na trh prichádzame s novými témami
často ako prví, v kombinácii s absolútnou
spoľahlivosťou - veci a projekty vždy
dotiahneme do konca.

Dobre odvedená práca a možnosť
prinášať do života reálne veci, ktoré ľudia
vedia oceniť a sú naozaj užitočné.

Zodpovední ľudia, ktorým nechýba
entuziazmus, nápady, chuť
a sebamotivácia.
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Výsledky pre ľudí

Inovácie pre život a dobré nápady
Čo je pre nás typické? Nechceme naskakovať, ale sami vytvárať vlnu inovácií.
Potenciál – vízie, energiu aj odvahu na to máme. Láka nás prekonávanie
hraníc, a hoci v sebe stále nosíme sen – preraziť s produktom, ktorý sa bude
predávať na celom svete, najväčšou ambíciou je pre nás zlepšiť a zjednodušiť
váš svet.

Užitočné služby pre každého z nás
Aj keď sa technológie často používajú v spojení so slovom budúcnosť – IT
je „len“ nástroj. Pomôcka k tomu, aby ste vy zlepšili služby svojim zákazníkom
a zefektívnili svoj biznis. Budúcnosťou je teda priamejšia a rýchlejšia cesta
od vízií do praxe a skutočný prínos pre reálnych ľudí.

Zodpovednosť
Riadime sa jednoduchou zásadou: robiť veci poriadne. Púšťať sa do projektov,
ktoré majú zmysel a prinášať riešenia, za ktoré sa môžeme hrdo postaviť.
A popri tom si stále uvedomovať, čo je rovnako dôležité: vzájomný rešpekt,
ochota pomôcť a podeliť sa a dobré vzťahy, ktoré pretrvajú, aj keď sa
technológie menia.

Vzájomná spolupráca
Slová ako dodávateľ a realizátor necháme v zmluvách. V skutočnom vzťahu
s vami chceme byť predovšetkým partnerom, s ktorým môžete otvorene
diskutovať a hľadať to najlepšie riešenie a ktorý obrovské možnosti technológií
mení na vaše konkrétne výhody.

Znalosti a kompetencie
V biznise je jediným fungujúcim návodom na úspech vyznať sa v tom,
čo robíte. My sme v technológiách skutočne dobrí. No nielen v ich vývoji
a implementácii, ale aj danosti rozoznať zmysluplné trendy a schopnosti vidieť,
ktoré technologické riešenie bude ideálne práve vo vašom prípade.

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Prenášame vízie do praxe

„

Inšpiruje nás každodenná spätná

Marek Paščák

väzba na výsledky práce - od zákazníkov,

ČLEN PREDSTAVENSTVA
A GENERÁLNY RIADITEĽ

aj ľudí, ktorí naše riešenia využívajú.

Za 25 rokov sme toho dokázali mnoho a zrealizovali viaceré
unikátne projekty, cenené aj za hranicami. V polovici
90-tych rokov mal DATALAN len cca 25 zamestnancov, no už vtedy
sme naštartovali vzťahy s viacerými zákazníkmi, s ktorými doteraz
spolupracujeme. Dnes nás je 10-násobne viac, rozrástla sa aj naša
zákaznícka rodina, to podstatné sa však nezmenilo. Vďačíme za
to aj Marekovi, ktorý rástol spolu s firmou a od roku 2014 zastáva
pozíciu generálneho riaditeľa.

„Desiatky odborníkov, stovky spokojných zákazníkov, hospodársky
rast, posun v rebríčku. To najdôležitejšie sa však nedá vystihnúť
žiadnym číslom. Našou najväčšou devízou vždy boli dobré nápady,
špičkové znalosti, profesionalita a ochota počúvať vás. Práve snaha
porozumieť potrebám vášho biznisu a nájsť riešenie, ktoré bude
pracovať pre vás, je hodnota, ktorá sa počíta. A s ktorou u nás
môžete rátať aj v budúcnosti.”

Top 3

01

02

03

NAJVÄČŠIE PLUS

NAJVÄČŠIA SATISFAKCIA

NAJVÄČŠIA HODNOTA

Znalosti

Užitočnosť

Ľudský prístup

IT nie je pre nás len oblasť podnikania.
Potvrdilo by vám to pár dní strávených
v našom tíme. Technológie dokonale
ovládame a všetky naše nazbierané
skúsenosti pracujú vo váš prospech.

Mať možnosť a príležitosť pracovať
na skutočne významných a prelomových
projektoch a prinášať inovácie, ktoré
dokážu zmeniť životy ľudí.

Veríme, že aj v biznise má svoje miesto
dôvera, profesionálny a zároveň osobný
prístup a najmä úprimný ľudský záujem.
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Užitočné služby

Mobilné riešenie Novorodenec

Dátové centrum obcí a miest

Špecializovaná mobilná aplikácia pre detskú neonatológiu
prenáša diagnostické údaje o malých pacientoch k lekárom už
počas transportu, a tým zvyšuje šancu na prežitie u kritických
novorodencov. Pomáha pri záchrane stoviek detí ročne! Mobilné
riešenie tohto typu zatiaľ nevyužívajú lekári v žiadnej inej
európskej krajine.

Národný projekt, do ktorého sa zapojilo viac ako
1500 slovenských miest a obcí, sprístupní verejnosti
138 elektronických služieb. Skráti im tak čas vybavenia
povinností, zlepší dostupnosť informácií a zvýši mieru kontroly
verejnej správy občanmi. Pre mestá a obce je výhodou prístup
k novým technológiám bez potreby budovania vlastných
informačných systémov.

Virtuálna jaskyňa

Personalizované bankovníctvo

Jediná svojho druhu v strednej Európe. Študentom Technikcej
univerzity vo Zvolene umožňuje modelovať, simulovať
a vizualizovať predmety a situácie vo forme interaktívnej
virtuálnej reality, vďaka čomu môžu vidieť budúce výsledky svojej
práce. Patrí k nej aj špičkové pracovisko pre 3D vizualizáciu
a laboratórium prototypingu.

Zmenili sme e-bankovníctvo z pasívneho portálu na priestor,
v ktorom banka s klientom aktívne komunikuje. Unikátna
aplikácia rozpoznáva aktuálne ponuky, o ktoré môže mať klient
záujem a na ktoré má nárok, zároveň mu umožňuje napr. zriadiť
si účet cez internet z pohodlia domova, bez nutnosti návštevy
pobočky.

Revolučný prepis hlasu

1. slovenský superpočítač

Podieľali sme sa na vývoji automatického prepisu hlasu do textu.
Technológia umožní nielen prepis nahrávok, ale aj pohodlné
vyhľadávanie vo zvukových záznamoch, a oproti iným nástrojom
tohto typu, voľne dostupným na trhu, je slovenský prepis hlasu
omnoho spoľahlivejší – jeho presnosť je na úrovni 96 %!

Superpočítač, ktorý využíva vedecká komunita vrátane
univerzít pri základnom výskume a komerčná sféra
v aplikovanom výskume, patril v čase inštalácie na 335. priečku
rebríčka najvýkonnejších zariadení sveta. Spolu s ďalšími
vysokovýkonnými výpočtovými systémami v rámci celého
projektu dosiahol výkon 130 TFLOPS.

Inteligentný vyhľadávač

Efektívnejšia výroba

Vyvinuli sme novú generáciu vyhľadávača, ktorý vám skutočne
rozumie. Pracuje na princípoch sémantiky a na slovenskom trhu
v súčasnosti neexistuje iné podobné riešenie. Hlavný dôraz
je kladený zároveň na dáta aj ich význam. Riešenie sa najprv
snaží porozumieť dopytu používateľa, pochopiť jeho význam
a až potom ho transformovať na dáta. Schopnosť vidieť dáta
v súvislostiach a zároveň sa učiť z vyhľadávača robí extrémne
účinný nástroj napr. pre oblasť finančníctva, ale aj školstva,
zdravotníctva či priemyslu.

Vyvíjame špičkové riešenia zamerané na kontrolu kvality
v procese výroby. Systémy, ktoré využívajú napr. nanokamery či
360° snímanie, v reálnom čase snímajú, analyzujú a vyhodnocujú
dáta, na základe ktorých je možné priamo počas výroby
identifikovať chybné výrobky a znižovať napr. riziko havárií.

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

21

/ PODPORUJEME

25 rokov podpory
Žijeme technológiami, veríme v inovácie, vítame obrovské možnosti digitalizácie – no ani ponorení v online svete nestrácame kontakt
s ľudskosťou. Veríme, že je dôležité deliť sa o svoj úspech s ostatnými. Ako jeden z TOP slovenských poskytovateľov IT riešení a služieb
sme úprimne vďační za dosiahnuté úspechy – a už 25 rokov sa o ne delíme s ľuďmi, s ktorými nás spája nadšenie, odhodlanie a snaha
meniť veci k lepšiemu.
Spoznajte príbehy výnimočných talentov a inšpiratívnych projektov na www.dakujemeDATALAN.sk.

