DIGITÁLNE NOVINKY, TRENDY
A ZAUJÍMAVOSTI

GDPR a vy:

Konkrétne kroky

Adam, Karol, Michal
Silná zostava DATALANu

Odporúčame:

digital safety first

EXTRA
PRÍLOHA

Ľuboš
Petrík

„Zmeny nás
posilnili“

LEGENDA OSLAVUJE 50

FinVision
2018
ZO ZÁKAZNÍKOV
FANÚŠIKOVIA

Magazín spoločnosti DATALAN
INOVÁCIE PRE ŽIVOT

Dovolenka: smart a bez stresu

02

2018

ročník XVI.

INOVÁCIE PRE ŽIVOT

Výsledky sú satisfakciou.

Pokračujme v tom.

NA ÚVOD

NA ÚVOD
Považujete sa za rozhodný typ? Viete
hneď a jednoznačne vysloviť áno, či
nie? A máte to rovnako v práci aj osobnom živote? Sú ľudia, ktorí sa riadia
intuíciou a šiestym zmyslom, aj takí,
ktoré síce tieto signály počujú, ale väčšiu váhu prikladajú ratiu. Poznám tiež
mnohých, ktorí si robia precízne za
a proti súpisy – a často sa aj napriek
prevahe argumentov v jednom stĺpci
rozhodnú pre opačný variant.
Práve v biznise je každý deň o väčších
či menších rozhodnutiach – Ísť do tohto projektu? Prijať tohto človeka? Odsúhlasiť investíciu? Uzavrieť zmluvu?
– a za úspechmi stoja práve dobré rozhodnutia v správnom čase. A za nimi
zase akýsi špecifický faktor X, niečo
nehmatateľné, čo však dobrých „rozhodcov“ odlišuje od iných. Vedia rozhodnutia robiť síce s rozvahou a chladnou hlavou, ale zároveň aj s určitou
mierou risku a odvahy, rýchlo a bez
dilematického otáčania sa vzad...
Ja osobne sa k rozhodovaniu staviam
prakticky. Procesor v hlave vyhodnotí

všetko potrebné, a tak akosi automaticky, za spolupáchateľstva podvedomia, ukáže cestu, ktorú zvoliť. Keďže
však fungujem v IT biznise a technológie sa mi pletú do každej úvahy, zaujímalo by ma, ako by sa s pomocou
umelej inteligencie dalo efektívnemu
rozhodovaniu naučiť alebo zaručiť
vyššie percento správneho rozhodnutia, za použitia dát, skúseností aj
predikcií. A ideálne to všetko algoritmicky spracovať a naprať do appky,
ktorá bude naozaj fungovať, a vďaka
ktorej by sme aj v práci začali používať hashtag #swipedright. Ak ste počulo o online zoznamke Tinder, viete
o čom hovorím. Jeden klik, ťah prstom
a je to. A keďže umelá inteligencia sa
učí a učí, počet „pravých rozhodnutí“
podľa posledných výsledkov Tinderu
rastie a zvyšuje sa vraj aj počet sľubov
Áno, ktoré si novomanželia hovoria
s dovetkom swiped right.
Výrobcovia appiek a poskytovatelia služieb, firmy a čoraz viac aj ľudia
z verejnej správy, majú informácie
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o rozhodovaní a fungovaní mozgu naštudované spredu aj odzadu. Počuli
ste napríklad o modeli Mindspace? Sumarizuje vplyvy, ktoré sa podieľajú na
našom rozhodovaní: o.i. dôveryhodnosť nositeľa informácie, naše osobné
motivačné faktory, sociálne normy,
nápadnosť signálov, zmyslové vnemy,
mentálne pocity záväzku, či naše ego.
Dobrou správou vedcov je, že ak chce
človek naozaj rozhodovanie používať
ako účinný nástroj, môže tieto mechanizmy spoznať, pochopiť a naučiť sa
používať.
Napadlo mi to, keď na stole čakala
ponuka na moje rozhodnutie. Prišla
bez ohlásenia, v náročných chvíľach
a mimo plánu (ako to už s tými plánmi býva), bola však zaujímavá, cenná a predstavovala výzvu, príležitosť
a možnú výbornú skúsenosť zároveň.
Takže – swipe left or right?
Žiadna umelá inteligencia a algoritmus k dispozícii nebol. Ani rýchlokurz ovládania kognitívnych funkcií. Ale napriek tomu k rozhodnutiu
prišlo a verím mu. Rozhodla som sa
robiť dobre dobré veci. Byť súčasťou
rozvoja firmy, ktorá podľa mňa má
potenciál. Byť partnerom ľuďom, ktorí sú šikovní a spoločne pred sebou
máme určite veľa veľkých vecí. Pustiť sa naplno do realizácie nápadov,
ktorých som mala vždy dostatok. Pomáhať v oblasti, ktorá bude v našej
budúcnosti zohrávať veľkú úlohu.
Spoluprinášať riešenia, ktoré sú užitočné, majú zmysel a budú nám všetkým spríjemňovať a uľahčovať život.
A jednoducho robiť prácu, ktorú mám
rada, na ešte vyššej úrovni. Od 1. júla
budem zastrešovať marketing a komunikáciu v DATALANe. Teším sa
a ďakujem všetkým kolegom, že ma
to s nim stále baví ;)

Ivana Dorozlo
Marketing Director
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NOVINKY

Sme v Digitálnej
koalícii

8.

ročník
ne
DUK Onli

DATA AN sa pr po l n c at ve tore c e om e zv en e
rovne
tálnyc zr čnost a znalost Slová ov a t m
a zv en e on renc esc opnost v oblast vz elávan a
a zamestnanost
Digitálna koalícia vznikla ako aktívna odpoveď na nevyhnutnú digitálnu transformáciu, ktorá čaká aj Slovensko. Slovenský vzdelávací systém
musí byť schopný pripraviť absolventov škôl na dramatické zmeny, ktoré prichádzajú. Koalíciu spoluzaložil
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s IT Asociáciou Slovenska a okrem významných
IT spoločností sú členmi aj inštitúcie
z privátneho, verejného, neziskového
aj akademického sektora. Za krátke
obdobie od založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov
v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne
výsledky – príkladom je IT Akadémia,
národný program vzdelávania pre
21. storočie, do ktorého je zapojených
33-tisíc žiakov, 3-tisíc vysokoškolákov
a 2100 pedagógov.
DATALAN v rámci koalície predstavil
nielen vízie v oblasti zvyšovania úrovne digitálnych zručností na Slovensku,

ale aj konkrétne kroky a aktivity na
najbližšie roky.
Patrí medzi ne intenzívna spolupráca
s vysokými školami, napr. aj prostredníctvom našej odbornej konferencie
University Day, ktorá je v rámci slovenských podmienok unikátnou komunikačnou platformou na výmenu
informácií o nových možnostiach digitalizácie a využití najmodernejších
nástrojov vo vzdelávacom procese.
Zároveň budeme pokračovať vo vytváraní technologického a odborného
zázemia, ktoré reálne prinesie inovatívne postupy do elektronizácie vzdelávacieho procesu školských inštitúcií
na všetkých úrovniach.
A medzi naše významné aktivity aj tento rok bude patriť realizácia Detskej
Univerzity Komenského Online, ktorá
je prvým online vzdelávacím portálom
pre deti na Slovensku a prináša im
možnosť študovať bezplatne, odkiaľkoľvek na Slovensku, len prostredníctvom svojho počítača.

Univerzita
pre deti
z celého
Slovenska

DATA AN op ť pr nes e
eťom
točn onl ne
zábav nové ve omost
a spestr m leto

Organizujeme 8. ročník DUK Online
a možnosť študovať online a získať
diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online je otvorená pre deti odkiaľkoľvek. Učiť sa
môžu kedykoľvek – stačí im počítač
a pripojenie na internet. Na prázdninovú online univerzitu sa každý
rok hlásia stovky detí, ktoré lákajú
nielen zaujímavé a netradičné témy
prednášok, ale aj možnosť vidieť
a počúvať univerzitného profesora.
Online univerzita je jedinečná príležitosť dozvedieť sa jednoduchou
online formou mnoho netušených
faktov z rôznych vedných disciplín.
Na DUK Online majú deti zároveň
možnosť overiť si novozískané vedomosti v online kvízoch a získavať
za štúdium body.
Štúdium organizuje DATALAN
v partnerskej spolupráci s Divadlom Aréna a Univerzitou Komenského a prebieha počas celých
letných prázdnin.
Prihláste aj svoje deti
– registrácia je otvorená do 31. júla

www.dukonline.sk

NOVINKY

CODECON
a ťá ov a opec
obré o

Každý rok na jar to náš kolega, alias
brutal web developer Peťo Širka rozbalí na vývojárskej konferencii Codecon,
ktorá je najväčšou akciou svojho druhu na Slovensku a DATALAN je každoročne partnerom. Tento rok bolo na
špičkový a bohatý program zvedavé rekordné množstvo účastníkov – prihlásilo sa vyše 600 kóderov, developerov
a ďalších ajťákov, ktorí chceli pochytiť
najnovšie know-how v rôznych oblastiach – od cyber bezpečnosti až po nástroje na zlepšenie Slovenska. Program
nájdete na www.codecon.sk

Vedec roka

vantové meran a a nanotec nol
po por l sme p č ov ve

e

DATA AN e l oročn m partnerom pro e t
e ec ro a
toré o c e om e ocen ť vyz v n ť a vere nost prezentovať
p č ov c slovens c ve cov a v sle y c práce
Nad podujatím, ktoré organizuje Centrum vedecko-technických informácií
SR, Slovenská akadémia vied a Zväz
slovenských vedeckotechnických spoločností a ktoré DATALAN podporuje
dlhodobo, tento rok prevzal záštitu
prezident Slovenskej republiky a ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo
15. mája 2018 v Bratislave.
Ocenenia boli udelené v piatich kategóriách: Vedcom roka je prof.
RNDr. Michal Fečkan, DrSc., z UK
v Bratislave, pôsobiaci aj v Matematickom ústave SAV, ktorý bol ocenený
za mimoriadnu publikačnú aktivitu,
zahrňujúcu monografiu a 18 článkov
publikovaných v prestížnych matematických časopisoch. Mladým vedeckým pracovníkom roku 2017 je RNDr.
Daniel Reitzner, PhD. z Fyzikálneho

ústavu SAV vďaka svojej práci v oblasti kvantových meraní. Ocenený bol
aj Inovátor roka – prof. Ing. Ľubomír
Šooš, PhD. z STU v Bratislave, ktorý
sa venuje výskumu, vývoju a návrhu
nových progresívnych riešení konštrukčných zariadení, a tiež Osobnosť
medzinárodnej spolupráce, ktorou sa
stal prof. Ing. Milan Dado, PhD. zo ŽU
v Žiline. Špeciálne sme boli zvedaví
na kategóriu Technológ roka – zvíťazil
v nej prof. RNDr. Pavol Miškovský,
DrSc. z Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach za jeho prínos a výsledky vo vývoji nanotechnológií na detekciu znečistenia vo vode
a potravinách, ktorej význam potvrdil
aj zisk prestížneho medzinárodného
grantu.
Oceneným gratulujeme a všetkým slovenským vedcom držíme palce v ďalších dôležitých výskumoch.

Neuveriteľných
11 medailí!

Aj tento rok sme podporovali a držali palce slovenským športovcom na
XII. zimných paralympijských hrách
PyeongChang 2018. A pomohlo – domov si odniesli až 11 medailí (6-4-1)
a Slovensko obsadilo v celkovej medailovej bilancii 7. miesto.

Gratulujeme!
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DÔLEŽITÉ
INFO PRE VÁS
•
•
•
•

A é máme v sle y
Čo pova eme za
na v č
spec
toré na e pro e ty
sto a za pozornosť
Čo sme pre vás rob l
v ro

TÍMOVINKY
STRETNETE NÁS AJ NA FUTSÁLE »
Máme za sebou účasť na 10. ročníku Information & Communication
Technology Football Challenge –
DATALAN reprezentovalo 9 kolegov,
ktorým nechýbal drajv ani snaha,
a v hale si zmerali sily aj kondičku s futsálovými tímami z celkovo
21 slovenských IT firiem.

« DO PRÁCE JAZDÍME NA BICYKLI
Aj tento rok prebiehala v máji výzva
Do práce na bicykli, v ktorej sme mohli
všetci urobiť niečo pre svoju kondičku
a zdravie, ale aj pre životné prostredie,
plus vyhrať nový skladací či elektro bicykel. Z DATALANu sa zapojilo 14 dvojkolesových jazdcov, ktorí spolu odjazdili tisícky km a ušetrili stovky kg CO2.

•
Na to všetko vám odpovie naša
VÝROČNÁ SPRÁVA. Rok 2017 bol
pre nás náročný, plný zmien, a o to
väčšiu hodnotu má, ako sme to –
spoločne – zvládli. Popri tvrdej práci pre vás sme pracovali aj na sebe
a výsledok je jasne čitateľný.
Kliknite na:
www.datalan.sk/vyrocne-spravy
V prehľadnej forme sa s našimi
najdôležitejšími projektami a zákazníkmi, kľúčovým skúsenosťami
a portfóliom, hlavnými oblasťami
pôsobenia a významnými inováciami môžete zoznámiť vo firemnom
PROFILe.
Kliknite na:
www.datalan.sk/profil

NAŠA RÝCHLA ROTA ZABODOVALA »
Na štart 71. ročníka národného behu
Devín-Bratislava, ktorého trať má presne 11 625 m a každý rok si na nej merajú sily tisícky bežcov, sa v apríli postavila
aj silná datalanská posádka v zložení
Mišo Hurák, Peťo Vaško, Tomáš Banič,
Ľuboš Petrík, Peťo Šimo, Miro Čech
a Erich Stark. Sedem odvážnych, statočných a rýchlonohých reprezentovalo
firmu naozaj so cťou - traja z nich to dali
pod/za hodinku, a najlepší z datalanského tímu mal na víťazného Keňana stratu
len zanedbateľných 21 minút.

Aj DATALAN
má ocenenia:
zlato a platinu

DATALAN získal významné ocenenie
od globálnej značky HPE. Za rok 2017
sme najväčším dodávateľom riešenia
HPE Aruba na slovenskom trhu. Prostredníctvom špičkového sieťového
riešenia zabezpečujeme našim zákazníkom komplexnú technológiu v rámci sietí – výkonnú, efektívnu, vysoko
spoľahlivú a s inovatívnym enginom.

A dobré správy máme aj v rámci partnerstva s globálnym lídrom IBM: dosiahli sme úroveň partnerstva IBM
Platinum Business Partner, a podarilo
sa nám tiež splniť kritériá (obrat, referencie, certifikáty, zákaznícke dotazníky a ďalšie náročné a prísne požiadavky) pre kompetencie Enterprise
Content Management Competency –
Expert a Server Systems Competency –
Specialist. Nám, ale predovšetkým vám
– našim zákazníkom, z toho vyplývajú
viaceré výhody a otvárajú sa celkom
nové možnosti.

Veľ ké odhodlanie, veľ ké víťazstvá, veľ ká gratulácia
Fandíme talentom, tlieskame špičkovým výkonom, obdivujeme odhodlanie a odvahu,
veríme v silu motivácie, vážime si nezlomnosť a vytrvalosť, ceníme tvrdú prácu a zdieľame túžbu
ísť stále dopredu a byť každý rok lepší. Práve preto dlhodobo stojíme pri slovenských paralympionikoch
a podporujeme výnimočných športovcov, s ktorými nás práve tieto vlastnosti spájajú.

Sme hrdí na Slovenský paralympijský tím Pjongčang 2018
a gratulujeme ku každej jednej z 11 medailí!

INTERVIEW

Ľuboš Petrík
ZMENY NÁS
POSILNILI
smev pr amy po a a oo v bes to e prv poz t vny o em Po rač e v a a potom
a o sa s n m áte o reč
bo e napro ramovan opt m sta toré o vlastná ener a n t
stále o vec ac prem ať pr c á zať s nápa m a ob avovať nové mo nost rozvo a Práve
toto e e o lo a v DATA ANe Ener
a n p rác čerpá a o ole ov s tor m z e a
spoločn ancelár a s tor m ve e časté s s e Na m v časoc transformác e a m
DATA AN v s časnost prec á za

INTERVIEW

DATALAN prešiel výraznou obmenou, ktorá sa týkala ľudí aj portfólia.
Ako sa zameranie na hlavné oblasti
– definované ako data, integration,
connectivity – dotkne služieb poskytovaných zákazníkom?
Zmena súvisí s vývojom a trendmi
na trhu, a s datalanskou víziou toho,
ako chceme IT robiť v budúcnosti.
Vedenie firmy sa zhodlo na postupnom utlmovaní typického konvenčného hardvérového biznisu a jeho
nahrádzaní novými typmi služieb,
ako je napr. security. Najviac je to
viditeľné v štruktúre zákaziek. Ideme
viac do služieb s vysokou pridanou
hodnotou, kde možno nebudeme
dosahovať taký obrat, ale ich prínos
v širšom pohľade je – pre DATALAN
aj pre zákazníka – omnoho vyšší. Čo
sa týka personálnej obmeny, nadväzuje práve na toto. Odišli ľudia, ktorí
vo firme pracovali dlho a nedokázali
updatnúť svoj mindset. Nová stratégia firmy má väčšie nároky na progres a veríme, že to akosi prirodzene
láka nových ľudí, ktorí prichádzajú
s novými nápadmi. A z toho bude zákazník profitovať. Dnes je DATALAN

flexibilnejší, dokáže prinášať návrhy
modernizácie a reflektuje súčasné
dianie na IT trhu. Do reality sa vďaka
nasadeniu celého tímu dostala naša
vízia – nie držať krok s dobou, ale naopak – byť o krok vpred.

ZÁKAZNÍCI ZAČÍNAJÚ
VIAC VNÍMAŤ, ŽE DATALAN
JE V MNOHÝCH VECIACH
TRENDSETTER

Firma však bola
doteraz vnímaná
skôr ako tradičný
dodávateľ.
A presne toto sa
mení a zákazníci začínajú viac
vnímať, že DATALAN je práveže
v mnohých veciach
trendsetter. Markantné je to napr.
v
zdravotníctve,
ale aj samospráve

a školstve, a zároveň sa snažíme toto
naše myslenie a víziu užitočných inovácií vniesť aj do štátnych projektov.
Pravdou je, že jednotlivé segmenty sú
rozdielne z hľadiska schopnosti adoptovať trendy. No práve vďaka tomu,
že máme vo firme silný focus na konkrétne segmenty, vieme, ktorý trend
je kde uplatniteľný, a zároveň dokážeme zákazníkov cross segmenty inšpirovať novými možnosťami, ktoré
sa už niekde inde uplatnili. Naši ľudia
vedia zákazníkom poskytnúť služby,
ktoré v praxi potrebujú, no zároveň
im priniesť rozhľad.

INTERVIEW

V ktorých segmentoch je DATALAN
reálne silný?
Dlhodobo je to segment samosprávy,
či štátnej správy – v samospráve je to
napr. téma smart city, a modernizácia
softvérových appiek pre mestá a obce,
v poslednom období veľké nádeje vkladáme do zdravotníctva – pripravujeme
napr. projekt novej generácie nemocničného informačného systému, a v oblasti vzdelávania chceme byť súčasťou
reformy digitalizovaného školstva. A aktuálne aktivizujeme aj sektor finance &
telco. Zorganizovali sme 1.ročník odborného tech-clubu FinVision, určeného
špeciálne pre zákazníkov z finančného
a telekomunikačného sektora, ako aj
pre spoločnosti a inštitúcie, ktoré komunikujú s množstvom zákazníkov
a chcú zvýšiť ich spokojnosť. Pozvanie
prijalo viac než 50 hostí a spätná väzba je viac než pozitívna. Zoznámili sa
s novými možnosťami, ktoré im prinášajú moderné technologické nástroje,
aktívne diskutovali s našimi expertami
a na takejto neformálnej platforme sme
spoločne pomenovali priority, ktorým
sa dokážeme a chceme venovať. Je to
naša nová iniciatíva – zákazník si má od-

niesť inšpiráciu a insight do technologických trendov, no zároveň má branžové
stretnutie slúžiť na výmenu skúseností
a hlbší focus do potrieb tejto špecifickej
praxe. Témy 1.ročníka boli podľa reakcií
zvolené trefne, trafili sme sa do toho,
čím ľudia vo finance & telco žijú. A určite
budeme touto cestou pokračovať.

ZÁKAZNÍK SI MÁ ODNIESŤ
INŠPIRÁCIU A INSIGHT DO
TECHNOLOGICKÝCH TRENDOV.

Zaujímavé sú však aj iniciatívy
v téme zdravotníctva, kde sa
DATALAN neangažuje dlho, ale výrazne intenzívne – ukázala to aj konferencia Moderné zdravotníctvo. Čo
firma robí v tomto segmente?
Túto oblasť u nás zastrešili skúsení odborníci s hlbokými poznatkami z oblasti zdravotníctva a okrem
dobrých nápadov prinášajú reálne
užitočné inovácie. Aktuálne okrem
pripájania zdravotníckych pracovísk
na systém ezdravia a upgradu ne-

mocničného informačného systému
rozbiehame nový projekt eSanitka.
Aplikácia je náš interný investičný
projekt, s nápadom prišli ľudia z divízie produktov a v súčasnosti je to jediné riešenie na Slovensku, ktoré je
v reálnom čase napojené na eZdravie. Veľkou pridanou hodnotou riešenia je však to, že na jeho vývoji sa
podieľali priamo experti zo záchraniek, ktorý poskytli cenné špecifické
know–how. Do praxe sa tak dostáva
nástroj, ktorý tvorili reálne potreby
používateľov. Používať sa to začne
v lete, prvá vlna zahŕňa päť sanitiek,
a po testovaní a vylepšovaní je našou ambíciou dostať sa do stovky
záchraniek.
To sú tie pozitívne veci. Podľa insiderských informácií však v rámci
transformácie firma a jej zákazníci
čelili aj náročným a záťažovým situáciám. Ako ste to zvládli?
Áno, je to tak, týkalo sa to najmä personálnych zmien, ktoré odkryli schopnosť
firmy zdieľať know-how medzi tímami.
Každý, aj IT biznis je o ľuďoch a zákazníci v rámci každého IT projektu prichá-
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v rozsahu a hĺbke ako DATALAN to má
v rámci Slovenska málokto. A je to výsledok dlhej kontinuálnej práce.
Na aké služby a technológie sa chce
v rámci rozvoja segmentov firma
zamerať v blízkej budúcnosti?
Z hľadiska ďalšieho vývoja sú to najmä témy ako umelá inteligencia, kde
je prvou lastovičkou chatbot. A hneď
za tým máme dve témy – internet vecí
a sémantika. Tie považujeme za najrozvojovejšie oblasti. Máme na to ľudí,
personálne ešte chceme posilňovať
a zákazníkom ukazovať nové možnosti, ako tieto nástroje využiť v praxi.

dzajú do kontaktu s konkrétnymi ľuďmi,
ktorí im servis a služby zabezpečujú.
Zmena tímu je jedna z najťažších operácií v softvérovom vývoji a špeciálne
náročné je to najmä v prípade veľkých
projektov. Tak ako je to náročné pre zákazníkov, bolo to náročné aj pre ľudí vo
firme a tímy, ktoré museli situáciu a sťažené podmienky zvládnuť a ustáť. To je
v čase zmien rovnako dôležité.

ZÁSADNÉ JE
SO ZÁKAZNÍKOM OTVORENE
KOMUNIKOVAŤ, AJ KEĎ SA DEJÚ
NEGATÍVNE VECI.

Čo vás takáto situácia naučila?
Zásadné je so zákazníkom otvorene komunikovať, aj keď sa dejú negatívne veci, nezastierať problém.
Vtedy je totiž zákazník ochotný mať
pochopenie – ale ak o problematickej situácii nevie, to je ten najväčší
problém. Čo sa týka konkrétnych
situácií, v praxi zákazník naviac vnímal pomalšie reakcie našich tímov,
v operatíve, napr. pri fixovaní vecí,
ale tiež v rozvoji, ktorý pri výmene
ľudí logicky nemá očakávaný progres. Ale, nadväzujúc na otázku – aj na
tom sa tímlídri veľa naučili. Preto je
dnes už sa situácia lepšia, aj keď stále nie ideálna. Firmu to však zároveň
posilnilo – dynamika IT trhu je totiž
taká, že k personálnym zmenám

bude dochádzať častejšie, a úprimne
verím, že my budeme aj vďaka týmto
skúsenostiam pripravení.
V čom dnes tkvie najväčší potenciál
a konkurenčná výhoda DATALANu?
DATALAN je dobrý partner pre svojich zákazníkov práve preto, že sme
segmentovo orientovaní. Dávame
priestor a príležitosť expertom, ktorí
rozumejú konkrétnej doméne, a vedia
cez viacerých zákazníkov v jednej doméne prenášať dobré nápady. V tom
je firma určite silná. Nie sme jediní, ale

Úprimne, dokáže DATALAN v týchto témach konkurovať na dnešnom
dynamickom IT trhu?
To je možné hodnotiť z viacerých pohľadov – napr. z pohľadu flexibility,
know-how, rýchlosti dodávky, alebo
schopnosti zareagovať na zákazníkove požiadavky. Či z pohľadu toho, ako
firma sleduje a v reálnych projektoch
implementuje technologické trendy.
DATALAN je určite konkurencieschopný, keďže vďaka segmentovému focusu sa dokážeme lepšie trafiť do toho,
čo zákazník skutočne potrebuje. A čo
sa týka rýchlosti, sú rôzne typy zákaziek, a my si uvedomujeme, že v niektorých je rýchlosť naozaj zásadná
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ky, ktoré efektívne fungujú, migrujú
a odovzdávajú svoje know-how.

TRENDOM, KTORÝ
BADÁME V SÚVISLOSTI
S NOVÝMI ĽUĎMI JE FAKT,
ŽE CHCÚ FUNGOVAŤ VIAC
SLOBODNE.

a nevyhnutná. A zároveň vieme, že
naša rýchlosť bola jednou zo zákazníckych výčitiek. Termíny sa však zlepšujú
a progres je pozitívny. I keď ešte stále
máme čo doháňať.

projekty. To je jediná cesta. Aj s akceptovaním chýb a tým rizikom, že sa všetko netrafí do čierneho na prvý krát.
Toto riziko je však stále prijateľnejšie,
ako keď sa roky realizuje veľký projekt,
v ktorom je jedna chyba osudová.

SOM PRESVEDČENÝ, ŽE
SLOVENSKO MUSÍ ROBIŤ VO
VÄČŠOM MERADLE MALÉ
KRATŠIE PROJEKTY.

V IT sektore sa tiež veľa hovorí o nedostatku šikovných ľudí. Ako sa
tento problém rieši v DATALANe?
Trendom, ktorý badáme v súvislosti
s novými ľuďmi je fakt, že chcú fungovať viac slobodne, nechcú byť závislí
na konkrétnom zamestnávateľovi, ale
ich ambíciou je skôr putovať po konkrétnych projektoch. Je to výzva u nás
aj v iných IT firmách. Nájsť fungujúci
model spolupráce s mileniálmi bude
pre hiring ľudí kľúčové. Vytvorí to úplne novú DNA firmy, a za DATALAN
môžem povedať, že to prinieslo a verím, že ešte prinesie príjemný refresh.
Sme tomu trendu otvorení a nemáme
bariéru vytvárať malé projektové bun-

Významnou témou je dnes aj budúcnosť IT projektov na Slovensku
v rámci verejnej správy a témy eGovernment. Hovorí sa, že štát zaostáva za novou generáciou zákazníkov
a používateľov služieb. DATALAN
realizuje projekty aj v tomto segmente. Ako vnímaš kritiku?
Som presvedčený, že Slovensko musí
robiť vo väčšom meradle malé kratšie

Po úspešnej transformácii môže
byť cieľom stabilizácia, alebo rast.
Čo je ambíciou pre DATALAN?
Diverzifikácia, čo znamená posilňovanie rastových segmentov, aby mali
tímy ešte silnejší focus na doménové know-how a prehľad v trendoch.
DATALAN chce poskytovať lepšie adresnejšie služby, preto nás viac ako
rastúca krivka grafu zaujíma hĺbkový
ponor do segmentu.
Z osobného pohľadu – čo je pre teba
najväčšou motiváciou po prekonaní náročného obdobia zmien?
V DATALANe som už 15 rokov a vždy
som sa venoval novým neprebádaným témam a rozvojovým oblastiam.
Najviac ma to láka a je to pre mňa
najzábavnejšie. Posun v rámci mojich
kompetencií vznikol evolučne, možnosť zastrešovať rozvoj a nové témy
v rámci predstavenstva bola pre mňa
výzva a zároveň životná príležitosť.
Prijal som ju aj preto, že v DATALANe
vidím reálny potenciál. V práci sú za
mnou hmatateľné výsledky, z pohľadu biznis developmentu som sa
podielal na viacerých veľkých a prelomových projektoch, konkrétne
napr. akvizícia spoločností Euroaltis
a Made, elektronické služby Generálnej prokuratúry, DCOM. Osobne som
ani v tých najťažších chvíľach neuvažoval o odchode, vždy som tu videl
budúcnosť. V DATALANe je veľa skutočne veľmi zaujímavých príležitostí,
ktorým sa chceme venovať, priestor
na rast a otváranie nových možností.
Je tu tiež veľa šikovných a príjemných
ľudí, s ktorými sa dobre robí. A to je
pre mňa asi najdôležitejšie. Verím,
že tak ako sa nám spoločne podarilo rozbehnúť z nuly na stovku mnohé
zákaznícke projekty, tak to dokážeme
aj v prípade celej firmy.

eSANITKA
Mobilné riešenie pre evidenciu a zdieľanie dát pacientov
pri zásahoch záchranárov v teréne.

Inovácie pre slovenské zdravotníctvo z našej produkcie pokračujú
DATALAN prináša na trh mobilné riešenie eSANITKA, ktoré bude slúžiť pre efektívnejšiu evidenciu a zdieľanie dát pacientov pri zásahoch
záchrannej zdravotnej služby. Ide o prvé riešenie na Slovensku, ktoré je možné používať priamo pri zásahoch v teréne prostredníctvom
mobilných zariadení, napr. tabletov, a bude implementované priamo s online pripojením na centrálny systém ezdravie. Určené je pre záchranné
zdravotné služby - záchranári, lekári, vodiči, manažéri, audítori, urgentné príjmy.
Pracovníci ZZS budú môcť vyplniť záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby elektronicky už počas zásahu, čím sa zefektívni ich práca
a zlepší dostupnosť dát pre zdravotníckych pracovníkov. Včasná dostupnosť presných informácií, na základe ktorých je možné určiť správny
postup, je totiž často rozhodujúcim faktorom pri záchrane ľudského života.

Čomu eSANITKA zabráni?