Fandíte aj vy dobrým nápadom?

Venujte im pozornosť
Pri príležitosti nášho jubilea sme predstavili a podporili ďalšie projekty, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Rozhodnúť o tom, ktorý projekt
získa najväčšiu podporu, ste mohli svojím hlasom aj vy. Podporu v celkovej výške 10 000 eur sme osobne odovzdali na priateľskom
stretnutí fanúšikov dobrých nápadov 10. februára v Bratislave.

Nepocujucedieta.sk

Zelená škola

Magna Nemocnica

Prispeli sme k vybudovaniu 1. detského
audiocentra, ktoré bude slúžiť deťom
z celého Slovenska a vďaka ranej
diagnostike a liečbe im umožní viesť
plnohodnotnejší život.

Najväčší ekoprogram na svete, do ktorého
sa zapojilo viac než 290 slovenských
škôl a ktorého cieľom je naučiť deti byť
lepšie k životnému prostrediu aj k sebe
navzájom.

Pomáhame v projekte Magna Nemocnica,
kde nákupom zdravotníckeho materiálu
môžu ľudia podporiť zdravotnú
starostlivosť pre deti a ich rodiny
v krízových oblastiach sveta.
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FILIP POLC
A CITY DOWHILL WORLD TOUR

MÁRIA VIRČÍKOVÁ A FESTIVAL VEDY

MATEJ DRLIČKA A VIVA MUSICA!

JURAJ KUKURA A DETSKÁ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO

NADÁCIA DETSKÉHO
KARDIOCENTRA

JÁN RIAPOŠ A SLOVENSKÉ
PARALYMPIJSKÉ DRUŽSTVO

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

IVETA MALACHOVSKÁ
A VIANOČNÉ KONCERTY

DOBRÝ ANJEL

ČLOVEK V OHROZENÍ

GABRIEL ŠÍPOŠ
A OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

MUDR. PETER KRCHO
A PROJEKT NOVORODENEC

DAVID ZVERKO A MŠK
ŽIAR NAD HRONOM

MUDR. MÁRIA JASENKOVÁ A PLAMIENOK

INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY

LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

NOC VÝSKUMNÍKOV

VEDEC ROKA

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Matej Drlička
25 ROKOV PODPORY

HUDOBNÍK A ZAKLADATEĽ
FESTIVALU VIVA MUSICA!

Ako partneri sme podporili aj unikátny hudobný
festival VivaMusica!, ktorý prináša to najlepšie
z klasickej hudby a napĺňa ulice Bratislavy hviezdami
svetového kalibru. Každoročne ho navštívi viac než
10-tisíc fanúšikov!

Na IT scéne dlhodobo
udávame tón našimi
unikátnymi riešeniami.

/ ČO PRE VÁS ROBÍME

Moderné služby, fungujúce procesy,
spokojní zákazníci
To sú základné potreby vás – našich klientov. A toto sú oblasti, v ktorých vám pomôžeme tieto ciele naplniť.

Infokomunikácie
Projekty v oblasti systémovej integrácie a flexibilné infraštruktúry s vysokou dostupnosťou aplikácií a dát.

14.

+6 %

Sme 14. najväčší poskytovateľ
IT služieb na Slovensku.

Navrhujeme, implementujeme a spravujeme moderné infraštruktúry, využívajúce najnovšie
technologické možnosti. Efektívne riešenia realizujú skúsení a certifikovaní technológovia, ktorí sa
podieľali na viacerých, na Slovensku unikátnych projektoch, napr. dodávke prvého slovenského
superpočítača pre vedu a výskum či virtuálnej jaskyne pre technickú univerzitu.

Dosiahli sme 6 % medziročný
nárast tržieb za IT služby.

Poskytované riešenia a služby
ČČ
ČČ
ČČ

25

Disponujeme 25 rokmi
skúseností a najvyššími
odbornými certifikátmi.

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

dizajn a budovanie datacentier a dátových skladov,
návrh, konzultácie, dodávka a implementácia heterogénnych infokomunikačných riešení,
virtualizačné riešenia,
ukladanie, zálohovanie a archivácia dát,
bezpečnosť dát a monitorovanie databázových aktivít,
dizajn, implementácia a bezpečnosť sietí,
dohľad a monitoring, riadenie infraštruktúr, aplikácií a procesov,
dizajn a implementácia silnoprúdových a slaboprúdových projektov.

Softvér
Fungujúce riešenia na mieru, riadenie dokumentov, správa dát, znalostné systémy, mobilné aplikácie.

5

4,8 %

Sme 5. najväčší dodávateľ
softvéru na Slovensku.

Spojenie dlhoročných skúseností, špičkových znalostí a pochopenia potrieb vášho biznisu je našou
pridanou hodnotou, vďaka ktorej sme úspešne zrealizovali napríklad riešenie samoobslužnej zóny
pre vyše 500 000 zákazníkov telekomunikačného operátora, medzinárodné prepojenie registra
trestov, riešenie pre prepis hlasu či mobilné aplikácie pre bankovú sféru aj zdravotníctvo.

Dosiahli sme 4,8 %
medziročný nárast tržieb
za softvér.

Poskytované riešenia a služby
ČČ

ČČ

1800+

Aktívne spravujeme
softvérové riešenia
pre viac než 1800
zákazníkov.

ČČ
ČČ

ČČ

ČČ
ČČ

ČČ

ČČ
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inteligentná správa a vyhľadávanie dát s ohľadom na ich význam (Sémantické technológie,
Natural Language Processing, Web 3.0),
riešenia zákazníckych či partnerských portálov na podporu elektronickej komunikácie,
samoobslužné zóny a prepojenia so sociálnymi sieťami,
návrh a vývoj mobilných služieb a aplikácií, responzívny dizajn webových aplikácií,
riadenie, optimalizácia a monitoring procesov (Business Process Management, Business
Activity Monitoring),
správa firemných informácií a dokumentov (Enterprise Content Management,
Scanning & Capture, Vlastnoručný digitálny podpis),
riadenie prístupu dát a aplikácií (Identity a Access Management),
aplikácie a metódy na zber, analýzu a vyhodnotenie dát (Complex Event Processing, Data
Warehouse, Business Intelligence),
riadenie zákazníckych dát (CRM), znalostné systémy určené pre zdieľanie informácií
a spoluprácu pracovných tímov (eLearning, Knowledge management),
návrh a implementácia servisne orientovanej architektúry a systémová integrácia
heterogénnych technológií, vývoj aplikácií na mieru.
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Outsourcing
Od selektívneho outsourcingu pre konkrétnu oblasť až po zabezpečenie kompletnej prevádzky IT prostredia.

Zjednodušte si prácu a využívajte outsourcingové služby, ktoré vám poskytneme
nezávisle od hardvéru a softvéru spravovaného IT prostredia. Ako nášmu zákazníkovi
sú vám tiež k dispozícii výhody jedného z najväčších autorizovaných servisných centier
pre mnohé medzinárodné značky. Servis poskytujeme priamo u zákazníka (On-site)
alebo v priestoroch servisných centier (Bench) na celom území Slovenska.

Poskytované služby
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

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, dodávka a implementácia IT infraštruktúry,
správa, systémová podpora a monitoring IT infraštruktúr,
návrh a realizácia Roll-out riešení (customizácia, distribúcia a inštalácia hardvéru),
riadenie IT projektov.

10/50

24/7

4x

Poskytujeme služby
pre viac než 10 000 používateľov
a 50 000 zariadení.

Zabezpečujeme
dostupnosť 24/7 On-site.

Na našich zákazníkov sme
pripravení v 4 servisných
centrách.

Cloud
Softvérové riešenia a prenájom infraštruktúry s cieľom zvýšiť flexibilitu a minimalizovať náklady.

Cloudové riešenia vám prinesú zvýšenie flexibility pri získavaní a nasadzovaní riešení
a minimalizáciu investičných nákladov do infraštruktúry, vývoja či licencií. Našim
zákazníkom vieme poskytnúť vybrané softvérové riešenia ako službu (Software
as a Service), ako aj prenájom infraštruktúry alebo jej častí (Platform as a Service).

Poskytované služby
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

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

100 TB

Kapacita cloud úložiska
v dátovom centre STU
je až 100 TB.

1500+

Do cloud platformy DCOM
je zapojených viac než
1500 obcí.

17 mil.

Naša Cenová mapa
nehnuteľností obsahuje
17 miliónov datasetov.

Špeciálne riešenia
Naše systémy automatizovanej kontroly kvality vo výrobných podnikoch patria medzi svetovú špičku.