• absencii dôležitých dát o pacientovi - predchorobie, užívané lieky, alergie
• nutnosti opakovane zapisovať anamnézu pri chronických pacientoch
• komplikovanej komunikácii pri konzultovaní diagnostických a terapeutických
postupov
• strate dát

Čomu eSANITKA pomôže?
•
•
•
•

zjednoduší a urýchli zadávanie a presun dát, zvýši čitateľnosť záznamov
odbremení od administratívy pracovníkov záchrannej služby
sprístupní dáta o pacientoch online - zo záchranky do zdravotníckeho zariadenia
ušetrí lekárom a záchranárom cenné minúty času

INOVÁCIE PRE ŽIVOT
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DATALAN
odporúča

digital safety first
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Špecializovanému tímu sa podarilo
zrealizovať desiatku analýz, a aktuálne
svoje odborné know-how potvrdili aj
v projekte implementácie nového riešenia v prostredí významného zákazníka.
VŠETKÝM IDE O BEZPEČNOSŤ
Bezpečnostné analýzy DATALAN zrealizoval napr. v Zbore väzenskej a justičnej stráže, na Ministerstve financií
SR, v Centre vedecko-technických
informácií SR, a naštartovali sme aj
ďalšie u zákazníkov ako STU v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, či mesto Zlaté Moravce. Súčasne
sme rozbehli analýzu súladu s novým
nariadením na ochranu dát aj pre
naše aplikácie implementované v CFH
(dnes patriaci pod VÚB), a o bezpečnosť osobných údajov sa postaráme aj
vo Volkswagen Finančné služby.
MÁME KONKURENČNÚ VÝHODU
Datalanský tím pod vedením Jana
Böjtösa však priniesol aj niečo nové.
Okrem množstva cyber security nástrojov (od monitoringu prístupov až
po pseudonymizáciu osobných údajov)
už vieme ponúknuť zákazníkom aj uni-

kátny nástroj na zabezpečenie citlivých
dát. Ide špecifickú oblasť dátovej bezpečnosti, ktorej sa na Slovensku venuje
len málo dodávateľov. DATALAN vďaka nedávnej úspešnej implementácii
u náročného zákazníka z verejnej správy dnes už disponuje unikátnou kompetenciou a konkurenčnou výhodou
v rámci slovenského IT trhu.
KEĎ ZÁKAZNÍK STRÁCA PREHĽAD
Výzvou aktuálneho projektu bola potreba zákazníka, ktorého informačný
systém obsahuje množstvo údajov,
pristupuje doň mnoho používateľov
a pracuje sa v ňom v množstve rôznych
aplikácií rôznych dodávateľov. Aplikácie navyše pracujú s dátami uloženými v rôznych databázach a má k nim
prístup mnoho interných aj externých
PREČO E T TO T

AD

používateľov – okrem zamestnancov
k nim pristupujú aj tretie strany a dodávatelia za účelom ich údržby a ďalšieho
rozvoja. „Ako problematické sa ukazovalo, že zákazník strácal prehľad o konkrétnych aktivitách jednotlivých tretích strán,
o tom, čo v konkrétnom okamihu subdodávateľ v dátach robí, či nezneužíva svoje
aktivity nad rámec dohodnutého rozsahu, alebo či nedochádza k úniku citlivých
dát,“ prezrádza Ján Böjtös. „Po úvodnej
analýze sme preto navrhli na mieru šité
riešenie, ktoré zaviedlo jednotný model
ochrany citlivých údajov ako aj monitorovanie aktivít všetkých strán. A navyše
zvýšilo odolnosť prostredia voči novým
zraniteľnostiam, čím sme minimalizovali
riziko úniku citlivých dát.“
Do náročnej realizácie sa pustil náš
dlhoročný špecialista Jozef Kolek. Pre
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dané účely využil riešenie IBM Security Guardium, pričom išlo o jednu
z prvých implementácií tohto typu na
Slovensku. „Nebáli sme sa pustiť do niečoho nového a neprebádaného – boli
sme si istí, že pri kombinácii našich znalostí, skúseností a maximálnej snahy sa
úspech nemôže nedostaviť,“ doplnil Ján.
STOPKA ÚNIKOM A ZNEUŽITIAM
Riešenie poskytuje komplexnú správu
zabezpečenia dát, kontrolu prístupu
užívateľov k systému a dátam a aktívne
prostriedky pre zabránenie zneužitia
dát ako bežnými, tak aj privilegovanými používateľmi. Nezávislosť riešenia
zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému manipulovaniu so záznamami auditov, prípadne obídeniu auditu.
Samotnú realizáciu projektu sme odštartovali v septembri 2017, prvá fáza
bola ukončená v novembri a aktuálne
sa riešenie rozširuje o nové bezpečnostné prvky v súlade s ďalšou legislatívou
na ochranu osobných údajov, ktorá vyžaduje monitorovanie aktivít nad osobnými údajmi (GDPR a iné pripravované
nariadenia v rámci Slovenska aj EÚ).

ČO RIEŠENIE DOKÁŽE
Implementované riešenie
v sebe zahŕňa viacero bezpečnostných funkcionalít:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Centralizované
monitorovanie a auditovanie
prístupu k dátam uložených
v databázach alebo
v súboroch.
Automatizovaná klasifikácia
citlivých dát.
Definovanie pravidiel
a politík prístupu k citlivým
dátam.
Blokovanie neautorizovaného
i podozrivého prístupu
k dátam.
Nezávislosť ochrany
dát od administrátorov
a privilegovaných
používateľov.
Monitorovanie a audit 100%
dátových operácií, vrátane
lokálneho prístupu.
Detekcia zraniteľností
dátových zdrojov ako sú
databázy a súbory.

MEDZI PRVÝMI NA SLOVENSKU
Zákazník oceňuje nielen zvýšenie
úrovne bezpečnosti firemných dát,
ale aj výraznú úsporu nákladov. „V súčasnosti sa na Slovensku v praxi tejto
problematike venuje len málo firiem.
Čo sa však týka platformy IBM Security Guardium, tak DATALAN má status
partnera v rámci Slovenska aj Čiech,“
upozorňuje Ján Böjtös. „Našou pridanou hodnotou je však nielen unikátne
know-how, ale aj schopnosť správne
identifikovať skutočné potreby v konkrétnom prostredí zákazníka a nájsť
z toho množstva dostupných technológií to najvhodnejšie riešenie, ktoré
v praxi tieto potreby vyrieši.“
BEZPEČNÉ, EFEKTÍVNE, NEINVAZÍVNE
Z pohľadu technológií je riešenie
zaujímavé poskytnutím neinvazívnej architektúry pre monitorovanie,
umožňuje testy zraniteľnosti ako aj
audit práce používateľov s rôznymi
dátovými zdrojmi v reálnom čase.
Implementácia riešenia nevyžaduje žiadne zmeny, ani rekonfiguráciu
na strane monitorovaných dátových
zdrojov či aplikácií, a má minimálny
vplyv na výkonnosť monitorovanej
databázy. Monitorovanými dátovými
zdrojmi môžu byť všetky hlavné databázové platformy, platformy pre
spracovanie neštruktúrovaných dát
alebo NoSQL databázy. Nevyhnutnosťou riešenia, ktoré zákazníkovi
ponúkame, je vždy aj súlad so všetkými hlavnými štandardmi, definujúcimi pravidlá bezpečnosti spracovania dát (GDPR, SOX, PCI, NIST, STIG
a ďalšie).

ŠPECIÁL

Ján Böjtös
GDPR je tu.
O čo naozaj ide?
TÝKA SA VŠETKÝCH
Nové nariadenie o ochrane osobných
údajov GDPR (General Data Protection
Regulation) predstavuje novú legislatívu, ktorá́ výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom
svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať
európskym občanom väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich údajmi deje
a zároveň zjednotiť existujúce zákony
o ochrane osobných údajov v rámci
EÚ. Nové nariadenie GDPR nadobudlo
účinnosť 25. mája 2018 a bude platné
rovnako vo všetkých členských štátoch
Európskej únie a bude povinné pre
všetky organizácie, inštitúcie a firmy, ktoré́ pôsobia na území́ Európskej únie a spracúvajú osobné údaje.

AKO STE NA TOM VY?
Ste už pripravení a ste v súlade
s GDPR? Alebo len začínate? Alebo ste
nebodaj ešte ani nezačali?
Je najvyšší čas! V prvom rade GDPR nie
je strašiak, ale dobrý dôvod investovať
do bezpečnosti, a do ochrany osobných údajov svojich klientov i zamestnancov. Konečne!
My „bezpečáci“ tvrdíme, že dobrá organizácia bezpečnostné nariadenia
nepotrebuje, lebo sama musí mať
záujem na ochrane svojich aktív, zamestnancov a klientov. Legislatíva je
hlavne pre tých, ktorým na bezpečnosti nezáleží a u ktorých je, ako sa
hovorí, na vedľajšej koľaji.

Ak si myslíte, že GDPR
je len právny problém,
tak sa mýlite.
Ak si myslíte, že GDPR
je len o procesoch,
tak tiež sa mýlite.
Ak si myslíte, že GDPR
sa týka len informačných
technológií, tak sa
takisto mýlite.
A NAKONIEC – GDPR
URČITE NIE JE LEN
O BEZPEČNOSTI.

Komplexnosť GDPR
GDPR ≠ len právny problém
GDPR ≠ len procesy

LEGISLATÍVA BEZPEČNOSŤ

GDPR ≠ len IT + software
GDPR ≠ len bezpečnosť

PROCES
RIADENIA

GDPR je komplexné nariadenie, ktoré
sa týka tak legislatívy a procesov ako
aj bezpečnosti. A nezabúdajme, že
GDPR sa nekončí okamihom, keď organizácia sa dostane do tzv. „súladu“
s GDPR. Ide o kontinuálny proces udržiavania súladu s nariadením.

ŠPECIÁL
OSOBNÉ ÚDAJE
Účel

Právny základ

Rozsah spracúvania OÚ

Tok OÚ

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Právo na
informácie

Právo na
prístup

Automatické
profilovanie

Právo na
opravu

Čl. 13, 14 GDPR
§ 65 Nového
zákona

Čl. 15 GDPR
§ 65 Nového
zákona

Čl. 22 GDPR

Čl. 16 GDPR
§ 66 Nového
zákona

Právo na
Právo na
vymazanie
obmedzenie
a zabudnutie spracúvania
Čl. 17 (1) (2)
GDPR
§ 25 ods. 2
Nového zákona

Oznamovacia povinnosť súvisiaca
s vymazaním
resp. opravou

Právo na
prenosnosť
osobných
údajov

Právo
namietať

Čl. 19 GDPR

Čl. 20 GDPR

Čl. 21 GDPR

Čl. 18 GDPR

PROCES RIADENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zodpovedná osoba

Aktualizácia politík, procesov, nástrojov

KROK I.:
KOMPLEXNÁ ANALÝZA
SÚČASNÉHO STAVU
Prv než začneme riešiť súlad s GDPR,
musíme vedieť v akom stave sa naša
organizácia nachádza z pohľadu
GDPR, čo nám chýba k súladu s GDPR
a aké opatrenia je nutné prijať na zabezpečenie súladu s GDPR.
Komplexná analýza súčasného
stavu s dôrazom na požiadavky
vyplývajúce a nariadenia GDPR
je rozdelená do troch fáz:

•
•
•

Analýza aktuálneho stavu
ochrany osobných údajov
Identifikácia nezhôd v súlade
s GDPR z pohľadu aktuálneho
stavu
Návrh opatrení na
odstránenie nezhôd

1) ANALÝZA AKTUÁLNEHO STAVU
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súčasťou tejto fázy sú nasledovné
kroky:
• analýza procesov správy,
spracúvania a nakladania
s osobnými údajmi,
• analýza rozsahu a nevyhnutnosti
spracúvaných osobných údajov na
účely spracúvania,
• analýza existujúcich organizačných
opatrení na zabezpečenie ochrany
osobných údajov,
• analýza existujúcich technických

•

•

•

•

•
•
•

opatrení na zabezpečenie ochrany
osobných údajov,
analýza existujúcej dokumentácie
k ochrane osobných údajov
pre úplne alebo čiastočne
automatizované alebo
neautomatizované spracúvanie
osobných údajov,
analýza zmluvných vzťahov
s dodávateľmi služieb
(všetky spracovateľské
vzťahy Prevádzkovateľ /
Sprostredkovateľ),
analýza existujúceho stavu
informačnej bezpečnosti:
a. analýza prijatých technických
a organizačných opatrení,
b. analýza fyzickej bezpečnosti,
c. analýza možných rizík.
vytvorenie aktualizovanej
dokumentácie, potrebnej na
identifikáciu súladu aktuálneho
stavu s GDPR
a. zoznam informačných aktív
(informačné systémy pre všetky
typy spracúvania osobných
údajov, topológia IS, topológia
infraštruktúry, procesy...)
b. zoznam informačných aktív
s prepojením na zákonnosť
spracúvania
c. zoznam informačných systémov
spracúvajúcich osobné údaje
vrátane:
mapovania účelov a súvisiacich
účelov spracúvania
opisu kategórie dotknutých osôb
opisu kategórie osobných údajov

...

VÝSTUPY:
• Zoznam účelov a právnych
základov spracúvania osobných
údajov
• Zoznam informačných aktív
(informačné systémy, topológie
IS, topológia infraštruktúry,
procesy...)
• Väzby informačných aktív
na legislatívu
• Zoznam informačných systémov
spracúvajúcich OÚ vrátane:
a. identifikácia životného cyklu
spracovania OÚ
b. mapovanie súvisiacich účelov
spracovania
c. analýza rizík/dopadov na práva
dotknutých osôb
d. predbežný návrh kategórií OÚ
v jednotlivých IT systémoch
vo väzbe na účel spracovania
(v súlade s požiadavkami GDPR)
2) IDENTIFIKÁCIA NEZHÔD
V SÚLADE S GDPR Z POHĽADU
AKTUÁLNEHO STAVU
Predmetom druhej fázy je samotná
diferenčná analýza aktuálneho stavu
prostredia organizácie voči legislatíve.
Táto fáza pozostáva z nasledovných
krokov:
• identifikácia informačných
systémov, spracúvaných úplne
alebo čiastočne automatizovanými
alebo inými než automatizovanými
prostriedkami a prístupov do
systémov

ŠPECIÁL

•
•
•
•
•

•

•

•

identifikácia miest, kde sa osobné
údaje získavajú, spracúvajú,
v akom rozsahu
identifikácia účelu spracúvania
a právneho základu spracúvania
identifikácia kategórie osobných
údajov
identifikácia všetkých aktív, ktoré
tvoria informačné systémy ako
celok
identifikácia prípadných
prevádzkovateľov,
sprostredkovateľov, tretích strán
a okruhu príjemcov osobných
údajov
zhodnotenie procesov správy,
spracúvania a nakladania
s osobnými údajmi vo vzťahu
k GDPR požiadavkám a zákonu
č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov
zhodnotenie existujúcich opatrení
(organizačných a technických)
a ich dostatočnosti vo vzťahu
k GDPR požiadavkám a zákonu
č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov
zhodnotenie existujúcej
dokumentácie a smerníc na
ochranu osobných údajov
a preukázanie zhody s GDPR
nariadením a novým zákonom
č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov

VÝSTUPY:
• Zoznam zistení vyplývajúcich
z diferenčnej analýzy voči
požiadavkám v oblasti
informačných systémov a IT
bezpečnosti
• zoznam identifikovaných rizík
3) NÁVRH OPATRENÍ NA
ODSTRÁNENIE NEZHÔD
Predmetom tejto časti je návrh procesných opatrení, technologických
riešení a požiadaviek na zmenu na odstránenie nezhôd resp.nedostatkov
zistených v fáze diferenčnej analýzy
popísaných v bode 2.1.2.
VÝSTUPY:
• Zoznam identifikovaných rizík
a zistení
• Návrh opatrení
• Prioritizácia navrhovaných
opatrení
Odhadované náklady na
implementáciu opatrení vrátane
procesných i technologických

Implementáciu GDPR vidíme
v troch oblastiach:
• Metodická časť, ktorá sa týka
nastavenia procesov a politík
v prostredí organizácie
• Informačné systémy, ktoré sa
týkajú vybudovania funkcionalít
vyžadovaných nariadením GDPR
• Bezpečnostné nástroje na
zabezpečenie samotnej ochrany
osobných údajov, šifrovania,
pseudonymizácie, monitorovania
spracúvania osobných údajov,
identifikácie incidentov a pod.
1) METODICKÁ ČASŤ
Predmetom tejto aktivity je vypracovanie kompletnej dokumentácie na zabezpečenie ochrany osobných údajov
z pohľadu GDPR a na preukázanie súladu organizácie so spracovávaním osobných údajov v zmysle legislatívy GDPR.
Ide o nasledovnú dokumentáciu:

•

Po komplexnej analýze súčasného
stavu môžeme pristúpiť k samotnej
implementácii t.j. realizácii jednotlivých opatrení.