Riadiace a kontrolné systémy snímajú, analyzujú a v reálnom čase vyhodnocujú dáta,
na základe ktorých je možné priamo počas výroby identifikovať chybné výrobky
a tiež proaktívne znižovať riziko vzniku nestabilného výrobného procesu. Riešenia
sa využívajú po celom svete, špecializujeme sa najmä na veľkosériovú výrobu
v automobilovom priemysle, oblasť výrobkov osobnej hygieny a chemický priemysel.

Poskytované služby
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

automatická kontrola a triedenie produktov výrobnej linky,
vizualizácia priebehu a výsledkov, analýzy dát,
komplexné kamerové systémy,
testovanie funkčných a mechanických vlastností výrobkov,
vysoko presné 3D meranie referenčných bodov a plôch výrobkov,
operatívny monitoring.

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

Naše systémy úspešne fungujú
v Čechách, Maďarsku, ale aj
v Nemecku, Číne či Mexiku.

100 %

Unikátne riešenia dokážu
zabezpečiť 100 % kontroly
kvality vo výrobe.

V rámci produktov využívame
aj hybridné 3D technológie,
či nanokamery.
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Ocenenia

PROJEKT
NOVORODENEC
Partner of the Year
MICROSOFT AWARD 2015

PROJEKT DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST

EUROCLOUD AWARD 2015

MICROSOFT INDUSTRY AWARDS 2015

TOP 3 najlepšie európske
projekty v kategórii Best Cloud
Service for Vertical Markets

Najlepšie aplikačné riešenie
pre štátnu správu, samosprávu
a akademický sektor
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Vybrané partnerstvá
Partneri

Platinum Partner

Gold Partner

Premier Partner

Exclusive Partner

Gold Certified Partner

Silver Partner

Solution Partner

Implementation Partner

Premier Certified Partner

Business Solution Provider

Velocity Premier Solution
Partner

Premium Partner

Silver Partner

Gold Technology Provider

Gold Business Partner

Certified Alliance Partner

Gold Partner

Silver partner of SEAP

Symantec Registered Partner

ProPartner
Registered

Solution Provider
Enterprise level

Service and Installation
Partner

Signature
Solution Partner

Signature
Solution Partner

Servisní partneri

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Ján Riapoš
25 ROKOV PODPORY

NAJÚSPEŠNEJŠÍ PARALYMPIONIK
V HISTÓRII SR

Sme dlhodobým partnerom slovenských
paralympionikov, pri ktorých sme stáli počas
paralympijských hier v Pekingu, Vancouveri, Londýne
aj Soči, a naša podpora im bude patriť aj v Riu.
Športovci pod vedením Janka Riapoša dosiahli
za posledné roky rekordné víťazstvá a priniesli viac
než 30 medailí!

Dlhodobé úspechy nie sú
o ceste bez prekážok,
ale o vôli, ambíciách a sile
prekonať ich.

/ ZÁKAZNÍCI A ODVETVIA

Zákazníci a odvetvia
Rozumieme vášmu biznisu
DATALAN patrí medzi najvýznamnejších IT dodávateľov na Slovensku
so skúsenosťami vo viacerých segmentoch.
Sme jednotkou v poskytovaní IT služieb pre samosprávu, disponujeme znalosťami špecifík riešení pre verejnú správu, do odvetvia
priemyslu a výroby prinášame systémy unikátne aj v globálnom meradle, s veľkými víziami pracujeme na zaujímavých službách
a zlepšeniach aj v segmente zdravotníctva, a vo svete finančných služieb spolupracujeme s lídrami trhu na inováciách, ktorých výsledkom
budú moderné služby pre desiatky tisíc zákazníkov.

Finančný sektor
Vyvíjame riešenia, ktoré vašim
zákazníkom prinášajú pozitívnu
customer experience.

Telekomunikácie
Prinášame inovácie určené súčasnej
generácii, vyžadujúcej služby na mieru.

Sieťové odvetvie
Patríme k najvýznamnejším a stabilným
poskytovateľom IT služieb v sieťovom
odvetví.

Priemysel
Realizujeme rozsiahle projekty nielen
na Slovensku, ale aj v Nemecku, Číne
či v Mexiku.
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/ ZÁKAZNÍCI A ODVETVIA

Vzdelávanie
Našou ambíciou je spájať vďaka moderným
technológiám študentov so školou.

Zdravotníctvo
Aj zdravotníctvo a starostlivosť o pacientov
môže vďaka IT fungovať efektívnejšie.

Samospráva
Sme najsilnejším partnerom v špecializácii
na potreby miest a obcí na slovenskom trhu.

Štátna správa
Aj vďaka nám sa vízia e-komunikácie
občana so štátnymi orgánmi stáva realitou.

Obchod a služby
Do vašich prevádzok dokážeme dodať
moderné a fungujúce online riešenia.

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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/ REFERENCIE

Finančný sektor

Consumer Finance
Holding, a. s.

Česká pojišťovna, a. s.

Všeobecná úverová
banka, a. s.

VOLKSWAGEN Finančné
služby Slovensko, s. r. o.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group

Národná banka Slovenska

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Sberbank Slovensko, a. s.

Telekomunikácie a sieťové odvetvie

Orange Slovensko, a. s.

Slovak Telekom, a. s.

Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a. s.

Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.

Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.

NAFTA, a. s.

Duslo, a. s.

Nemak

ONTEX CZ, s. r. o.

SCA Hygiene
Products Slovakia, s. r. o.

Slovalco, a. s.

Centrum vedecko-technických
informácií SR/UIPŠ

Technická univerzita
vo Zvolene

Metodicko-pedagogické
centrum

Slovenská akadémia vied

Slovenská technická
univerzita v Bratislave

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trnavská univerzita v Trnave

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita Komenského
v Bratislave

Prešovská univerzita
v Prešove

Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava
Štefánika

Priemysel

Bosch und Siemens
Hausgeräte

Vzdelávanie
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Zdravotníctvo

AnalytX s. r. o.

Detská fakultná nemocnica
Košice

Národný onkologický ústav

Nemocnica Košice-Šaca, a. s.
1. súkromná nemocnica

Nemocnica Poprad, a. s.

Onkologický ústav svätej
Alžbety, s. r. o.

Banská Štiavnica

Bratislavský samosprávny kraj

DEUS

Chorvátsky Grob

Košice

Nové Zámky

Mestská časť Bratislava–
Petržalka

Spišská Nová Ves

Milevsko, Česká republika

Trnavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Finančná správa SR

Generálna prokuratúra SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí
SR

Slovenská pošta, a. s.

Sociálna poisťovňa

Úrad vlády SR

Ústavný súd SR

Zbor väzenskej a justičnej
stráže

Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a. s.

Ministerstvo hospodárstva SR

Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny

PricewaterhouseCoopers
Slovensko, s. r. o.

Slovenské liečebné kúpele
Piešťany, a. s.

Shell Slovakia

Samospráva

Štátna správa

Obchod a služby

ARBORIA PARK TRNAVA,
s. r. o.

MEINL RESIDENCE, s. r. o.

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Ľubica Majtánová
25 ROKOV PODPORY

INICIÁTORKA PROJEKTU NEPOČUJÚCEDIEŤA.SK

Vďaka našej podpore vznikne 1. diagnostické centrum
pre nepočujúce deti na Slovensku. Raná diagnostika a liečba
je základom, aby sluchovo postihnuté deti nezaostávali
a boli schopné viesť plnohodnotný život. Výsledkom projektu
však bude nielen lepšie technické vybavenie, ale aj vyššia
informovanosť rodičov a zdieľanie poznatkov medzi nimi
a odborníkmi.

Veľký zmysel aj malým
veciam dávajú ľudia,
pre ktorých to všetko
robíme.

/ RIEŠENIA V PRAXI / FINANCIE, TELEKOMUNIKÁCIE, OBCHOD A SLUŽBY

Financie, telekomunikácie,
obchod a služby
Moderná komunikácia s modernými ľuďmi
Personalizovaná ponuka a produkty, ktoré ma zaujímajú. Služby dostupné rýchlo
a jednoducho, vtedy a tam, kde to práve potrebujem. Veci vybavené na pár klikov.
A k tomu niečo navyše, čo mi potvrdí, že ako zákazník som si vybral dobre. Presne takto
uvažujú aj vaši zákazníci. Súčasná generácia vyžaduje úplne nové, jednoduché a užitočné
služby, ktoré majú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek.

SBERBANK

KOOPERATIVA

Moderné e-bankovníctvo
vie, čo zákazník chce

Aktivity manažment pre
lepší prehľad

Vyvinuli a implementovali sme
modul personalizovaných ponúk
do elektronického bankovníctva,
ktoré reflektujú požiadavky súčasnej
generácie zákazníkov. eBankovníctvo sa
tak z pasívneho portálu zmenilo napriestor,
v ktorom banka s klientom aktívne
komunikuje.

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.

Hlavné prínosy: rozpoznávanie ponúk
aktuálnych pre konkrétneho zákazníka,
real-time objednávka vrátane digitálneho
podpisu, vysoká bezpečnosť a flexibilita –
riešenie je možné integrovať s ďalšími
aplikáciami a prispôsobovať budúcim potrebám.

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

ORANGE

CONSUMER FINANCE HOLDING

Biometria
v praxi

iZmluvník úspešný
aj v Čechách

Na pobočkách 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.

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.

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.

38

Prinášame inovatívne riešenia,
ktoré v praxi fungujú, a zaručia vám
ten najdôležitejší prínos: väčšiu
spokojnosť vašich zákazníkov.

7. najväčší dodávateľ
pre finančný segment.

7

8/10

3/5

8 z 10 najväčších bánk
na Slovensku patrí medzi
našich klientov.

Riešenia dodávame
pre 3 z 5 najväčších
poisťovní na Slovensku.

Hlavné prínosy: výrazná úspora nákladov,
vyššia efektivita procesov, centralizácia
kalkulačných služieb a parametrov pôžičiek
a kampaní.
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DATALAN IT Forum
Inšpirácia pre váš biznis
21. 5. 2015 - Bratislava
Ktoré technológie vám pomôžu zlepšiť predaj služieb? Ako získate
užitočné informácie o vašich zákazníkoch? Čo vám prinesie
prechod do cloudu? Tieto a ďalšie otázky sme našim zákazníkom
zodpovedali na odbornej konferencii, ktorá každoročne prináša
desiatky biznis inšpirácií a technologických inovácií, ktoré sa oplatí
spoznať. Hlavnými témami konferencie boli personalizované služby,
umelá inteligencia a cloud.

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

Práve to sú oblasti, ktoré už dnes zásadne ovplyvňujú biznis
a môžu zvýšiť konkurencieschopnosť firiem. Konferencia, známa
svojím dynamickým formátom a zaujímavými spíkrami, dáva každý
rok priestor aj na otvorenú diskusiu a zdieľanie skúseností medzi
účastníkmi. V roku 2015 svojimi biznis príbehmi debatu spestrili
mladí nadšenci z prostredia úspešných startupov.
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Prehľad realizovaných riešení

Consumer Finance Holding, a. s.
ČČ
ČČ

ČČ
ČČ

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

Sberbank Slovensko, a. s.
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

Modul personalizovaných ponúk v rámci internetového bankovníctva
môjÚČETdomov – založenie účtu prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov
SmartBanking – mobilné bankovníctvo
Outsourcing správy IT prostredia a starostlivosti o koncových používateľov

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
ČČ
ČČ
ČČ

Správa registratúry
Riešenie pre elektronizáciu a správu firemných dokumentov
Správa zákazníckych dát (CRM)

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o.
ČČ

Samoobslužný portál pre dílerov, odmeňovací systém, systém pre štatistiky a analýzy predaja

Česká pojišťovna, a. s.
ČČ
ČČ

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

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
ČČ
ČČ

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

VÚB Leasing, a. s.
ČČ

Implementácia DMS riešenia do korporátneho Document Management systému (FileNet)

Národná banka Slovenska
ČČ

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

Spolupracujeme aj s:

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
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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
Prima banka Slovensko, a. s.

ČČ
ČČ
ČČ

ČČ
ČČ

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tatra banka, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka
zahraničnej banky
VB LEASING SK, spol. s r. o.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
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Orange Slovensko, a. s.
ČČ
ČČ
ČČ

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

Slovak Telekom, a. s.
ČČ

ČČ
ČČ
ČČ

Spájanie intranetov a znalostných systémov spoločností Slovak Telekom
a T-Mobile Slovensko, nárast o cca 3000 používateľov intranetu
Správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry, správa dennej pošty
Riešenie pre vymáhanie pohľadávok
Platforma na dobíjanie prepaid kreditov

ARBORIA PARK TRNAVA
ČČ

Kompletné projektovanie elektroinštalácie

MEINL RESIDENCE
ČČ

Slaboprúdové a silnoprúdové inštalácie na modernom polyfunkčnom komplexe

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
ČČ

IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)

Slovenské liečebné kúpele Piešťany
ČČ

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

ČČ

Brose Bratislava, spol. s r. o.
Bau3Mex, a.s.
CITROËN SLOVAKIA, s. r. o.
EDEN PARK, s. r. o.
Falkensteiner Hotel Bratislava, s. r. o.
GEFCO SLOVAKIA, s. r. o.

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

IRIS DENT, 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.

41

/ RIEŠENIA V PRAXI / PRIEMYSEL A SIEŤOVÉ ODVETVIE

Priemysel a sieťové odvetvie
Umelá inteligencia a robotika sú budúcnosť
Zákazníkom vieme poskytnúť služby a riešenia „na kľúč“ – od návrhu cez vývoj,
predstavenie funkčného prototypu až po implementáciu, a to všetko vo veľmi krátkom
čase.

CONTINENTAL AUTOMOTIVE

Zaručujeme 100 % kontrolu kvality brzdových valcov
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.

Inovácie neobchádzajú ani
priemyselnú výrobu. Ich cieľom
je predovšetkým zvýšiť výkonnosť
výroby a zlepšiť kvalitu výrobkov.
Práve v oblasti kontroly kvality
výroby sme dosiahli výnimočné
svetové úspechy.

2. najväčší dodávateľ
v priemysle.

2

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

3/5
SLOVALCO

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.
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.

30

Naše systémy na kontrolu
kvality dielov sa používajú
pre 3 z 5 najväčších
svetových výrobcov áut
a firmy z rôznych kútov
sveta.

Dokážeme skontrolovať
30 kusov produktov
za sekundu s meraním
údajov s presnosťou
na mikrometre.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ

Komunikácia a spolupráca aj cez mobil
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.
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Prehľad realizovaných riešení

Slovalco, a. s.
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

ČČ
ČČ
ČČ

ČČ

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
Systém monitorovania zaťaženia ojníc prevodovky
3D meranie anódových zvyškov – bilancia spotreby uhlíka pri výrobe hliníka
Nasadenie moderného audiovizuálneho riešenia do riadiaceho centra za účelom 24-hodinového monitorovania
prevádzky
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

Bosch und Siemens Hausgeräte (Slovensko, Čína)
ČČ

Kontrolný systém montáže elektromotorov

Continental Automotive ČR, Jičín
ČČ

Systém optickej kontroly BoreView360

Duslo, a. s.
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

Monitorovanie vysokotlakovej klapky
Monitorovanie nízkotlakového zásobníka NH3
Monitorovanie kotvenia desorbéra
Migrácia poštových služieb na platformu Microsoft Exchange

Nemak (Slovensko, Nemecko, Čína, Mexiko)
ČČ
ČČ

LightThru – kontrola priechodnosti kanálov vodného chladenia hláv valcov
OMS – 3D presná rozmerová kontrola hláv valcov motorov

ONTEX CZ, s. r. o.
ČČ

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

INA Kysuce, spol. s r. o.
ČČ

Systém na bezkontaktnú kontrolu závitu

Spolupracujeme aj s:

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
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FORTISCHEM, a. s.
INA SKALICA, spol. s r. o.
PCA Slovakia, s. r. o.
SHP Harmanec, a. s.
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
ČČ

Migrácia prevádzkových systémov a správa infraštruktúry

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
ČČ

Rámcová zmluva na dodávku a záručný servis serverov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
ČČ
ČČ
ČČ

Likvidácia faktúr, schvaľovanie objednávok, správa zmlúv
Systém pre podporu sledovania kvality podľa ISO, schvaľovanie žiadaniek
Elektronické procesy s využitím inteligentných mobilných zariadení

eustream, a. s.
ČČ
ČČ

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

NAFTA, a. s.
ČČ
ČČ

ČČ
ČČ
ČČ

Zálohovanie a vysoká dostupnosť dát v podnikovom prostredí
Monitorovanie sietí na báze dátových tokov

Veolia Energia Slovensko, a. s.
Východoslovenská energetika, a. s.
Západoslovenská energetika, a. s.

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Vzdelávanie
Aké bude slovenské školstvo v roku 2020?
Budúcnosťou je moderný systém pre vytváranie, správu a zdieľanie učebného obsahu,
online a interaktívne vzdelávanie, ochrana údajov v ére mobility, zálohovanie dát
aj prevádzky, interdisciplinárny výskum, ranking škôl a študentov pre skvalitnenie
výučby aj spoluprácu s praxou, využitie aplikácií či cloudu, virtualizácia sietí, sémantika,
ako aj nové metódy vzdelávania s nositeľnými technológiami a umelá inteligencia.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Špičkové nástroje
pre kvalitnejšie
výsledky

Moderná cloudová
infraštruktúra a dátové
centrum

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.