IMPLEMENTÁCIA
Informačné
systémy

KROK II.:
IMPLEMENTÁCIA GDPR

Prostredie
organizácie

•
•

•
•
•
•
•

Analýza a úpráva
funkcionality IS

Bezpečnostné
nástroje

(Dátová bezpečnosť,
Monitoring, Šifrovanie)

Procesy
Politiky

•
•

Interná politika o ochrane
osobných údajov (rozsah cca.
40 strán)
a. ide o komplexnú politiku, ktorá
bude upravovať všetky oblasti
spracúvania osobných údajov,
jednotlivé účely a právne
základy spracúvania osobných
údajov
Záznam o spracovateľských
činnostiach
Vykonanie a zdokumentovanie
posúdenia vplyvu spracúvania
údajov na práva a slobody
dotknutých osôb
Vzorová zmluva so
sprostredkovateľmi
Vzorová zmluva so spoločnými
prevádzkovateľmi
Vzorové súhlasy pre dotknuté
osoby
Vzorová zmluva so zodpovednou
osobou
Vzorové formuláre pre
poskytovanie základných
informácií dotknutým osobám
Vzorový formát záznamov,
tabuliek o spracovateľských
činnostiach a ich pred-vyplnenie
Právna analýza týkajúca sa
prenositeľnosti údajov

ŠPECIÁL

2) INFORMAČNÉ SYSTÉMY
Nariadenie GDPR vyžaduje, aby prevádzkovateľ osobných údajov poskytol dotknutým osobám naplnenie
jeho práv. Je zodpovednosťou prevádzkovateľa, aby toto vykonal. Jednou z metód je implementácia funkčností vyžadovaných nariadením GDPR
priamo do jednotlivých aplikácií a ich
modulov. Ide o zabezpečenie podpory
nasledovných práv dotknutých osôb:
• Právo na informácie
• Právo na prístup
• Právo na opravu
• Právo na vymazanie a zabudnutie
• Právo na obmedzenie spracúvania
• Oznamovacia povinnosť
v súvislosti s opravou, vymazaním
alebo obmedzením
• Právo na prenosnosť
• Právo namietať

Zákona. Základný koncept je postavený na tom že informačné systémy
v spoločnosti a ich agendové moduly
budú riadené z centrálneho miesta,
ktorý reprezentuje modul GDPR-IN.
Centrálny modul okrem iného
zabezpečí:

•

•

A zároveň o zabezpečenie logovania
spracúvania osobných údajov , možnosti šifrovania a pseudonymizácie.
UNIKÁTNE RIEŠENIE
Spoločnosť DATALAN vyvinula unikátne technické riešenie pre centralizované pokrytie výkonu práv a povinností
vyplývajúcich z naradenia GDPR a zo

•

Jednotný pohľad na osobné
údaje v jednotlivých pripojených
informačných systémoch
z pohľadu účelov a právneho
základu ich spracúvania
Centrálne koordinované
vykonávanie jednotlivých
funkčností v pripojených
systémoch, ktoré sú vyžadované
nariadením GDPR a Zákonom na
zabezpečenie práv dotknutých
osôb ako:
a. Zobrazenie osobných údajov
dotknutej osoby
b. Vykonanie aktualizácie
osobných údajov dotknutej
osoby
c. Vykonanie zmazania resp.
zabudnutia osobných údajov
dotknutej osoby
d. Zabezpečenia práv na
obmedzenie spracúvania
osobných údajov
Zabezpečenie práv na
prenosniteľnosť osobných údajov

Koncepčná schéma architektúry modulu „GDPR IN“ je zobrazená v nasledujúcom diagrame:
3) BEZPEČNOSTNÉ NÁSTROJE
Na zabezpečenie samotnej ochrany
osobných údajov existuje množstvo
bezpečnostných
nástrojov,
ktoré
DATALAN ponúka spolu so správou
bezpečnosti aj vo forme služieb s mesačnými platbami.
Ide o nasledovné bezpečnostné
nástroje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpečnosť na bráne
Bezpečnosť koncových bodov
Bezpečnosť serverov
Bezpečnosť mobilných zariadení
Bezpečnosť elektronickej pošty
zahrňujúca spam, malware
a phishing ochranu
Webová bezpečnosť
Šifrovanie dát
Ochranu citlivých dát
a monitorovanie aktivít nad
dátami
Monitorovanie bezpečnosti
a výkonnosti siete
Monitorovanie bezpečnostných
informácií a udalostí
Bezpečnú a výkonnú bezdrôtovú
sieť so správou

Koncept GDPR v Informačných systémoch (IS)

1

§

Právo na informácie
Právo na prístup
Právo na vymazanie a zabudnutie
Právo na obmedzenie spracúvania
Právo na opravu
Právo na prenosnosť osobných údajov

5

Dotknutá
osoba

Databáza údajov

2

3
GDPR-in
MODUL

4

IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
IS 5

RIEŠENIA
PRE VAŠU
DIGITÁLNU
BEZPEČNOSŤ
100% príprava
na aktuálne výzvy
nariadenia GDPR
Oblasť bezpečnosti vnímame
komplexne – z pohľadu technológií,
procesov a ľudí. Máme know-how a tím
špecialistov, ktorí vám pri príprave na GDPR
odporučiaprocesné opatrenia
a bezpečnostné technológie.

Viac info
www.datalan.sk/security

Expertíza a konzultácie v oblasti:
 Analýza ochrany dát
 Implementácia opatrení a nástrojov
 Vypracovanie vplyvu na ochranu
osobných údajov
(Data Protection Impact Assessment)
 Pseudonymizácia osobných údajov
 Zabezpečenie a monitoring prístupov

NOVÝ
PRODUKT –
eGOV
CONNECTOR
Jednoduchšia práca
s elektronickou schránkou
– rýchlo a bezpečne
Prínosy
moderné riešenie v cloude
 bez inštalácie a potreby hardvérového
vybavenia
 bez nutnosti navštevovať portál ÚPVS
 nepotrebujete eID ani čítačku
 úsporné, rýchle a plne automatizované


Nové riešenie z našej dielne prepája firmy
aj inštitúcie s ich elektronickou schránkou
na ÚPVS a umožní vám spracovávať agendu
vo vlastnom informačnom systéme.
Elektronická komunikácia je
povinná pre všetkých.
eGOV Connector túto povinnosť rieši za vás.
Komunikujte smart.

Viac info
www.datalan.sk/egov

NOVÉ

NOVÉ

FinVision 2018

Ako zmeníte vašich zákazníkov na svojich fanúšikov?
a zá azn c sa zmen l Čo to znamená pre vás To sme vám ázal na ročn
tec nolo c é o l b
n s on tor sme zor an zoval pec álne pre zá azn ov z nančné o
a tele om n ačné o se tora a o a pre spoločnost a n t t c e toré om n
s mno stvom
zá azn ov a c c zv ť c spo o nosť

Bez zákazníkov neprežijete. No
v digitálnej ére sa ich nároky, potreby aj životný štýl zásadne menia
– preto majú firmy najvyšší čas, aby
sa do zmien pustili tiež. Zámerom
podujatia bolo zoznámiť vás, praktickou a osobnou formou, s novými
možnosťami, ktoré vám prinášajú
moderné technologické riešenia
a smart nástroje. Práve tie redstavujú váš náskok a jasnú konkurenčnú
výhodu v rýchlo sa meniacom prostredí digitálnej doby.

1. ROČNÍK FINVISION:
INTENZÍVNA INŠPIRÁCIA
DATALAN patrí medzi lídrov slovenského IT trhu už 28 rokov, no každoročne
prináša okrem stabilných výkonov v desiatkach projektov aj inovatívne myšlienky, ktoré sa snažíme oživiť vo vašej
praxi. Preto sme dali dokopy naše inšpiratívne vízie, nové možnosti technológií,
dobré nápady zo sveta aj exkluzívne
informácie, praktické príklady toho, čo
(ne)funguje, skúsenosti technologických odborníkov, know-how z praxe

ako aj otvorený priestor na face2face
debaty – a nazvali to FinVision. Stretnutia, ktoré sa konalo 24. apríla v Grand
Hoteli River Park v Bratislave, sa zúčastnilo takmer 50 hostí, pozvanie prijali zástupcovia spoločností ako Orange, Telekom, VÚB, OTP Banka, Poštová banka,
mBank, PSS, Generali, Wüstenrot, NBS,
ale aj SPP, SE, SOZA, či Slovenské liečebné kúpele. A nielen datalanskí experti sa
podelili s hosťami o svoje know-how, ale
aj hostia sa v online prieskume podelili
s nami o spätnú väzbu k aktuálnym IT
prioritám v ich biznise.

NOVÉ

AKO ZLEPŠIŤ CUSTOMER ENGAGEMENT AJ VÝSLEDKY
Potrebám a prioritám slovenského finance & telco biznisu sme
sa venovali priamo v prezentáciách, živých ukážkach a diskusiách. Podujatie sme otvorili témou
CUSTOMER ENGAGEMENT: Moderný zákazník očakáva moderné služby – ste pripravení a schopní mu ich
poskytnúť? Konkrétne nástroje a riešenia ako kampaňový manažment,
biometrický podpis, skenovanie dokumentov špeciálnou myškou, umelá inteligencia, chatboty, sémantika
– to všetko sme hosťom predviedli
a diskutovali o možnostiach, výhodách ale aj úskaliach využitia v praxi.
Veľký priestor aj čas bol venovaný aj
dôležitej téme – SECURITY. Špeciálne
v digitálnej ére by totiž mala byť bezpečnosť na prvom mieste – a v každom detaile. Hosťom FinVision 2018
sme prezradili, ako na maximálnu

ochrana citlivých dát, zoznámili sme
ich s customizovanými nástrojmi pre
GDPR a ukázali demo spoľahlivého
monitoringu infraštruktúry. A v závere podujatia sme sa stihli venovať aj
ďalšej veľkej téme – DATA. O dátach
sa neustále hovorí, dáta sú nami aj
okolo nás neustále generované –
čo však s nimi?
Pozreli sme sa na
vec pohľadom vašich zákazníkov,
ktorí potrebujú
informácie relevantné, užitočné,
pričom rýchlosť
a dostupnosť je
samozrejmosť,
a pridaná hodnota vaše plus.

Hostí FinVision 2018 vďaka praktickým a zrozumiteľným prezentáciám
aj živým ukážkam prekvapilo, o koľko
môže byť ich práca vďaka moderným
IT nástrojom, dostupným aj v slovenskej praxi, jednoduchšia a efektívnejšia. A ich zákazníkov môže už v blízkej
budúcnosti príjemne prekvapiť, keď im
vďaka novým IT riešeniam začnú poskytovať kvalitnejšie, personalizované
a relevantné služby, či informácie.

n átnym tec cl bom sme
o tartoval plne nov formát
tor vám b e a oročne
pr ná ať obre nam e an
omb nác obsa
po poren
na o sc opnosťo prená ať
tec nolo c é nov n y o
vá o vota A a v a a
ta mto stretn t am m eme
spoločne se tor nance telco
pos n ť vpre

Datalanskí experti ukázali vyťažovanie neštruktúrovaných dát, automatizáciu firemných procesov ako
sú napr. exekučné konania, ale aj
dnešné možnosti webových služieb
napr. pri oceňovaní nehnuteľností.

ac nfo pro ram
prezentác e
sp r foto alér a
www.finvision.sk

NOVÉ

WWW.FINVISION.SK

NOVÉ

2018

FinVision
1 stretnutie.
8 DATALAN IT expertov.
4 hodiny intenzívnej inšpirácie.
24. apríl 2018, Grand hotel River Park, Bratislava

PREDSTAVUJEME
Dnes sú chatboti jedným z najrýchlejšie rastúcich a rozširujúcich sa trendov v komunikácii so
zákazníkmi. Nielen za hranicami,
ale aj na Slovensku. Venuje sa mu
aj Adam Majerský, nová posila oddelenia inovácií v spoločnosti DATALAN. Špecializované oddelenie
firma založila koncom roku 2017
a experti na rôzne technológie
a trendy v ňom pracujú na projektoch v oblasti Digital Security, či
Artificial Intelligence.

Adam, Karol, Michal

SILNÁ
ZOSTAVA

Umelú inteligenciu
musíme mať pevne
v rukách
Otáz a Dobr e a o vám pom em
toro
vás v c atovacom o ne oslov robot a začne s vam
ntel entn a zmysl pln onverzác
to bolo e te
one ávna sc

STE UP-TO-DATE?
Adam je o dva roky mladší ako spoločnosť, v ktorej dnes pracuje a on sám
predstavuje novú generáciu zákazníkov, ktorej dnes musia firmy prispôsobiť formu aj obsah služieb. V tejto
zmene, ktorú analytici označili ako
digitálna transformácia, sú nevyhnutnými sparring partnermi firiem práve
IT dodávatelia. Avšak dnes už nie len
na dodávku a implementáciu nových
nástrojov a technológii, ale predovšetkým na debatu o tom, čo a ako reálne
a efektívne zmeniť.
Chatbot, tj. počítačový program na
inteligentný dialóg s ľuďmi a zákazníkmi, je jedným z takýchto nástrojov. Vo svete ho už využívajú mnohé
firmy v rôznych odvetviach služieb
– od vzdelávania detí až po správu
osobných financií. Adam to vidí jasne: „Zákazníci našich zákazníkov sú iní,
a ak chcú firmy v novej ére prežiť, musia pochopiť ich nároky, porozumieť ich
životnému štýlu a mysleniu.“ Znamená
to aj vyjsť v ústrety ich očakávaniam,
že budú mať informácie dostupné odkiaľkoľvek a kedykoľvek, a takým spôsobom, ako im to vyhovuje. No a dnes
to je práve cez chat. Adam preto prišiel so zaujímavým návrhom customizácie chatbotov, ktorých by mohli naši
zákazníci jednoducho, a bez veľkých
investícií do vývoja či technológií, využívať v praxi ako asistentov pre svojich
zákazníkov, najmä na rýchlejšiu a dostupnejšiu online komunikáciu. Využitie chatbota ako support pre pacientov ambulancií či zákazníkov bánk,
poisťovní a operátorov prezentoval
na konferencii Moderné zdravotníctvo
a tech-clube FinVision. Ako Adam pre-
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zradil, za vývojom samotného jadra AI
stojí spoločnosť špecializujúca sa na
oblasť umelej inteligencie, s ktorou
DATALAN naštartoval intenzívnu spoluprácu a naši experti „oživili mozog“
AI v praxi. „Dokážeme umelú inteligenciu upraviť, natrénovať a naučiť presne
to, čo vy ako zákazník potrebujete a vyžadujete,“ vysvetľuje.

IT FIRMY SÚ DNES PRE
ZÁKAZNÍKOV AJ PARTNERMI
NA DEBATU O TOM, ČO A AKO
REÁLNE A EFEKTÍVNE ZMENIŤ.