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: 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.

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.

MŠVVŠ SR

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Tabletové triedy budúcnosti

Virtuálna jaskyňa

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
wifi-routrov a 2686 farebných tlačiarní.

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

Hlavné prínosy: lepšie prepojenie študentov,
učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov
s reálnou praxou a možnosť vizualizovať
výsledky výpočtov a vytvorených teoretických
modelov.
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Aj slovenské univerzity dokážu vďaka
moderným technológiám zlepšiť svoje
fungovanie, vzdelávanie či výskum.
Mnohé z nich už majú vybudovanú
kvalitnú IT infraštruktúru a dnes sa
môžu sústrediť na inovatívne spôsoby
jej využitia.

15

35

1

Spolupracujeme
s 15 univerzitami
a vysokými školami
na Slovensku.

35 digitalizovaných
predmetov na slovenských
univerzitách.

1. slovenský superpočítač,
ktorý patril medzi
TOP 500 najvýkonnejších
zariadení sveta.
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University Day

Privítajte univerzity 21. storočia
17. 9. 2015 - Jasná
Zástupcovia slovenských univerzít mali opäť príležitosť spoznať
najnovšie trendy v modernizácii vzdelávania. Odborná konferencia,
ktorú pre nich každoročne organizujeme, predstavila nielen
technologické novinky, vízie a svetové trendy, ale aj úspešné
príklady z praxe a inovácie, ktoré môžu inšpirovať k pozitívnym
zmenám na slovenských univerzitách. Hosťom sme predstavili
najmodernejšie technológie, ktoré vytvoria komunikačný kanál
medzi študentmi a školou, inovatívne riešenia, vďaka ktorým sú

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

informácie dostupné na jeden klik, a mobilné služby pre študentov,
ako aj riešenia na podporu manažmentu univerzít a interných
procesov. Možnosti internetu vecí vo vzdelávaní predstavil
zahraničný hosť – Arabella Bakker z európskej centrály Samsung
Electronics a príklady zo zahraničia priniesol aj Robert Tickell
z Veľkej Británie, ktorý priblížil technológie pomáhajúce v oblasti
hodnotenia študentov a škôl.
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Prehľad realizovaných riešení
Metodicko-pedagogické centrum
ČČ

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

Slovenská akadémia vied
ČČ

ČČ

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

Slovenská technická univerzita v Bratislave
ČČ
ČČ

Modernizácia IT infraštruktúry pracovísk STU
Cloudová infraštruktúra pre výskumné úlohy v rámci vedeckého parku STU

Technická univerzita vo Zvolene
ČČ
ČČ
ČČ

ČČ
ČČ

Návrh a dodávka virtuálnej jaskyne a 3D skenerov a tlačiarní pre výučbu
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
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

Spolupracujeme aj s:

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
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Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Centrum vedecko-technických informácií SR/UIPŠ
Prešovská univerzita v Prešove
Štátny inštitút odborného vzdelávania
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
ČČ
ČČ

Systém pre online štúdium a univerzitná „wikipedia“
Digitalizácia predmetov a spracovanie obsahu predmetov do e-learningovej podoby

Trnavská univerzita v Trnave
ČČ
ČČ

Informačný systém pre správu a manažment
Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry, zabezpečenie a montáž multimediálnej techniky pre podporu
vzdelávania

Technická univerzita v Košiciach
ČČ

Správa registratúry

Žilinská univerzita v Žiline
ČČ
ČČ
ČČ

ČČ
ČČ
ČČ

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

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Zdravotníctvo
Fungujúce zdravotníctvo sa musí orientovať na pacienta
Sú nám dostupné inovácie, ktoré môžu zásadne zmeniť spôsob poskytovania
zdravotníckych služieb. Od smartfónov prechádzame k biometrii a nositeľným
technológiám a pozitívne výsledky prináša prienik mobility do zdravotníckej praxe,
napríklad aj formou aplikačných nadstavieb alebo notifikácií. Prínosom pre pacienta
sú aj znalostné systémy, ktoré prinesú slovenským lekárom najnovšie poznatky
zo svetovej klinickej praxe.

Žiť technológiami pre nás
znamená vidieť možnosti,
ktoré IT a nové trendy
prinášajú aj do tak dôležitej
oblasti nášho života akou
je zdravotníctvo.

PHARMAGUARD

Aplikácia pre lepší prehľad
v interakciách liekov
Rýchle a kvalitné informácie prináša ľuďom nová
aplikácia z našej dielne – PharmaGuard. Zameriava
sa na interakcie liekov a využíva pokročilú sémantickú
technológiu, vďaka ktorej dokáže pacienta upozorniť
nielen na riziká pri súbežnom užívaní rôznych liekov,
ale umožní mu nájsť lacnejšiu alternatívu k svojmu
lieku. Aplikácia je nápomocná aj pri nákupe lieku
v zahraničí.

1. mobilné riešenie
pomáhajúce v praxi
pri záchrane života.

1

Využitie pokročilej sémantickej technológie
v mobilnej aplikácii nemá na Slovensku
konkurenciu.

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.

3

Náš moderný nemocničný
informačný systém
ORDINIS sa využíva
v 3 krajinách.

150

Mobilná aplikácia
NOVORODENEC
pomáha pri záchrane 150
novorodencov ročne.

NOVORODENEC

Pomáhame zachraňovať životy
najmenších pacientov
Mobilné riešenie Novorodenec, unikátne
v stredoeurópskom meradle, vzniklo v spolupráci
s klinikou neonatológie DFN v Košiciach. Využíva sa
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.

Projekt získal prestížne ocenenie
na celosvetovej úrovni - patrí nám vďaka nemu
status Microsoft Partner of the Year.

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.

50

VÝROČNÁ SPRÁVA DATALAN 2015

/ RIEŠENIA V PRAXI / ZDRAVOTNÍCTVO

Moderné zdravotníctvo

Dostupné a praktické služby pre všetkých
19. 11. 2015 - Donovaly
Svet IT ukrýva obrovské možnosti aj pre oblasť zdravotníctva
a DATALAN ich každoročne predstavuje odbornej verejnosti
na špecializovanom workshope. Baví nás prekonávanie hraníc

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

a máme ambíciu nielen realizovať konkrétne projekty pre našich
zákazníkov, ale zároveň prinášať inšpiráciu, ako môžu technológie
pomôcť zlepšiť a skvalitniť starostlivosť o naše zdravie a životy.
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Prehľad realizovaných riešení

AnalytX, s.r.o.
ČČ

Laboratórny informačný systém ORDINIS®

Detská fakultná nemocnica Košice
ČČ

Mobilné riešenie NOVORODENEC pre pomoc pri diagnostike kriticky chorých novorodencov

Národný onkologický ústav
ČČ
ČČ

Nemocničný informačný systém ORDINIS®
Manažérsky informačný systém

Nemocnica Košice-Šaca, a. s. — 1. súkromná nemocnica
ČČ

Nemocničný informačný systém ORDINIS®

Nemocnica Poprad, a. s.
ČČ

Nemocničný informačný systém ORDINIS®

Onkologický ústav svätej Alžbety, s. r. o.
ČČ
ČČ

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

Spolupracujeme aj s:

ČČ
ČČ

ČČ
ČČ
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BIONT, a. s.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. N. Jégého, Dolný Kubín
GPN, s. r. o.
Liečebňa sv. Františka, a. s.

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

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.
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ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Petroleum Development Oman
Poliklinika Senica, n. o.
Psychiatrická nemocnica Hronovce

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

ČČ
ČČ
ČČ

Psychiatrická nemocnica Philippa
Pinela Pezinok
Viameda, s. r. o.

53

Gabriel Šípoš

25 ROKOV PODPORY

RIADITEĽ TRANSPARENCY
INTERNATIONAL SLOVENSKO

Sme podporovateľmi projektu Otvorená samospráva,
rebríčka, ktorý pravidelne hodnotí kvalitu
a otvorenosť komunikácie samospráv s občanmi
a motivuje mestá aj obce k vyššej transparentnosti
a pozitívnym zmenám pre nás všetkých.

Komunikovať otvorene,
konať transparentne,
fungovať efektívne – vždy
a všade.

/ RIEŠENIA V PRAXI / SAMOSPRÁVA

Samospráva
Efektívna práca, moderné služby, spokojný občan
Našou prioritou sú tiež zdieľané a aktualizované informácie medzi inštitúciami tak,
aby občan nemusel na piatich úradoch tú istú informáciu poskytovať päťkrát, sprístupnenie
informácií v reálnom čase a fungujúca online komunikácia so štátnymi orgánmi zo strany
samospráv aj obyvateľov.

DCOM

Elektronizácia služieb vyše 1500 miest a obcí
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 občanom a podnikateľom. Spolu sme zapojeným
obciam a mestám nainštalovali viac ako 7700 počítačov a notebookov a vybudovali sme
viac ako 200 elektronických formulárov.

Technológie budúcnosti môžu
byť aj v našich mestách realitou.
Prinášajú zefektívnenie práce úradu
a obyvatelia majú vďaka dostupným
elektronickým službám možnosť
vybaviť si potrebné záležitosti
s miestnym úradom z pohodlia
domova.

Sme jednotkou
v inováciách pre slovenskú
samosprávu a autormi
1. appstoru pre mestá
a obce.

1

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.

1500

1500 slovenských
miest a obcí zapojených
do projektu DCOM.

330

Medzi našich zákazníkov
patrí viac než 330 miest
a obcí.

ŽILINSKÝ A TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Kraje už komunikujú elektronicky
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

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.
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.
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Digitálne mesto
Prenášame vízie do životov obyvateľov
20. 10. 2015 - Vyhne
Nové možnosti, vďaka ktorým sa vízie o informatizácii Slovenska
dostanú do praxe rýchlejšie, sme predstavili na odbornej
konferencii, ktorej sa každoročne zúčastňujú desiatky zástupcov
samospráv z vyše stovky slovenských miest, obcí a krajov. Zaujala
ich možnosť osobných debát a zdieľania skúseností s kolegami

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

a IT expertmi a samozrejme – aktuálne témy, ktoré sa ich týkajú.
Témami minuloročného stretnutia bola úsporná a efektívna
infraštruktúra, moderný appstore s ponukou aplikácií a služieb
na prenájom, spoločné obecné úrady a stavebné konania
a samozrejme – najbližšie výzvy v oblasti informatizácie.
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Prehľad realizovaných riešení

DEUS
ČČ

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

Bratislavský samosprávny kraj
ČČ
ČČ

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

Trnavský samosprávny kraj
ČČ

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

Žilinský samosprávny kraj
ČČ

Mobilná aplikácia pre obyvateľov kraja s interaktívnymi funkcionalitami

Banská Štiavnica
ČČ

Evidencia zberu komunálneho a separovaného odpadu

Břeclav, Česká republika
ČČ

Digitálne zastupiteľstvo

Chorvátsky Grob
ČČ

Vzdialená správa, obnova a zálohovanie dát

Spolupracujeme aj s:
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
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Bernolákovo
Bojnice
Bytča
Galanta
Hurbanovo
Ivanka pri Dunaji
Kolárovo

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

Komjatice
Krompachy
Krupina
Kysucké Nové Mesto
Levoča
Myjava
Piešťany
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Bardejov
ČČ

Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®

Mestská časť Bratislava-Petržalka
ČČ

Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®

Nové Zámky
ČČ
ČČ

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

Prešov
ČČ

Digitálne zastupiteľstvo

Spišská Nová Ves
ČČ
ČČ

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN®
Digitálne zastupiteľstvo

Sliač
Snina
Svidník
Svit
Šaľa
Šenkvice
Terchová
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ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

Topoľčany
Trstená
Veľký Krtíš
Vranov nad Topľou
Zlaté Moravce
iné mestá a obce
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Štátna správa
Ako občan máte právo na fungujúci štát
V oblasti elektronizácie trestnej agendy sme sa vďaka skúsenostiam a know-how
zúčastňovali na jednom z najväčších projektov v tejto sfére na Slovensku. Naše znalosti
možností technológií a zároveň legislatívneho prostredia nám vytvárajú príležitosť prinášať
unikátne inovácie, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre iné krajiny v rámci európskeho
priestoru.

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

Elektronicky môžete podať aj trestné oznámenie
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.

Podieľame sa na projektoch, vďaka
ktorým vízia online komunikácie
občana s verejnou správou naberá
na reálnosti.

4. najväčší dodávateľ
pre oblasť verejnej správy.

4

12 983

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

Spustili sme praktické e-služby pre občanov

96 %

Digitalizovali sme
rozhodnutia Ústavného
súdu SR, vrátane
12 983 podaní a 298
audiozáznamov
z pojednávaní.

Unikátny prepis hlasu
dosahuje v súdnictve viac
než 96 % spoľahlivosť!

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.
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.

ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Elektronické zdravotníctvo v slovenských väzniciach
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.
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.
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Prehľad realizovaných riešení

Finančná správa SR
ČČ
ČČ
ČČ

Rámcová dohoda - technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy
Rámcová dohoda - dodávka multifunkčných zariadení, duplexných a prenosných tlačiarní
Rámcová dohoda - dodávka nového a likvidácia použitého spotrebného materiálu pre tlačiarne vo finančnej
správe Slovenskej republiky

Generálna prokuratúra SR
ČČ

ČČ

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

Ministerstvo kultúry SR
ČČ
ČČ

Portál Návštevník (komplexný prezentačný, rezervačný a predajný systém)
Portál duševného vlastníctva

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
ČČ

Projekt elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstvaa športu SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
ČČ
ČČ

ČČ

Správa registratúry
Správa webového obsahu – internet, intranet, evidencia občanov v zahraničí, portál strategického riadenia,
webová stránka honorárnych konzulov, databáza diplomatov, on-line zverejňovanie zmlúv
Komplexná dodávka zariadení výpočtovej techniky, servisná podpora aplikácií

Slovenská pošta, a. s.
ČČ

Rámcová zmluva na pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky

Spolupracujeme aj s:

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
ČČ
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Letové prevádzkové služby SR, š. p.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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Sociálna poisťovňa
ČČ
ČČ

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

Zbor väzenskej a justičnej stráže
ČČ
ČČ

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

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
ČČ

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

Úrad vlády SR
ČČ

Správa registratúry

Ústavný súd SR
ČČ

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

ČČ
ČČ
ČČ
ČČ

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

Ministerstvo vnútra SR
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Rozhlas a televízia Slovenska
Úrad priemyselného vlastníctva SR

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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Juraj Kukura
25 ROKOV PODPORY

RIADITEĽ DIVADLA ARÉNA A ZAKLADATEĽ DUK

Realizujeme online univerzitu, vďaka ktorej si môžu
deti z celého Slovenska každý rok bezplatne rozširovať
svoje obzory. Prostredníctvom online formy štúdia
ukazujeme, ako dokáže moderný prístup vyvolať
v deťoch záujem o poznávanie nových vecí a ako s nimi
školy môžu zlepšiť komunikáciu.

Najlepšia investícia
do spoločnej budúcnosti
je podpora vzdelávania
našich detí.

DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO ONLINE

/ ZOZNÁMTE SA

„

Priateľstvo, otvorená komunikácia,
ochota a spoľahlivosť
To sú slová, ktoré sa v odpovediach datalancov na otázku: “Čo si ceníš na ľuďoch
v našom tíme?” opakujú najčastejšie. Ľudia stoja za každým produktom či projektom,
ktorý pre vás realizujeme. Ich práca a prístup je to, čo rozhoduje – a podľa čoho
by ste si mali vyberať aj vy. Čím vás presvedčíme my?

Odbornosť a zodpovednosť
Skúsenosti a znalosti sú u nás samozrejmosť. Rozumieme technológiám
aj biznisu. Pridanou hodnotou je zanietenie a schopnosť dotiahnuť veci
do konca. Okrem toho sa spolu vieme aj zasmiať a aj pod silným tlakom
digitálnych trendov si v každej situácii dokážeme zachovať obyčajnú,
no cennú ľudskosť.
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V roku 2015 sme podporili
vzdelávanie nášho tímu sumou
61 787,65 €, čo predstavuje oproti
predchádzajúcemu roku nárast
o 75 %. Spolu naši ľudia získali
59 nových odborných certifikácií.
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Spoznajte nás aj cez čísla
S počtom ľudí rastie aj počet neformálnych stretnutí a aktivít, v roku 2015 sme spoločne zorganizovali desiatky akcií, ako napríklad
celofiremný KickOff, Debaty pri káve, Deň zdravia, v lese sme opekali a na lodi zakotvili pri pive, zvládli sme aj spoločné horské
aj cyklotúry, nechýbal teambuilding ani vianočná párty a decká potešil Mikuláš a dospelákov Peter Nagy.