Nové riešenie už formou prototypu
predstavil u viacerých datalanských
zákazníkov s potenciálnym záujmom.
Od jedného z nich priniesol pozitívny
feedback Michal Tkáč, ďalší človek,
ktorý v DATALANe úspešne rozvíja
nové témy a prenáša ich do života
zákazníkov. Michal od apríla prevzal
funkciu Business Unit lídra pre segment Financie & Telekomunikácie,
a to nielen vďaka stabilne výborným
výsledkom, ale predovšetkým vďaka
rozhľadu, ktorý v tomto segmente
má a schopnosti vycítiť, ktorý trend či
riešenie bude v praxi tým správnym
ťahom na bránku. Nezaplatiteľným je
však aj jeho drajv, pozitívne naladenie
a chuť veci posúvať ďalej.
ČO POTREBUJETE, TO
NAPROGRAMUJEME
Vďaka svojím dennodenným stretnutiam so zákazníkmi Michal neustále
prináša spätnú väzbu ku kolegom v oddelení Inovácií. No do debát pravidelne
zapája aj ľudí z Expertného centra, ktoré DATALAN založil v tom istom období
ako inovačné centrum. Spoločnou misiou všetkých je rozvíjať, čo a ako sa dá
robiť lepšie, baviť sa o tom, čo zákazníci
– a najmä ich zákazníci potrebujú, a ako
to urobiť. Stačí jedna polhodinová seansa a nápady, ktoré na nej vzniknú, vykazujú toľko potenciálu, že naši zákazníci
budú ešte určite počuť o väčšine z nich.
Dôkazom je aj stretnutie Michala s Adamom spolu s Karolom Kleiblom, ktorý
v Expertom centre zodpovedá za oblasť
softvérovej architektúry a vývoja. Inšpiratívna debata začala práve chatbotom

– chalani vyťahujú nápady, ako môže
chatbota využiť napr. univerzita na svojej webstránke, či firma na Facebooku.
„Sú k tomu aj konkrétne biznis cases
s jasnými číslami,“ ilustruje Adam.
„Chatboty vedia znížiť vyťaženosť call
centier o desiatky percent.“
„Fakt je to dobré, aj tá kompatibilita
s GDPR,“ súhlasí s nadšením Michal,
ktorý sa práve vrátil z ďalšieho stretnutia so zákazníkom a hneď od Karola
vyzvedá, ako to vyzerá s iným novým
riešením z datalanskej dielne – aplikáciou GDPR In. V skratke: zákazník bude
mať z jedného rozhrania prístup ku
všetkým formám využitia konkrétneho
osobného údaju, alebo naopak – bude
môcť na pár klikov zistiť, kde všade v interných systémoch je evidovaný nejaký
údaj konkrétneho človeka.
Karol prispieva svojím technickým pohľadom: „Pre používateľa to bude absolútne jednoduché. Nemusí sa prihlasovať do desiatich systémov, ale z jednej
obrazovky „vyčíta“ všetko a vyexportuje
si hľadané dáta. A ak budú mať zákazníci požiadavku, že dané dáta chcú aj
priamo v danom rozhraní upravovať, aj
to vieme naprogramovať.“
Karol Kleibl sám drajvoval vznik centra, v ktorom by sa mali vývojári venovať rozvoju komplexnejších služieb
a nástrojov v oblasti dát, integrácie
a konektivity. Dnes má ako „hlavný
vývojár“ Expertného centra v kompetencii poznanie procesu softvérového vývoja, používaných technológií,
nástrojov a postupov, a ich následnú
evanjelizáciu a zavádzanie do využitia v praxi, vrátane zdieľania znalostí
a prepájania ľudí. Vo firme tak plní aj
funkciu poradcu a helpera a keďže za
ním ľudia chodia s rôznymi problémami, funguje aj ako interný kouč a neformálny psychoanalytik. „KPI na výsledky poradenstva nemám, mám však
otvorené dvere a spätnou väzbou pre
mňa je, že sú stále plné,“ zhodnotí prakticky. Od vzniku centra sa mu však podarilo rozbehnúť aj viacero viditeľných
aktivít, napr. datalanskú wikipédiu
a najviac ho teší, keď výsledok jeho
práce ľuďom reálne pomáha.
O UMELEJ INTELIGENCII Z POHĽADU
AJŤÁKO-EKONÓMOV
Adam, Michal a Karol sú ľudia, akých
by chcela mať každá, nielen IT firma.

Otvorení komunikácii, plní nápadov
a schopní kooperovať tak, aby sa veci
hýbali a prinášali zmysluplné výsledky. Paradoxom je, že ani jeden z nich
nie je vyštudovaný ajťák – všetci sú absolventi ekonómie. A hoci ich ekonomika bavila, skutočne sa našli až v IT.
Je to pestrá práca, v ktorej na nich každý deň čaká niečo iné. „Technológie sú
budúcnosť, čoskoro budú úplne všade,“
vysvetľuje Karol hlavnú motiváciu sa
tomuto oboru venovať. No zaujímavé
je, že sám seba v používaní technológií
za geeka určite nepovažuje. Dokonca
sa mu stalo, že ho predbehla aj vlastná svokra – kúpila si smartfón a naučila sa diktovať smsky ešte skôr, ako
Karol v mobile takúto možnosť vôbec
objavil. „Technológie majú slúžiť, nesmú
sa stať našimi pánmi. Sám by som určite
nechcel, aby ma technológia kontrolovala, či komandovala,“ argumentuje.
Aj preto musíme mať podľa neho vývoj umelej inteligencie pevne v rukách
a nenechať všetko na smart nástroje.

AI POMÁHAJÚCA
V KAŽDODENNOM ŽIVOTE
JE NAJVÄČŠÍ POTENCIÁL IT
V BUDÚCNOSTI.

Michal mu kontruje, oceňuje totiž nielen tech hračky a appky, ktoré nám
uľahčia domáce práce, či osobnú administratívu, ale aj virtuálnych osobných
asistentov, tj. umelú inteligenciu, ktorá
za nás napr. objedná tovar do chladničky, alebo nám pripomenie veci, na ktoré by sme nemali zabudnúť, či ponúkne
nám iné, o ktorých na základe znalosti
našich preferencií či životného štýlu
predpokladá, že ich oceníme a budú
sa nám páčiť. Podľa Michalových slov:
„AI pomáhajúca v každodennom živote
je najväčší potenciál IT v budúcnosti.“
Karol sa s úsmevom drží svojho: „Internetbanking? Áno. Aplikácie v telefóne
ako Waze? Áno. Ale – múdra chladnička
u mňa doma, to jednoducho nie.“
Ako vývojár sa totiž pozerá na veci aj
odzadu. „Sektor IT často rieši aj problém,
ktorý nie je až taký veľký alebo podstatný.
Osobne tak vidím pridanú hodnotu technológií napr. v spracovaní kvánt dát, ktoré
sú nami aj okolo nás neustále generova-
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le niečo inovovať. Dobrý IT partner musí
byť dobrý aj v supportných či servisných
činnostiach, ktoré držia celé IT pri živote.“

né. Práve to je z technologického pohľadu
obrovská výzva – ako tieto dáta v reálnom
čase spracovať a využiť?“ zamýšľa sa.
Debata sa však stále vracia k téme, ktorá zarezonovala v úvode – budú nás
technológie chcieť kontrolovať? A je
to pre nás hrozba? „Jasné, že kontrola
tu bude,“ pokračuje Karol. „Už teraz sú
hodnotené nielen firmy a služby, ale aj
my ľudia ako ich poskytovatelia, a krajiny
skúšajú koncepty, v ktorom budú občania
hodnotení podľa svojho správania. Všetko má svoju cenu, aj rozvoj, treba si však
vtedy položiť otázku – Prevážia získané benefity možné hrozby?“ Aj Adam súhlasí.
„Je kontrola dobrá alebo zlá? It depends.
Ako ľudia, ktorí technológie vyvíjajú, však
máme možnosť, alebo skôr povinnosť
zabezpečiť maximálnu ochranu.“ Dynamickému rozvoju smart nástrojov a využitiu umelej inteligencie nie je dôvod
brániť, človek si však podľa Adama stále
musí uvedomiť, že každé rozhodnutie –
o zdieľaní dát, či sprístupnení informácií
musí urobiť vedome a sám.

používateľov technológií v reálnych
podmienkach. Ako firemný ideamaker
priniesol nápady zákazníkom z rôznych odvetví – od miest až po poisťovne, a pravidelne prezentuje na face2face stretnutiach aj workshopoch.
Karol s ním má túžbu po „vlastnom
priestore“ spoločnú. Baví ho však nielen rozmýšľanie a pozorovanie, ale aj
priama komunikácia s ľuďmi. „Práve
rozvoj ľudí som po príchode do DATALANu vnímal ako veľkú výzvu. Podaril sa
nám už veľký kus práce, stále je však čo
robiť a zlepšovať,“ hodnotí Karol realisticky. Pre ľudí pracujúcich v IT je zaspať
dobu samovraždou. „Ak chceme byť ako
DATALAN špičkový softvérhouse, musíme
na sebe stále makať. Každá technológia
prirodzene zastaráva, 10-ročné IT je už
úplne pasé. A práve toto je môj motor,
toto mi dáva drajv,“ energicky vysvetľuje. „Aby sme sa stále nie posúvali – ale
valili dopredu. Aby sme nekopírovali
okolitý svet a nešli zotrvačnosťou – ajťák
sa proste nesmie zaseknúť v čase.“

BUDÚCNOSŤ SOFTVÉRHOUSU
A práve toto je niečo, čo je pre Adama v DATALANe skutočne motivujúce.
Možnosť zamýšľať sa nad vecami inak,
príležitosť prinášať nové nápady a najmä spätná väzba – keď tieto myšlienky
nekončia vo vzduchoprázdne, či v zásuvke, ale majú šancu premeniť sa na
zmysluplné riešenia. Ako Adam hovorí:
„Voľnosť je pre mňa dôležitá. Tu sa môžem realizovať, rozvíjať vlastné projekty,
a hoci to aj nebude tých bájnych 20%
pracovného času, vyžadujem to a v DATALANe som tento priestor dostal.“ Inšpiráciu čerpá zo zákazníckych potrieb,
ale aj pozorovania okolia a správania

ČO SA VYVÍJA NA GALVANIHO?
Podľa Karola sú však cenní a nezastupiteľní tak vizionári, ktorí dokážu svojimi ideami utiecť poriadne ďaleko, ako
aj disciplinovaní kóderi a programátori, ktorí celú tú víziu prakticky odmakajú za compom. A výhodou DATALANu
je práve tento správny mix rôznorodých ľudí v tíme, ktorí prispievajú špecifickými zručnosťami. „Len s áčkovými
technológmi a vizionármi by žiadny softvérhouse neprežil. V IT máš aj rutinu, základom je preto dobre vyskladaný tím,“
prízvukuje Karol a hneď dopĺňa: „A navyše, nedá sa v každom projekte pracovať len s novými technológiami a neustá-

A v prípade DATALANu sa podľa jeho
slov môžu zákazníci spoľahnúť, že súčasný tím, ktorý sa obnovil po minuloročnej transformácii firmy, je naozaj
dobrý a správne namiešaný. Podotýka však, že svoju úlohu tu zohrala aj
zmena v motivovaní ľudí, a fungujúci
systém ich práce. Len ľudia, čo dokážu nájsť vlastnú vnútornú motiváciu
a pracujú efektívne, majú kapacity
sami od seba prinášať zaujímavé riešenia. „Vo finále je pre mňa dôležité, že
kolegovia sú najmä fajn ľudia – ktorí sú
ochotní sa na veci vždy pozrieť a spolupracovať. A to ma na tomto celom tiež
baví – robiť s takýmito ľuďmi.“

ZÁKLADOM PREŽITIA
FIRMY JE DOBRE
VYSKLADANÝ TÍM.
Pri Karolovi aj Adamovi ako nositeľoch
inovácií a rozvoja je tak namieste aj
otázka, aká je ich najväčšia ambícia – čo
by chceli priniesť nielen firme, zákazníkom a používateľom elektronických
služieb, ale aj Slovensku, či svetu. Majú
odpoveď? „Začneme 4-hodinovým pracovným časom,“ smeje sa Karol a pokračuje, že by bolo fajn „vyrobiť“ z jedného
dobrého nápadu celosvetový trend.
„Mnoho projektov vzniklo náhodou a pozrite, čo z nich je dnes,“ naráža Karol napríklad na Facebook. Adam pritakáva.
Ešte pred časom rozmýšľal, že odíde
zo Slovenska a skúsi to niekde, kde sú
v rozvoji inovatívnych technológií väčšie
možnosti. Chatboty, cloudy, umelá inteligencia – to všetko prišlo zo zahraničia.
Nakoniec však Adama ponuka z DATALANu primäla zostať – a tak sa teraz
veľa dobrých vecí vyvíja aj v Bratislave,
konkrétne v GBC IV. v kancelárii č.205.
BEZ STRESU TO NEJDE
Michal v tejto komunite pomáha nielen
ako inšpiratívny diskutér, ktorý dokáže
debatu stočiť a oživiť, minimálne nejakou zábavnou historkou zo stretnutí so
zákazníkmi, zároveň si však v tíme cenia
aj jeho nenápadnú schopnosť povzbudiť, podeliť sa o slová, ktoré ajťákom
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bez priameho kontaktu so zákazníkom
niekedy chýbajú. Otvorená a konštruktívna diskusia vie byť často prvým krokom k vyriešeniu akéhokoľvek problému. „Bez ohľadu na to, v akých náročných
situáciách sme sa spolu so zákazníkmi
v rôznych projektoch ocitli, nikdy sa nestalo, že by ich firma – ľudia z Datalanu
– nechceli riešiť, niečo pre to spraviť. Vždy
sme vedeli zdvihnúť zadok a veci fixnúť.
A to môže dnes o seba povedať máloktorá
IT firma,“ prezrádza Michal, čo je podľa
neho okrem datalanského know-how
našou cennou devízou. A potom off record s úsmevom poznamená: „Služby,
ktoré zákazníkom dodávame, sú spojené
s ich každodenným biznisom. A keď niečo
nefunguje nonstop a na 100% – a ani to
nemusí byť našou vinou, vždy si to však
odnesieme, takže v IT branži majú ľudia
často zvýšený tlak.“ Karol o tom vie tiež
svoje: „Ten tlak tam je. V IT branži je to
vždy risky business – žiadny projekt, žiadna implementácia softvéru, či integrácia
hardvéru sa nedá vopred naplánovať do
úplných detailov. Už len samotné plánovanie býva niekedy čistý stres. A keďže
v praxi máločo ide podľa plánu, býva to
často nakoniec hardcore. S tým treba
vedieť žiť.“

OTVORENÁ
A KONŠTRUKTÍVNA DISKUSIA
VIE BYŤ PRVÝM KROKOM
K VYRIEŠENIU PROBLÉMU.