TOP FAKTORY SPOKOJNOSTI NÁŠHO TÍMU

95 %

92 %

flexibilná pracovná
doba

spoločensky zodpovedné
správanie

90 %

firemná kultúra
a atmosféra

PRÍSPEVOK

89 %

úspešná pozícia na trhu

87 %

prístup zo strany vedenia

NA DOPLNKOVÉ
DÔCHODKOVÉ SPORENIE

18 831,04 €
TAKTO NÁS TO SPOLU BAVÍ

VÝDAVKY
NA OSOBNÝ ÚČET
SOCIÁLNEHO FONDU

96 %

datalancov považuje
firmu za dobrého
zamestnávateľa

95 %

ľudí považuje
súčasné postavenie
firmy za úspešné

95 %

ľudí považuje prácu
za zaujímavú a uspokojivú

94 %

datalancov verí v kvalitu
poskytovaných riešení
a služieb

67,5 %

18

zastúpenie
vysokoškolsky
vzdelaných

podporených detí

80,5 %

11
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zastúpenie mužov
pracujúcich
vo firme

svadieb

37,3 %

7

17 563,17 €
94 %

rokov je priemerný
vek datalanca

6,7 %

je spokojných
s bezproblémovou
spoluprácou v tíme

priemer
odpracovaných
rokov

osláv okrúhlych
jubileí
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Na čo myslíme,
keď hovoríme o motivácii
Aj keď DATALAN rastie, stále si zachováva neformálnu priateľskú atmosféru. Dobré vzťahy boli a stále budú tým, na čom je firma
postavená. A čo ďalšie je pre našich ľudí dôležité a v DATALAN-e to jednoznačne nájdu?

01

02

03

04

Zaujímavá náplň práce
a možnosť podieľať sa
na významných projektoch

Priestor pre sebarealizáciu
a uplatnenie schopností

Príležitosť neustále sa
vzdelávať a učiť nové veci

Finančné ohodnotenie
na základe prínosov

05

06

07

Transparentné procesy
a férové vedenie

Neformálna atmosféra
a podpora kreativity

Pravidelná
spätná väzba

91 %
zamestnancov spája svoju
budúcnosť s pracovným
pôsobením vo firme

Najlepšia kombinácia: skúsenosti a inovácie
Mnohí datalanci rástli s firmou a dnes sú zdrojom cenných skúseností. Po 25 rokoch na trhu však DATALAN svojím nadšením pre inovácie
a hľadanie unikátnych riešení stále oslovuje aj mladé talenty, ktoré sa vo firme našli. Čo baví a motivuje obe generácie?
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RASŤO KOUTENSKÝ
25 ROKOV S NAMI

PEŤO ŠIRKA
1 ROK S NAMI

Robiť naplno to, čo človeku dáva
zmysel a zároveň byť otvorený novým
myšlienkam.

Veľký priestor na sebarealizáciu,
super kolegovia, tučné benefity a najmä
radosť z práce.

ZDENO KUČERÁK
25 ROKOV S NAMI

ANDREJ DOBÁK
1 ROK S NAMI

Perfektný kolektív a práca,
ktorá človeka baví.

Príležitosť hľadať prienik moderných
technológií s potrebami klienta a jeho
zákazníkov.

NORO LACKO
18 ROKOV S NAMI

RADO PAJER
2 ROKY S NAMI

Možnosť rozvíjať sa spolu s firmou
a naplniť profesijné ambície a zároveň byť
obklopený skvelými kolegami.

Výzva orientácie v neustále sa meniacej
európskej aj slovenskej legislatíve - práve
táto potreba byť stále v strehu ma na práci
naozaj baví.
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DATALAN Award
Ocenenie najlepších

Interná súťaž DATALAN Award je ocenením práce, nápadov aj snahy a odhodlania ľudí v našom tíme. Každoročne dáva do pozornosti
“crème de la crème” našich projektov a kolegov. Tento rok sme ocenenia udeľovali už piatykrát.

Potvrdením toho, že súťaž DATALAN Award získava renomé
aj mimo firmy, sú mená osobností, ktoré každoročne prijmú
pozvanie stať sa členmi odbornej poroty. O najlepších projektoch
a “ajťákoch” v histórii súťaže rozhodovali významní zástupcovia
biznisu, médií, akademickej sféry aj ľudia z praxe, ako napríklad:
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie
vied, Ing. Tomáš Lacko, riaditeľ Výpočtového strediska SAV,
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej
univerzity v Žiline, Dr.h.c. Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor
Technickej univerzity v Košiciach, prof. RNDr. Gabriel Juhás,
PhD., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.,

z Ústavu počítačových systémov a sietí FIIT STU, Assoc.
Prof. František Duchoň, PhD. z Ústavu riadenia a priemyselnej
informatiky FEI STU, Ing. Tibor Weis, riaditeľ Centra informačných
technológií na Technickej univerzite vo Zvolene, Ing. Daniel
Valúch, PhD., technický expert fyzikálneho laboratória CERN Európskej organizácie pre jadrový výskum, ako aj Milan Veselý,
generálny riaditeľ a Anton Kret, riaditeľ oddelenia informačných
a komunikačných technológií v spoločnosti SLOVALCO
či Ivan Golian, zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ úseku
informačných systémov a sietí v ORANGE.

Absolútny Ajťák roka

Projekt roka: hlasovanie
odbornej poroty

Projekt roka: hlasovanie
zamestnancov

Jozef Kolek

Optická kontrola BOREVIEW360

Dátové centrum obcí a miest – DCOM

DIVÍZIA INFRAŠTRUKTÚRNYCH
RIEŠENÍ A SLUŽIEB

ZÁKAZNÍK: CONTINENTAL
AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC
JIČÍN

ZÁKAZNÍK: DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE
ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY SLOVENSKA
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Juraj Hipš
25 ROKOV PODPORY

RIADITEĽ OZ ŽIVICA A INICIÁTOR
PROJEKTU ZELENÁ ŠKOLA

Podporujeme vzdelávacie programy v slovenských
školách, ktorých cieľom je pozitívna zmena
myslenia detí. Fandíme myšlienke „byť lepší
k životnému prostrediu aj k sebe navzájom“, ktorá sa
do slovenskej školskej praxe prenáša zaujímavými
aktivitami a prostredníctvom inšpiratívneho prístupu
iniciatívnych učiteľov.

Rozhodovať s rešpektom
k svoju okoliu by malo
byť rovnako prirodzené
ako prostredie, ktoré vďaka
tomu vytvoríme.
PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA

/ JASNÝ CIEĽ

Naším najväčším úspechom
sú fungujúce inovácie
priamo v praxi
Jednou z výhod 25 rokov pôsobenia na trhu je aj získaný nadhľad.
Preskákali sme toho veľa a dnes už vieme, čo je naozaj dôležité.
Nestaviame na krátkodobých cieľoch a jednoduchých skratkách.

Patriť medzi lídrov pre nás
jednoducho znamená tvrdo
pracovať, nebude tomu inak ani
tento rok. Ambícia byť o krok vpred
nás vedie i naďalej. Zároveň však
nezabúdame, že naše úspechy
neznamenajú nič, ak nepomáhajú
aj ľuďom okolo nás.

„

Čísla, pozície, rastúce percentá, statusy a ocenenia sú síce váženou
kvantifikáciou z ekonomického pohľadu, no zmyslom našej práce
je predovšetkým zhmotňovanie vízií a prenášanie dobrých nápadov do života.
Ich výsledkom sú fungujúce a užitočné služby pre nás všetkých.
Minulý rok bol mimoriadne náročný. Ukončili sme viacero rozsiahlych
projektov, na ktorých pracovali desiatky technológov, s dynamickým vývojom
IT trhu sme držali krok rozširovaním našich technologických aj biznis znalostí
a posilnili sme tiež portfólio služieb pre konkrétne odvetvia, vďaka čomu sme
získali viacero významných klientov z komerčnej sféry aj verejnej správy.
A popri tom sme stále pracovali na nových nápadoch a rozmýšľali,
ako využiť možnosti technológií na zmenu vecí k lepšiemu. Technologické
inovovanie a vývoj nových unikátnych riešení je už dlhodobo súčasťou našej
každodennej práce, aj preto dokážeme spoločne realizovať projekty, ktoré si
získavajú ohlas za hranicami Slovenska. Naše špičkové know-how potvrdzujú
tiež partnerské ocenenia globálnych značiek – aj tento rok sme ich zopár
pridali do zbierky.

Finančné zhodnotenie v skratke
Ročná účtovná závierka spoločnosti DATALAN bola schválená valným zhromaždením 3. mája 2016.

Zisk vo výške
1 146 553 € bol prerozdelený
medzi akcionárov vo forme
dividend. DATALAN, a. s.,
má 100 %-ný podiel na základnom
imaní spoločnosti DATALAN Connectivity and Cabling, spol.
Spoločnosť nemá organizačnú
zložku v zahraničí.

V roku 2015 sa nemenila výška
základného imania 422 700 €
a spoločnosť nenadobudla vlastné
akcie. Náklady na výskum a vývoj
neboli v roku 2015 vynaložené.

Za účtovné obdobie roku 2015
v zmysle platnej legislatívy nemala
naša spoločnosť povinnosť
zostaviť konsolidovanú účtovnú
závierku a táto závierka ani nebola
zostavená.

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. 2016, účtovná závierka DATALAN, a.s., poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve.
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/ STATUS KVALITY

Naďalej potvrdzujeme
vysokú úroveň kvality

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.