Povinnou výbavou ľudí, ktorí chcú pracovať v IT branži, je teda podľa neho
schopnosť zvládať frustráciu, keď nejde všetko podľa našich predstáv, ustáť
tlak termínov, popasovať sa s veľkou
mierou nejasnosti a nepoložiť sa najmä v prípadoch, keď sa nejaký projekt
robí prvýkrát – tam totiž môžu a zvyčajne aj zlyhajú veci, s ktorými sme
nerátali. Niet divu, že veľké percento
ľudí, ktorí „absolvovali“ syndróm vyhorenia, tvoria práve ajťáci. „Je to vďačná
práca pre ľudí, ktorí nemajú radi stereotyp, ktorí aj keď sa niečo naučia, tak nemajú problém opäť sa naučiť niečo nové
a iné, a ktorí sa neboja výziev,“ sumarizuje Karol svoje postrehy. Adam síce
veľa rokov v praxi za sebou nemá, no
v jednom má jasno: „Súhlasím s Karo-

lom, riziko tam je – no podľa mňa si ho
netreba – s ohľadom na vlastné psychické aj fyzické zdravie – až tak pripúšťať.“
NO MUSÍ TO BYŤ AJ ZÁBAVA
Riziká v práci sú jasné, čo však datalanskí ajťáci hovoria na riziko zdravotné – konkrétne obavu z digitálnej demencie, či na riziko, o ktorom sa medzi
vizionármi hovorí najviac – singularitu?
„Digitálnu demenciu som už sám na sebe
spozoroval,“ smeje sa Karol, no témy sa
hneď chytá Adam: „Možno sa len rozvíjame inou cestou. Dnešní dospelí k tejto
digitálnej transformácii tak nejako prišli
a prispôsobujú sa ťažko. Ale dnešné deti
s tým vyrastajú, priam sa rodia v kontakte so smart technológiami a ich prirodzená existencia bude už úplne iná. A možno
to niekam posunie aj nás, a celé ľudstvo.“
Zatiaľ je však pred nami všetkými skôr
posun informatizácie priamo na Slovensku. Chalani z DATALANu sú zaangažovaní aj v projektoch, ktoré sú súčasťou eGovernment plánov, a venujú
sa aj horúcej téme GDPR. V najbližšej
budúcnosti by podľa nich malo byť
prioritou veci zjednodušovať. „Dlhotrvajúce megaprojekty dodávané po
veľkých častiach sú minulosť,“ zamýšľa
sa Karol. „Dokonale to vymyslieť, naplánovať a dodať v často šibeničných termínoch – prax ukázala, že to nevie nikto.
Mnohé veľké projekty ani neprinášajú
toľko osohu, ako sa predpokladalo.“ A to
aj vďaka dobe, ktorá uplynula od vzniku potreby, definovania požiadaviek,
vysúťaženia, realizácie až po samotné dodania diela. Niektoré riešenia
stihli technologicky zastarať už počas
tohto procesu. Ako Karol prízvukuje,
z IT prostredia vníma snahu aj záujem
zmeniť to, popasovať sa s digitálnymi
výzvami inak – snaha však musí byť aj
na strane štátu. A okrem toho aj viac
transparentnosti a obyčajného zamyslenia sa nad tým, čo je skutočne
potrebné a užitočné.
Ako dopĺňa Adam, veci budú fungovať
len vtedy, keď bude každý robiť len to
čo vie a najlepšie ako vie. A keď sa budú
ľudia navzájom počúvať. Rovnako to
vidí aj Karol, ktorý s jemu vlastným šarmom pridáva, že hlavné je nebyť ch*j –
a to platí pre všetkých a na všetko. „No
a ešte to musí byť zábava. Keď sa nebavíš
ty a ľudia okolo, tak to nemá zmysel,“ jednoznačne uzatvára.

KAROL KLEIBL
Vyštudoval FHI na Ekonomickej univerzite
v Bratislave, pracoval ako vývojár, architekt
v Siemens PSE a ako enterprise architekt
v Asseco Central Europe. Do DATALANu nastúpil v júni 2017 a dnes vedie Expertné centrum
v oblasti architektúry a vývoja – zodpovedá za
rozvoj ľudí, technológií, nástrojov a procesov.
Zároveň sa venuje aj softvérovej architektúre.
Je ženatý, má dve deti a kamarátov.

ADAM MAJERSKÝ
Absolvent FHI na Ekonomickej univerzite
v Bratislave má za sebou pracovnú skúsenosť
v IBM, v DATALANe je od októbra 2017 a ako
konzultant sa zameriava na nové technológie, dátovú analytiku a využitie AI v praxi.
Zatiaľ stále slobodný a bez záväzkov.

MICHAL TKÁČ
Business Unit líder, zastrešujúci segment
Financie & Telekomunikácie, pracuje
v DATALANe od júna 2011. Predtým naberal
obchodnícke skúsenosti v spoločnosti IES
a vzdelanie si dopĺňal na FIIT Slovenskej technickej univerzity aj na FHI na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. Ženatý, dve deti.
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EZDRAVIE: AKO
SPOJAZDNIŤ
ELEKTRONICKÉ
ŽIVOTNÉ FUNKCIE
Systém elektronického zdravotníctva ezdravie oficiálne odštartoval 1. januára. Jeho cieľom je
zlepšiť poskytovanie zdravotnej
starostlivosti pacientom a zefektívniť prácu lekárov. DATALAN
ako IT dodávateľ disponuje aj
know-how v oblasti zdravotníctva
a v rámci pripájania na ezdravie
máme na konte už prvých deväť
úspešne pripojených nemocníc
a zdravotníckych zariadení.
Výsledkom elektronizácie, tzn. prepojenia informácií a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS)
v jednom systéme, budú dostupné a správne informácie pre lekára
i pacienta, zamedzenie duplicity pri
liečbe, a ľahšie a rýchlejšie diagnostikovanie. Práve tieto problémy sa
ukazovali ako akútne. Ezdravie preto vzniklo s cieľom skvalitniť liečbu
a sprístupniť moderné nástroje, ktoré zjednodušia a zefektívnia každodenné fungovanie ordinácií, nemocníc, ale aj lekární, či záchranných
služieb.
Prvým krokom k jeho fungovaniu
v praxi je úspešné pripojenie PZS do
systému a DATALAN sa do národného projektu zapojil ako technologický
integrátor svojich zákazníkov tj. PZS,
ktorí využívajú IS ORDINIS©.
Projekt pripájania je z hľadiska používateľov aj dátového toku skutočne rozsiahly a v rámci Slovenska ide
o prvú technologickú realizáciu tohto
typu v segmente zdravotníctva. Celoplošné pripájanie zdravotníkov do
jedného národného systému prebieha postupne a z procesného pohľadu
bude systém v najbližšej dobe stále
rozširovaný a zlepšovaný na základe
pripomienok z praxe. Ako každý iný
rozsiahly projekt, aj ezdravie aktuálne
trpí mnohými detskými chorobami,
postupne sa však lieči a vylaďujú sa
jeho životné funkcie.

ELEKTRONIZÁCIA MÔŽE BYŤ
PRÍNOSOM V KAŽDEJ OBLASTI
DATALAN vie ako technologický dodávateľ poskytnúť dlhoročné a aktívne skúsenosti s integráciou rozsiahlych informačných systémov, a dobré
referencie z rolloutových projektov,
a navyše – nemocničný informačný
systém ORDINIS©, ktorý máme v portfóliu a ktorý na ezdravie pripájame,
je už praxou overený ako užitočný
a jednoduchý nástroj na komplexný
manažment pacienta, ktorý využívajú
naši zákazníci na Slovensku aj v zahraničí, a z hľadiska integrácie je plne
kompatibilný s požiadavkami národného projektu.

PRIPOJENIE OTESTOVALO 500
KONCOVÝCH ZARIADENÍ
Pripájanie sme naštartovali v decembri 2016 a ukončené bolo v lete 2017.
V rámci projektu sme pripojili 500
koncových zariadení a 192 zdravotníckych pracovníkov. V úvode bolo najdôležitejšie spustiť a v praxi otestovať
zasielanie elektronických záznamov
o vyšetreniach. Za prvé tri mesiace
prevádzky bolo do centrálneho systému elektronického zdravotníctva odoslaných viac ako 30 000 záznamov.
Realizácia projektu pozostávala
z nasledovných častí:

•

•

•

•
Do výzvy s názvom ezdravie sme sa
pustili s víziou modernizovať služby,
ktoré sa týkajú nás všetkých a veríme, že praktické prínosy elektronizácie služieb v budúcnosti lekári aj
pacienti ocenia. Prvé pripojenie do
národného systému ezdravie sme
realizovali s našim dlhoročným zákazníkom – Onkologickým ústavom
sv. Alžbety, s.r.o. v Bratislave. Ide
o moderné neštátne zdravotnícke
zariadenie, ktoré patrí medzi vedúce
špičkové onkologické zariadenia na
Slovensku. Má 32 oddelení, 74 odborných ambulancií, a v rámci fungovania využíva náš IS ORDINIS© nielen
na mnohé elektronické služby, od
žiadanky na vyšetrenia až po online
výsledky laboratórnych vyšetrení,
ale aj na efektívnu správu zdravotníckej agendy, či tvorbu prehľadov
vyťaženosti zdrojov a zdravotnej starostlivosti a reportov pre finančné
riadenie.

príprava prostredia,
aktualizácia údajov
v Onkologickom ústave
sv. Alžbety, s.r.o. a NCZI,
a distribúcia ePZP
zdravotníckym pracovníkom,
rozšírenie IS zákazníka,
tj. systému ORDINIS©,
o vybrané elektronické služby
zdravotníctva,
technologické pripojenie
Onkologického ústavu sv.
Alžbety, s.r.o. k centrálnemu
systému elektronického
zdravotníctva,
implementácia na koncových
zariadeniach u zdravotníckych
pracovníkov.

Samotná technologická integrácia nemocnice trvala pár týždňov, najmä
však z dôvodu vysokých nárokov na
procesnú a koordinačnú časť projektu. Aby bolo riešenie reálne užitočné
v každodennej praxi, vyžadovala sa
súčinnosť nielen pracovníkov IT oddelenia, ale aj zdravotníckych pracovníkov, lekárov či sestier a samozrejme aj
NCZI. Každý zdravotnícky pracovník
bol integrovaný prostredníctvom konektora a vlastnej čítačky, pričom tie
bolo potrebné zapojiť do prevádzky
a „rozchodiť“ priamo počas ordinačných hodín. Nutnosť dodržania nadštandardných bezpečnostných podmienok
zároveň
neumožňovala
vytvorenie testovacieho používateľa –
možný bol výhradne prístup do produkčného systému i k dátam pod kontom konkrétneho lekára, ktorý je
autentifikovaný pomocou čipovej karty tj. elektronického preukazu zdra-
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votníckeho pracovníka (ePZP). Bezpečnosť prístupu garantuje aj forma
pripojenia – pomocou dedikovaného
VPN tunela medzi nemocnicou a dátovým centrom NCZI, pričom použité
boli technológie spoločnosti Cisco.
V súčasnosti môže zákazník využiť aj
SSL pripojenie, ktoré využíva na zabezpečenie šifrovania prenášaných
dát a autentizáciu servera digitálne
certifikáty.

SKÚSENOSTI PRACUJÚ PRE
PACIENTOV
V rámci integrácie je vždy nutné prepojiť IS zákazníka na ezdravie, tj. národný portál NCZI, pričom je dobré,
keď sa dôraz kladie nielen na samotné technologické napojenie, ale aj na
komplexnú analýzu celého priebehu
integrácie. „Náš tím sa počas integrácie Onkologického ústavu sv. Alžbety
zameral aj na odhalenie prípadných
nedostatkov a potenciálnych problémov
na strane používateľa. Zákazníkovi sme
v rámci dodávky poskytli návrh konkrétnych opatrení, na základe ktorých môže
byť prepojenie a vzájomná komunikácia
systémov optimalizovaná,“ uviedol Rastislav Koutenský, riaditeľ divízie infraštruktúrnych riešení a služieb v DATALANe, ktorý realizáciu projektu viedol.
Zákazník teda okrem pripojenia získal
aj analýzu s vyhodnotením, čo fungovalo podľa predpokladov a pri čom,
naopak, vznikli prekážky integrácie
a ako zlyhania odstrániť. „Vďaka týmto
poznatkom bude DATALAN ako integrátor schopný riešiť pripájanie aj funkčné
procesy ďalších zákazníkov výrazne efektívnejšie a rýchlejšie,“ dodal Koutenský.

Získané skúsenosti sme už v praxi využili – vďaka nám je úspešne zapojený napr. Národný onkologický ústav
v Bratislave, trenčianska nemocnica
Zboru väzenskej a justičnej stráže, štátna nemocnica v Poprade, psychiatrická
nemocnica v Hronovciach, či Philippa
Pinela v Pezinku. Naše služby využila
aj Dolnooravská Nemocnica s Poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého
v Dolnom Kubíne, či NsP v Považskej
Bystrici, a pripojenie na ezdravie už
funguje aj v gynekologicko-pôrodníckej nemocnici Koch v Bratislave.
DIAGNÓZA: ODBORNÁ POMOC
NEVYHNUTNÁ
Realizácia pripájania do ezdravia je
náročná nielen z dôvodu integrácie
konečných staníc množstva používateľov na rozsiahly externý systém,
ale aj vzhľadom na samotný segment
zdravotníctva. V rámci implementácie
nesmie dôjsť k narušeniu poskytovania služieb pacientom, ani k prevádzkovým problémom, ktoré by v zdravotníckom zariadení mohli mať veľmi
vážne následky. DATALAN tímu, ktorý
zahŕňa odborníkov na infraštruktúru
aj softvérový vývoj, sa to darí nielen
vďaka odbornosti a skúsenostiam,
ale aj vďaka úzkej kooperácii s IT oddeleniami PZS a snahe operatívne
vyliečiť problémy a nedostatky, ktoré sa môžu v jednotlivých prípadoch
vyskytnúť priamo pri implementácii.
Nami zrealizované projekty tak v praxi
potvrdzujú, že integráciu do ezdravia
je možné spojazdniť s minimálnym
dopadom na užívateľský komfort
zákazníka, tj. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V rámci integrácie
však musia zohrávať dôležitú úlohu
aj odborní konzultanti, ktorí budú
zdravotníkom poskytovať podporu
počas aj po implementácii. DATALAN
je v tomto smere pripravený – vieme
poskytovať nielen technologický, ale aj
konzultačný support, vyškoliť používateľov, či odkomunikovať ich praktické
pripomienky s cieľom vyladiť systém
ezdravie k spokojnosti všetkých.
AKÉ ESLUŽBY MÔŽU ZDRAVOTNÍCI
VYUŽÍVAŤ?
Komplexný systém ezdravie bude
mať vo finále desiatky služieb, od
elektronických výmenných lístkov,

eObjednávania na vyšetrenie a vedenia čakacích listín, vrátane zasielania
notifikácií prostredníctvom e-mailu,
či sms, cez konkrétne služby eMedikácie a záznamy laboratórnych výsledkov, resp. eLab, až po pacientsky
sumár. Dôležitou súčasťou ezdravia
je aj evyšetrenie (zápis ambulantnej
správy, prepúšťacej správy, zobrazovacie vyšetrenia + výmenný lístok),
a eRecept – prekskripcia liekov. A samozrejme aj elektronická zdravotná
knižka, v ktorej si môže pacient s aktívnym eID pozrieť, aké lieky mu boli
predpísané, aké vyšetrenia vykonané,
aj to, kto si pozeral jeho zdravotné
záznamy.
Národné centrum zdravotníckych
informácií (NCZI), ktoré prevádzkuje
systém ezdravie ako aj Národný portál zdravia, bude služby spúšťať do
prevádzky postupne. Na implementáciu jednotlivých služieb musí mať
technologický dodávateľ overenie
zhody. Na podanie žiadosti o overenie zhody je potrebné na jednej strane implementovať do IS dodávateľa
všetky funkcie pre pripojenie s NZIS
a na druhej strane integrovať konkrétne služby na ezdravie.
Čo sa týka DATALANu, našou ambíciou
je pomôcť s kompletnou integráciou
všetkým zdravotníckym zariadeniam,
ktoré už teraz využívajú alebo plánujú
využívať náš IS ORDINIS©. „Sme pripravení reagovať na aktuálny vývoj a získať
osvedčenie o zhode na služby podľa
potreby,“ uviedol Ján Vaculčiak, ktorý
zastrešuje v DATALANe divíziu softvérových produktov. Tím špecializovaný
výhradne na oblasť zdravotníctva pod
jeho vedením sleduje aktuálne zmeny
a požiadavky na integráciu, a adaptuje
softvérové prostredie IS ORDINIS© na
vznikajúce potreby PZS aj národného
systému ezdravie. „Súčasťou ezdravia
bude napríklad služba Znalostný systém a v nej vieme ako dodávateľ priniesť
výhodu skúsenosti tak so sémantickými
technológiami, ktoré dokážu vyhľadávať
v súvislostiach a samé sa učiť, ako aj
spracovaním a analýzou veľkého množstva dát.“
POHĽAD NEMOCNICE
Používateľom systému a zdravotníckym zariadeniam má ezdravie priniesť
okrem zlepšenia poskytovania zdra-

33

34

AKTUÁLNE PROJEKTY

votných služieb aj efektívnejšiu prevádzku, lepšiu dostupnosť informácií
a možnosť vďaka prehľadným dátam
optimalizovať služby aj kapacity. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. hodnotí
ako prínos aj skutočnosť, že: „Po zapojení pracoviska do systému ezdravie lekár pracuje bez zmeny rutiny, na akú bol
doteraz zvyknutý v rovnakom rozhraní,
pribudlo len zasunutie ePZP do čítačky
a autentifikácia cez PIN,“ hovorí Martin
Hronský, vedúci Oddelenia informačných systémov.
Nemocnica oceňuje zefektívnenie práce so zdravotníckymi dátami, sprístupnenie ďalších moderných technológií
a vysokú bezpečnosť celej prevádzky.
A čo sa týka samotnej realizácie, pozitívne hodnotí aj profesionalitu implementácie a prístup odborníkov spoločnosti DATALAN, ktorí sa do projektu
pustili s maximálnym nasadením.
PRÍNOS V PRAXI
DATALAN ako dodávateľ vidí v systéme rovnako viac plusov ako mínusov. Ako technologický dodávateľ má
kompetenciu a dosah iba na samotné pripájanie do štátneho ezdravia,
kvalitné, funkčné, rýchle a bezpečné
pripojenie je však základnou podmienkou, aby mohol PZS výhody
ezdravia využívať.
„Využívame naše know-how, aby sme
pomáhali modernizovať tak dôležitú oblasť, akou je zdravotníctvo. Od tejto zmeny všetci očakávame skvalitnenie starostlivosti o naše zdravie,“ pripomenul
Rastislav Koutenský. „V rámci našich
dodávok sa však potvrdilo, že úspešné
pripojenie PZS k systému elektronického zdravotníctva z pohľadu funkčnosti
i termínov sa môže podariť len ak okrem
technologického know-how bude fungovať aj spolupráca dodávateľa so zákazníkom, tak po stránke odbornej ako aj
ľudskej,“ uzavrel.
Náš IS ORDINIS© aktuálne funguje
u viac než dvoch desiatok zdravotníckych zariadení, a naším zámerom
je byť schopní a kompetentní poskytnúť im rýchle a fungujúce prepojenie
s jasným výsledkom: tým je nielen
kvalitnejšia, včasnejšia, relevantnejšia a bezpečnejšia liečba, ale tiež
user-friendly princíp uplatnený konečne aj v oblasti zdravotníctva.

MODERNIZÁCIA
A MONITORING
INFRAŠTRUKTÚRY
SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA
V segmente samosprávy sú dlhoročnými zákazníkmi DATALANu
nielen desiatky miest a obcí, ale
aj samosprávne kraje (VÚC). Prostredníctvom funkčných riešení
a nových technológií prenášame
výhody digitalizácie do každodenného života nielen pracovníkov
obecných a mestských úradov na
Slovensku, ale aj občanov a obyvateľov. Aktuálne sme pre zákazníka
– samosprávny kraj úspešne ukončili projekt modernizácie infraštruktúry úradu.
V rámci doterajšej spolupráce sme
pre občanov kraja sprístupnili už desiatky užitočných elektronických služieb. Samosprávnemu kraju sme dodali moderný integrovaný informačný
systém, ktorý napomáha odbúrať
administratívnu záťaž pri komunikácii
občanov s úradom a zabezpečuje lepšiu dostupnosť služieb v rôznych ob-

lastiach: od školstva a sociálnej oblasti
cez kultúru až po dopravu.
Aktuálne sme technologickú úroveň
úradu opäť pozdvihli na vyššiu úroveň –
vďaka implementácii komplexného monitorovacieho systému. Monitoring infraštruktúry je zrealizovaný formou “as
a service”, čím bola dosiahnutá výhoda
jednoduchosti, ľahšej spravovateľnosti,
udržateľnosti a zmenšenia nárokov na
výpočtové zdroje IT infraštruktúry. Zároveň nie je nutné robiť akékoľvek kompromisy z pohľadu bezpečnosti.
Výhody riešenia DMONIT
v skratke:

•
•
•
•
•
•

schopnosť 24/7/365
monitoringu IT zariadení,
režim vysokej dostupnosti,
schopnosť multi-site
monitoringu,
min 3-mesačná archivácia
zozbieraných dát,
riadenie prístupu
k informáciám a notifikáciám,
možnosť zvýšiť bezpečnosť
monitorovania pomocou
kryptovania.

PRÍNOSY V PRAXI
Riešenie je realizované s využitím
komponentov Zabbix – v rámci mo-
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nitoringu ide o revolučný enterprise
open-source softvér, ktorý dokáže
v reálnom čase monitorovať množstvo
parametrov a metrík IT prevádzok. Ponúka prepracované používateľské rozhranie, vysoký počet funkcií v jednom
aplikačnom balíku a výborný výkon.
Zabbix dokáže svojimi schopnosťami
zaručiť nulový výpadok IT, a paralelne
predikovať možné ohrozenia, vďaka
čomu sa používateľ vyhne vysokým
nákladom na opravu, či prestoje,
ktoré by mohol spôsobiť neodhalený
problém v sieti, operačnom systéme,
či zlyhaní hardvéru.
Prínosom pre zákazníka v praxi je
vysokovýkonný monitoring serverov, sieťových zariadení a virtuálnych
serverov realizovaný v reálnom čase
a simultánne. Spoločne ukladanie zozbieraných dát a vizualizáca poskytujú
samosprávnemu kraju ucelený pohľad na IT infraštruktúru a umožňujú
analýzu prípadných problémov na základe hlásení zo Zabbix systému.
MODERNIZÁCIA DO DETAILOV
V rámci upgradu úradu zrealizoval
DATALAN aj projekt modernizácie
štruktúrovanej kabeláže. Dodávka zahŕňala kompletnú výmenu kabeláže,
vrátane inštalácie 938 CAT5E dátových prípojov. Za pozornosť stojí, že
realizácia prebiehala maximálne efektívne za úplnej prevádzky, tj. absolútne bez obmedzenia práce na úrade.
Prípoje boli rozdelené do štyroch dátových rozvádzačov, rozmiestnených
v rámci úradu na rôznych podlažiach
– od suterénu až po 4.poschodie, pričom v rámci kancelárskych priestorov
boli dodané s integrovaným chladením a odhlučnením. Technologický
insight: prepojenie bolo zrealizované
8-vláknovým optickým káblom OM2
a šiestimi metalickými káblami FTP
4 × 2 × 0,56 cat.6a, aktívna vrstva siete bola realizovaná prepínačmi Cisco
Catalyst 3850 a Cisco Catalyst 2960.
Výsledkom je úplne nová moderná
štruktúrovaná kabeláž, ktorá zabezpečuje špičkové podmienky v rámci
digitalizovaného úradu a eliminuje
možnosť dátových výpadkov. Funkčná infraštruktúra tak zodpovedá nielen aktuálnym požiadavkám na siete,
ale zároveň aj medzinárodným odporúčaniam a normám.

ZMAPOVALI SME RIZIKÁ
SLOVENSKEJ VEDY
Vedeli ste, že Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) oslávi už
80 rokov podpory vedy na Slovensku? DATALAN pri „príležitosti bilancovania“ u zákazníka, s ktorým
v rámci technologického rozvoja
a podpory spolupracujeme dlhodobo, zrealizoval komplexnú bezpečnostnú analýzu.
CVTI SR zabezpečuje akademikom
a vedcom prístup k významným informačným zdrojom a širokej verejnosti
približuje vedu vďaka prezentovaniu
výsledkov práce najväčších slovenských mozgov. Aj ich sa však týka nariadenie GDPR na ochranu osobných
údajov, ktoré vstúpilo do platnosti
v máji tohto roku. Analýza súladu prostredia zákazníka s novým nariadením
bola preto nevyhnutná.
ČO VŠETKO JE NUTNÉ
ZANALYZOVAŤ?
Kompletný projekt zahŕňal analýzu
aktuálneho stavu ochrany OÚ, identifikáciu súčasných nezhôd v súlade
s GDPR, návrh opatrení na ich odstránenie a zdokumentovanie výstupov.
Znie to jednoducho, no o náročnosti
celého procesu svedčí už len to, že
záverečná správa mala 130 strán.
Datalanský security tím pod vedením
Jana Böjtösa zanalyzoval všetko – od
aktivít pre verejnosť (organizovania
súťaží, vzdelávacích eventov, ale aj
postovania na sociálnych sieťach, či
plánovaný e-shop), cez informačný

portál a medzinárodnú komunikáciu,
až po interné procesy a nástroje, ako
je dochádzkový systém. Náš tím dedikovaných odborníkov sa musel vysporiadať nielen s rozsiahlou škálou aktivít, nástrojov, využívaných databáz,
či komunikačných kanálov, ale aj so
špecifickým režimom Zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a Zákona o stimuloch pre výskum
a vývoj, v ktorých mantineloch CVTI
SR funguje. A navyše museli myslieť
aj na to, že CVTI SR zabezpečuje chod
Styčnej kancelárie SR pre európsku
spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja
a inovácií v Bruseli, takže na spracúvanie osobných údajov sa bude okrem
GDPR vzťahovať aj belgické právo.
Okrem toho CVTI SR prevádzkuje aj
Školské výpočtové strediská, ktoré
majú detašované pracoviská okrem
Bratislavy aj v Piešťanoch, Liptovskom
Mikuláši, Banskej Bystrici a Michalovciach, čo si tiež vyžaduje hlbšie skúmanie komplexných kooperačných
a spracovateľských operácií a vzťahov
medzi subjektami.
VÝSLEDOK – ODPORÚČANIA, AJ
KONKRÉTNA POMOC
Po náročnej, 8 týždňov trvajúcej analýze aktuálneho stavu a identifikovaní
nedostatkov súladu s GDPR bol výsledok zákazníkovi odprezentovaný vo
forme rozdielového vyhodnotenia. Sumár predstavil kritické momenty, konkrétne rizikové oblasti, ako aj aktivity
a činnosti, ktoré sú naopak na GDPR
pripravené „na výbornú“. Vo všeobecnosti možno povedať, že CVTI SR má
pomerne dobre organizované a zabezpečené IKT prostredie a disponuje patričnými nástrojmi, ktoré môže využiť
pri implementácii našich odporúčaní
do praxe. „Najvýznamnejšie zistenia sa
týkajú proaktívneho monitorovania bezpečnosti siete a bezpečnostných udalostí
v prostredí CVTI SR, ktoré sú nevyhnutné
pre schopnosť identifikovať bezpečnostné incidenty,“ prezradil Jan Böjtös, ktorý
spolu s tímom predstavil zákazníkovi
42 jasných, realizovateľných a efektívnych odporúčaní. Zároveň sú experti pripravení nielen na softvérovú, či
hardvérovú implementáciu, ale aj školenia, či právnu pomoc, ktorá zákazníkovi pomôže zorientovať sa v nárokoch
a podmienkach nového nariadenia.
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ka však zjednoduší prístup k univerzitným
informačným zdrojom nielen zamestnancom, ale aj študentom,“ vysvetlil Martin
Sukuba. Pre zaujímavosť, na Žilinskej
univerzite študuje v aktuálnom 65. akademickom roku na siedmich fakultách
7775 študentov v 179 akreditovaných
študijných programoch.

VEĽKÝ UNIVERZITNÝ
UPGRADE
Akademici aj študenti Žilinskej
univerzity v Žiline majú novú sieť,
ktorá zlepšila podmienky na kvalitnejšie vzdelávanie, a na Technickej univerzite vo Zvolene sme
spojazdnili wi-fi siete pre univerziádu aj na internátoch.
V rámci projektu optimalizácie sieťovej infraštruktúry a dátového centra,
ktorý na Žilinskej univerzite realizovalo Centrum IKT, bol dodávateľom
hardware a konzultantom implementácie DATALAN. Počítačová sieť bola
upgradovaná na dvoch úrovniach:
v prvej etape sa zrealizoval upgrade
samotného 10 Gbps optického backbonu implementáciou štyroch nových vysokovýkonných uzlových L3
prepínačov, ktoré disponujú 6 portami 40/100Gbps, plus 24/48 portami
10Gbps a umiestnené sú v najviac
exponovaných uzloch. V druhej etape
bola posilnená kapacita prístupovej
infraštruktúry zo súčasných 1 Gbps
na až n × 10 Gbps. Na tento účel bolo
nasadených 10 prepínačov s 24 portami 1 Gbps, s možnosťou uplinku cez
2 × 10 Gbps smerom k backbone prepínačom.
VÝSLEDOK: MODERNIZÁCIA
UNIVERZITY
Vďaka tomuto upgradu dôjde k minimálne štvornásobnému zvýšeniu
priepustnosti počítačovej siete. Výsledkom je lepšia dostupnosť služieb

a zdrojov univerzitného dátového centra, a zvýšenie celkovej spoľahlivosti
infraštruktúry. Práve zásadná modernizácia je prínos, ktorý je v dnešnej
dobe pre univerzitné prostredie nevyhnutný. „Zlepšia sa jednak podmienky
na kvalitnejšie vzdelávanie a zároveň
spolupráca a zdieľanie v rámci vedeckej
spolupráce. Práve v tejto oblasti je Žilinská univerzita lídrom a oceňovaným
pracoviskom aj v zahraničí,“ dopĺňa
Martin Sukuba, Education Unit líder
v spoločnosti DATALAN. Žilinská univerzita už pred rokmi napr. založila
Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, ktorý úspešne pracuje na zavádzaní technologických, produktových
a procesných inovácií aj do slovenskej
praxe, napr. v oblasti dopravy.
LEPŠÍ PRÍSTUP AJ PRE ŠTUDENTOV
Ďalšia časť projektu, optimalizácia dátového centra, zahŕňala rozšírenie serverovej kapacity centra na báze upgrade DC2. V tejto lokalite Centrum IKT
disponujeme Blade chasis, ktoré bolo
doplnené piatimi novými servermi.
Každý zo serverov má 2 osemjadrové
CPU a 64 GB RAM. Konektivitu každého
servera zabezpečuje 10 Gbps ETHERNET interface a 8 Gb fibre channel interface. Diskový priestor zabezpečuje
storage s kapacitou 57 TB na vysokorýchlostných diskoch a ďalších 144 TB
na veľkokapacitných HDD. Na predmetnej infraštruktúre je vytvorený experimentálny interný univerzitný cloud
na báze SW OpenStack. Celé riešenie je
momentálne v skúšobnej prevádzke.
Prioritným cieľom je jeho efektívnejšie
využívanie v rámci univerzitného vedeckého výskumu. „Vysokokapacitné úložis-

ZAUJÍMAVÝ „WI-FI“ PROJEKT
V rámci modernizácie slovenských
univerzít DATALAN aktívne spolupracuje aj s Technickou univerzitou vo
Zvolene, kde prejavili záujem o integráciu univerzitného informačného systému s našou Memphis registratúrou.
V tomto roku sme tiež spolupracovali na budovaní wifi sietí pre potreby
univerziády, na internátoch aj v relax
zóne. V rámci projektu sme realizovali
dodávku hardvéru, štruktúrovanej kabeláže, montážnych prác a konfigurácie 24 Access Pointov.