V rámci auditu IMS sme opätovne potvrdili vysokú úroveň zavedených systémov

Manažérstva kvality - norma
ISO 9001:2008

Environmentálneho
manažérstva - norma ISO
14001:2004

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

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

Manažérstva bezpečnosti
informácií - norma ISO/IEC
27001:2005
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/ HOSPODÁRSKY VÝVOJ

DATALAN v číslach

52,6 mil. €

69,7 mil.
EUR

61,6 mil.
EUR
42,1 mil.
EUR

2008

2009

42,9 mil.
EUR

41,9 mil.
EUR

2010

2011

51,3 mil.
EUR

52,3 mil.
EUR

2012

2013

2014

2015

Vývoj tržieb

24,9 mil. €

24,6 mil.
EUR
17,9 mil.
EUR

2008

18,4 mil.
EUR

2009

16,6 mil.
EUR

2010

13,3 mil.
EUR

13,5 mil.
EUR

2011

2012

15,8 mil.
EUR

2013

2014

2015

Tržby za vlastné výrobky a služby

13,21 mil. €
16,1 mil.
EUR

10,9 mil.
EUR

9,9 mil.
EUR

2008

15,1 mil.
EUR

14,3 mil.
EUR

2009

2010

2011

12,8 mil.
EUR

12,3 mil.
EUR

2012

2013

2014

2015

Pridaná hodnota
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/ HOSPODÁRSKY VÝVOJ

Oblasti pôsobenia
Fínsko
Slovensko

Čína

Poľsko
Nemecko

Ukrajina

Česká
republika

Mexiko

Rakúsko
Bosna
a Hercegovina

Omán

Štruktúra predaja podľa segmentov
Štátna správa 32,8 %

Vzdelávanie

25,9 %

0,9 % Zdravotníctvo
1,0 % Sieťové odvetvie
0,9 % Telekomunikácie
Samospráva

16,5 %
Finančný sektor

8,6 % Priemysel

8,4 %
Obchod a služby 5 %

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.
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/ FINANČNÉ UKAZOVATEĽE

Ekonomický prehľad
Náklady €

2015

2014

2013

2012

Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru

21 318 405

37 717 202

30 188 471

28 894 501

Spotreba materiálu, energie a ost. nes. dod.

773 413

737 135

689 169

566 582

Služby

17 359 916

15 526 658

9 311 174

9 399 676

Osobné náklady (vrátane soc.zabez.)

11 063 744

10 821 103

9 542 216

9 174 099

Dane a poplatky

16 813

15 080

21 010

14 923

Odpisy DN a DHM

362 506

346 126

245 437

278 369

Zostatková cena predaného DM

17 573

Tvorba rezerv na hosp. činnosť
Tvorba a zúčt. opr. položiek k pohľadávkam

68 788

-9 191

-4 141

21 334

Ostatné náklady na hosp. činnosť

157 978

187 149

78 673

236 518

51 121 563

65 341 262

50 089 582

48 586 002

Prevod prevádzkových nákladov
Prevádzkové náklady spolu
Predané cenné papiere a podiely
Nákladové úroky

37 188

40 459

32 820

54 073

Kurzové straty

1 359

3 019

12 386

11 549

Ostatné náklady na finančnú činnosť

27 242

24 492

31 110

19 099

Finančné náklady spolu

65 789

67 970

76 316

84 721

Mimoriadne náklady

0

0

0

0

Náklady celkom

51 187 352

65 409 232

50 165 898

48 670 723

Tvorba rezerv na finančnú činnosť
Tvorba opravných položiek do nákl. na fin. činn.

Výnosy €

2015

2014

2013

2012

Tržby za predaj tovaru

26 882 416

45 082 399

36 509 653

37 845 502

Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb

25 789 946

24 586 844

15 838 824

13 498 069

-560 134

133 854

305 280

36 011

25 398

71 627

42 635

41 862

157 435

105 174

91 186

52 750 235

69 291 942

52 659 132

51 782 672

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

890

1 983

3 005

3 225

Kurzové zisky

25 031

11 693

1 104

12 524

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

78

189

Finančné výnosy spolu

25 999

13 865

4 109

15 749

Mimoriadne výnosy

0

0

0

0

Výnosy spolu

52 776 234

69 305 807

52 663 241

51 798 421

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek

Výsledok hospodárenia €

2015

2014

2013

2012

Pridaná hodnota

13 220 628

15 128 113

12 293 517

12 788 092

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

1 628 672

3 950 680

2 569 550

3 196 670

EBITDA

1 955 167

4 271 408

2 760 933

3 432 404

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-39 790

-54 105

-72 207

-68 972

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

1 588 882

3 896 575

2 497 343

3 127 698

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
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1 146 553

2 947 296

1 858 539

2 446 701

442 329

949 279

650 332

680 997
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/ FINANČNÉ UKAZOVATEĽE

Súvaha

2015

2014

2013

2012

Aktíva €

14 241 901

17 956 731

31 060 143

16 038 550

Neobežný majetok

1 536 190

1 750 499

1 726 212

1 378 091

Dlhodobý nehmotný majetok

319 916

507 461

650 530

369 645

Dlhodobý hmotný majetok

397 344

424 108

256 752

189 516

Dlhodobý finančný majetok

818 930

818 930

818 930

818 930

Obežný majetok

11 025 539

14 918 633

28 851 996

14 505 285

Zásoby

1 636 226

608 245

2 091 727

789 208

Dlhodobé pohľadávky

12 341

38 490

46 407

96 542

Krátkodobé pohľadávky

7 823 331

10 093 947

25 379 324

11 987 251

Finančné účty

1 553 641

4 177 951

1 334 538

1 632 284

Peniaze

36 565

31 499

41 818

41 801

Účty v bankách

1 517 076

4 146 452

1 292 720

1 590 483

Časové rozlíšenia

1 680 172

1 287 599

481 935

155 174

Náklady budúcich období

1 642 943

1 260 995

438 795

128 895

Príjmy budúcich období

37 229

26 604

43 140

26 279

Pasíva €

14 241 901

17 956 731

31 060 143

16 038 550

Vlastné imanie

5 068 316

4 658 586

4 666 531

4 157 991

Základné imanie

422 700

422 700

422 700

422 700

Kapitálové fondy

9 958

9 958

9 958

9 958

Fondy zo zisku (zák. rezervný fond)

84 540

84 540

84 540

84 540

Výsledok hospodárenia minulých rokov

3 404 565

1 194 092

2 290 794

1 194 092

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

1 146 553

2 947 296

1 858 539

2 446 701

Záväzky

8 926 122

13 280 402

26 344 464

11 775 151

Rezervy

570 984

948 731

748 167

608 691

Dlhodobé záväzky

106 608

115 563

127 450

73 448

Krátkodobé záväzky

8 248 316

12 213 326

25 468 180

10 326 202

Bankové úvery

214

2 782

667

766 810

Časové rozlíšenia

247 463

17 743

49 148

105 408

Výdavky budúcich období

8 140

8 362

7 026

6 238

Výnosy budúcich období

239 323

9 381

42 122

99 170

Vybrané finančné ukazovatele €

2015

2014

2013

2012

Ukazovatele likvidity
Pohotová likvidita

0,19

0,34

0,05

0,16

Bežná likvidita

1,14

1,17

1,05

1,32

Celková likvidita

1,34

1,22

1,13

1,40

Analýza zadlženosti
Stupeň finančnej samostatnosti

1,76

2,85

5,65

2,83

Zadlženosť

0,63

0,74

0,85

0,73

Doba obratu pohľadávok (v dňoch)

62,26

93,15

130,77

100,91

Doba obratu zásob (v dňoch)

7,78

7,07

10,04

7,36

Ukazovatele aktivity

Rentabilita
ROE

0,23

0,63

0,40

0,59

ROA

0,08

0,16

0,06

0,15

OPRELI SME SA O VÁS. A POHLI SME SVETOM.

77

Denisa Augustínová
25 ROKOV PODPORY

SPOLUZAKLADATEĽKA A RIADITEĽKA
MAGNA – LIEČIME TU A TERAZ

Zdravie, bezpečie, ľudskosť považujeme aj v digitálnej ére
za prioritu. Prispievame preto na bezplatné ošetrenie, liečbu,
stravu a pomoc v núdzi či v prípade krízových udalostí
pre deti a rodiny na celom svete. Zároveň podporujeme
ďalšie verejnoprospešné a nezištné aktivity slovenskej
organizácie, ktorej 500 humanitárnych pracovníkov pôsobí
v súčasnosti na troch kontinentoch.

Aj keď sa svet vďaka
IT zmenšil, priestor
pre našu ľudskosť
má stále kam rásť.

MAGNA NEMOCNICA

25 ROKOV PODPORY

Opreli sme sa o vás.
A pohli sme svetom.

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