RODINNÁ FÚZIA
V BANKOVOM SVETE
Keď sa banková inštitúcia rozhodne začleniť pod seba dcérsku spoločnosť, alebo sa rozhodnú svoje
značky aj fungovanie spojiť dve
finančné inštitúcie, dokáže DATALAN využiť svoje integračné knowhow a doviesť fúziu do úspešného
konca.
Začiatkom roka sme takto zastrešili aj
prepojenie registratúrnych systémov
u našich dlhoročných zákazníkov, ktorí od spojenia očakávajú efektívnejšiu
prácu, lepšie umiestnenie zdrojov,
a na strane spotrebiteľa vyššiu pridanú hodnotu vďaka spoločnej ponuke
celej rodiny produktov.
SPOJENIE STOVIEK ZAMESTNANCOV
Aby však tieto očakávania v praxi mohli
fungovať, musela byť úspešne zrealizovaná komplexná integrácia informačných systémov oboch spoločností.
DATALAN v rámci projektu zastrešil
merge registratúry CEZAR, tj. spojenie
dvoch nezávislých aplikácií s rozdielnou funkcionalitou, rôznym obsahom
a objemom údajov, pričom integrácia
sa týkala cca 500 zamestnancov.
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CEZAR je produkt z dielne DATALANu,
ktorý doteraz u zákazníka zabezpečoval jednotnú platformu pre elektronickú správu registratúry a integráciu na
eDesk (e-schránky na ÚPVS), a práve
vďaka znalosti nástroja aj prostredia
sme mu vedeli ponúknuť a navrhnúť
najoptimálnejšie riešenie integrácie.
Taktiež dokážeme poskytnúť vysokú
flexibilitu pri realizácii úprav a rozvoji
produktu do budúcnosti.

sov, a dátových štruktúr a object stores. A na záver nás ešte ako dodatok
čaká konsolidácia ďalšej inštancie CEZAR v pridruženej spoločnosti nášho
zákazníka.
Výsledkom projektu integrácie je:

•
•
•
•

Úloha DATALANu bola rozfázovaná
do viacerých etáp. V úvode sme pre
prechodné obdobie zabezpečili integráciu dvoch CEZARov, najmä preposielanie eDesk správ. V nasledujúcej fáze
sme finálne zrealizovali kompletný
merge dvoch odlišných aplikácií, odlišných pracovných postupov a proce-

DOVOLENKA Z MOBILU
Moderné mobilné technológie
nielen zlepšujú služby zákazníkom, ale zároveň dokážu výrazne
zjednodušiť a zefektívniť interné
procesy vo firmách. DATALAN aktuálne prináša na trh inovatívny
nástroj, ktorý je určený riadiacich pracovníkom a umožňuje im
schvaľovať úlohy a potrebné úkony na jeden klik v mobile.
User friendly aplikácia Task approval
je určená manažérom, divíznym vedúcim, tímlídrom a pod., ktorí riadia
väčšie skupiny ľudí na dennodennej
báze a zodpovedajú za schvaľovanie
množstva taskov.

zjednotenosť a komplexnosť
prevádzky a procesov,
prehľadný tok registratúrnej
agendy,
zefektívnenie správy
registratúry cez všetky
organizačné zložky,
jednotná integrácia na
elektronické služby ÚPVS.

V neposlednom rade zákazník očakáva zefektívnenie servisu a zníženie
prevádzkových nákladov. A hoci je
integrácia v IT biznise častým projektom, v tomto prípade ide o špecifické riešenie. „Nespočíva v štandardnom vývoji, ale v jedinečnom
zlúčení dvoch unikátnych prostredí,“
vysvetľuje Rastislav Filípek zo spoločnosti DATALAN, ktorý projekt zastrešoval. Z pohľadu technologickej
dodávky vidíme ako pridanú hodnotu konsolidáciu služieb všeobecnej
a zákazníckej registratúry, jednoduchšie zabezpečenie podpory pre
takéto konsolidované riešenie, a lep-

Ako uviedol Michal Tkáč, finance & telco
Business Unit líder v spoločnosti
DATALAN, podľa skúseností z praxe
musia manažéri v prevažnej väčšine
prípadov schvaľovať úlohy, ktoré zastrešujú, prideľujú, alebo o nich rozhodujú, v rôznych systémoch. „My
sme im chceli prácu uľahčiť a ponúknuť jednotné rozhranie, v ktorom by
aj jedným klikom na mobile schválili
akýkoľvek task.“
RÝCHLO A EFEKTÍVNE
Na základe potrieb praxe pripravili
datalanskí vývojári ako prvé rozhranie pre manažérske tasky generované zo systému DMS tj. schválenie
dovolenky, cestovných príkazov, služobnej cesty, či priradenia na projekt.
Podľa konkrétnych požiadaviek zá-

ší priestor pre ďalší rozvoj a skvalitňovanie riešenia. A ako bonus:
zákazník vďaka spojeniu získa funkcionalitu pre skenovanie a digitalizáciu došlej papierovej agendy.
ZAUJÍMAVÉ
Najnáročnejšou realizáciou bolo
preposielanie správ z eDesk-u, ktorú DATALAN musel stihnúť vo veľmi krátkom čase – štartovalo sa
v novembri 2017 a deadline bol
1. 1. 2018. Realizácia sa podarila načas a úspešne. Neštandardné tiež je,
že samotné riešenie si vyžaduje komplexný prístup vo vzťahu k softvérovým funkcionalitám, údajom, kapacitnému plánovaniu a performance.
Je potrebné zachovať integráciu na
viaceré interné systémy zákazníka –
okrem zjednotenia agendy všeobecnej registratúry je potrebné zabezpečiť aj agendu zákazníckej registratúry
dcérskej spoločnosti, ktorá je úzko
prepojená s obchodnými procesmi.
Špecifická je aj implementácia v aplikačnom prostredí AIX UNIX, ktoré
vyžaduje niektoré osobité konfigurácie. Zákazník navyše v rámci projektu
plánuje do riešenia zmigrovať aj svoju historickú registratúrnu agendu
z DB-Access – z obdobia pred zavedením CEZARa, a taktiež plánuje využiť
riešenie aj pre správu DMS obsahu
mimo oblasti registratúry.

ujemcov o tento nástroj môžu prísť
v ďalšej etape na rad aj iné používané
systémy. Z technologického pohľadu
je riešenie postavené na javascript
server-side
frameworku
Total.js
a client-side knižnici jComponent
datalanského web developera Petra
Širku. Tieto nástroje sú používané
v celosvetovom meradle a dokážu
konkurovať MVC frameworkom v Jave
alebo v .NET a javascript frameworkom React, Angular alebo Vue. Práve
vďaka nášmu unikátnemu know-how
dokážeme u zákazníka pripraviť release appky vo veľmi krátkom čase–
Hlavnou výhodou nástroja, ktorú
všetci používatelia a ľudia z praxe určite ocenia, je rýchlosť a úspora času
v schvaľovacích procesoch firmy, inštitúcie či korporácie.
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SENZORY, SIEŤ A DÁTA
AKO NERVOVÁ SÚSTAVA
VÝROBY
Podľa analýzy týždenníka Trend
patril minulý rok k rekordným, čo
sa vývozu slovenských firiem týka.
Medzi exportné esá slovenskej
ekonomiky bol zaradený aj náš
dlhoročný zákazník – spoločnosť
Slovalco. K tomuto úspechu mu
pomáhajú aj inovatívne riešenia,
ktoré sa Slovalco neustále snaží
zavádzať v praxi.

všetkých pecí. „Centrálnym mozgom
zostáva ELEX – v praxi využívaná aplikácia z našej dielne a v podstate komplexný systém, ktorý to pri výrobe hliníka celé monitoruje a riadi,“ vysvetľuje
Branislav. „ProfiBus je akoby nervová
sústava, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi nadradeným systémom
a pecami. Doteraz malo Slovalco túto
komunikáciu postavenú na staršej
technológii, a preto potrebovali zásadný upgrade.“ Projekt je v súčasnosti
v štádiu realizácie a jeho obsahom
je dodávka switchov a firewallov pre
pripojenie k jestvujúcemu IKT prostrediu. V rámci Slovenska sa jedná
o prvé nasadenie tejto technológie
v priemyselnom prostredí.
a vizualizáciu pokrytia signálom wifi
5 GHz, a na základe merania odporučil inštaláciu dodatočných 10 Access
Pointov do prístavkov s externými
anténami. Riešenie je postavené na
Cisco technológii. „Po kompletnom
nasadení bude pokrytie v hale spĺňať
aj tie najprísnejšie kritériá,“ zhodnotil
Branislav Hanzel, vedúci oddelenia
Realizácie infraštruktúrnych projektov
v DATALANe, ktorý dodávku zastrešoval. Samozrejme, všetky použité zariadenia sú určené do priemyselného
prostredia a aj ich inštalácia musela
byť vo vysokobezpečnom režime.

Aj od DATALANu odborníci zo Slovalca
vyžadujú nové nápady a efektívne nástroje, ktoré optimalizujú fungovanie
prevádzky. Naša spolupráca má na
konte už mnoho fungujúcich softvérových produktov a projektov – a aktuálne sme sa opäť pustili do viacerých
zaujímavých vecí, ktoré u zákazníka
prenesú do života vízie Priemyslu 4.0.
UNIKÁTNE RIEŠENIE ZBERU DÁT
Inovácie si vyžiadali upgrade jestvujúcej wifi siete. Bolo nutné zabezpečiť
stabilné pokrytie v priestoroch elektrolýznej haly, kde je silné rušenie
a požiadavky na stabilitu pripojenia
sú kritické voči biznis procesom a bezpečnosti. V rámci celkového projektu DATALAN inštaloval wifi riadiace
kontroléry, a Access Pointy pre office,
zrealizoval výmenu 5 Access Pointov
v elektrolýznej hale, vyhotovil meranie

Špecifická bola však aj ďalšia dodávka – Slovalco sa totiž po vybudovaní
optického backbonu prirodzene rozhodlo využiť jeho kapacitu naplno
a vybudovať na báze priemyselných
Cisco komponentov špeciálnu sieť.
Dostala meno ProfiBus a má slúžiť
na kabelážne pripojenie jednotlivých
technológií a riadiacich jednotiek

STOVKY PECÍ S JEDNOU APPKOU
A keď sme už spomenuli ELEX – aj ten
sa dočkal inovácie. Aktuálne u zákazníka spúšťame IS ELEX FÁZA II. Aplikácia ELEX je nová verzia existujúcej aplikácie Elpos, ktorú rozvíjame v Slovalcu
už vyše 15 rokov. Elpos bol v Slovalcu
kľúčovou aplikáciou, ktorá riadila základné výrobné procesy elektrolýzy hliníka a zabezpečovala chod elektrolytických pecí. Slovalco ich v súčasnosti
má 226, umiestnené sú v elektrolýznej
hale s impozantnou dĺžku 806 metrov,
a výroba pracuje v nepretržitej prevádzke. „Technologicky nová aplikácia
ELEX posúva stav na novú úroveň a využitím najaktuálnejších frameworkov
bude zabezpečovať stabilitu prevádzok
ešte dlhé roky,“ prezradil Marián Kubánek, ktorý v DATALANe spoluprácu
so zákazníkom zastrešuje. Nové riešenie zároveň umožní modernizovať
prevádzku aj formou využívania mobilných aplikácii, ktoré sú súčasťou
aplikácie ELEX.
Aktuálny projekt dodávky riešenia
pokrýva oblasť konsolidácie analýzy,
redizajn existujúcich používateľských
rozhraní, a dizajn používateľských
rozhraní pre mobilné zariadenia vrátane riadenia prístupov k jednotlivým
funkčných blokom predošlej aplikácie.
Projekt zahŕňa pasívne aj aktívne operácie, nasadenie do produkčnej prevádzky, a post implementačnú podporu. V priebehu tohto roka máme
záujem aj o rozšírenie aplikácie ELEX
o task management, Business Intelligence nástroj a mobilnú aplikáciu.

3D v praxi:
Oživte vývoj a výrobu – srdce firmy

Pretvorte s našimi novými riešeniami vaše procesy výroby a prototypovania.
Zmeny, ktoré vášmu vývoju a výrobe prinesú nové moderné technológie, môžete držať vo vlastných rukách.
DATALAN Quality Instruments, naša dcérska spoločnosť vyvíjajúca riešenia na mieru zamerané na kontrolu kvality v procese
výroby, sa stala oficiálnym predajcom a autorizovaným servisným partnerom HP riešení a produktov pre oblasť 3D tlače.
Objavte s nami nové možnosti výroby pomocou 3D printingu v praxi. Vďaka unikátnym možnostiam technológie
HP Multi Jet Fusion získate celkom nový prístup ku riešeniu svojich požiadaviek, dizajnu vašich produktov a realizácií
vašich procesov.

Pretransformujte vlastnosti súčiastok po jednotlivých
voxeloch a odhaľte budúcnosť s neobmedzenými
možnosťami využitia, materiálov a farieb. Predstavte si
výrobu, v ktorej môžeme vytvárať inteligentné súčiastky
so zabudovanou elektronikou, integrovanou sledovateľnosťou
a inteligenciou. 3D vás už teraz prenesie do budúcej éry
digitálnej výroby.

Viac informácií získate na hp.com/go/3dprinting
Kontaktujte nás: 3d@dqi.sk alebo 02/323 70 000

›

›
Využite potenciál 3D tlače naplno

Revolúcia pre váš biznis
Technológia HP Multi Jet Fusion má jedinečnú schopnosť
vyrábať súčiastky s kontrolovateľnými fyzickými a funkčnými
vlastnosťami v každom bode súčiastky. Vďaka rýchlosti,
kvalite, sile a originálnym funkciám urýchli prijímanie
3D výroby v širokej škále odvetví a oblastí používania.

Data courtesy of Phoenix Children΄s Hospital; Heart of Jemma

Špičková konzistentná kvalita | Prelomová produktivita | Najnižšie náklady na výrobu
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DIGITÁLNA ARCHIVÁCIA
Moderné technológie pomáhajú
aj v slovenskom väzenstve. DATALAN v rámci elektronizácie verejnej
správy dlhodobo spolupracuje so
Zborom väzenskej a justičnej stráže, kde v súčasnosti prevádzkujeme
18 modulov v 20 ústavoch. V roku
2016 sme napr. zákazníkovi implementovali komplexný stravovací
informačný systém, pričom dodávka sa týkala celkovo 24 prevádzok
na celom Slovensku. V minulom
roku sme zas elektronizáciou zdravotníckeho systému v ZVJS naštartovali ezdravie v slovenskom väzenstve. Aktuálne sme u zákazníka
úspešne ukončili náročný projekt
digitalizácie archivácie údajov.

CIEĽ: UDRŽATEĽNÁ VÝKONNOSŤ
Požiadavkou zákazníka, vyplývajúcou
z každodennej praxe, bolo nájsť efektívne riešenie, ktoré zrýchli a zjednoduší každodennú operatívnu prácu,
a v rámci minimálnych investícií zabezpečí trvalú udržateľnosť výkonnosti informačného systému.
DATALAN na úlohu dedikoval tím vývojárskych špecialistov, ktorí vzali rozum do hrsti a pripravili technologicky
pomerne jednoduché riešenie, ktoré
má predpoklad dlhodobej stability
a spoľahlivosti.
„Rozhodli sme sa ísť neštandardnou cestou,
ale v každom prípade priniesť niečo nové,“

prezradila Katarína Tóthová zo spoločnosti DATALAN, vedúca tímu, ktorý pracuje na projektoch pre ZVJS. „Ako prví
sme v reálnej implementácii použili nový
moderný DOTVVM framework, čím sme
chceli zároveň zákazníkovi ukázať cestu,
ktorou by sme sa spoločne mohli vydať pri
ďalšom rozvoji informačných systémov.“
Klasické robustné „enterprise“ riešenia
sú totiž v praxi náročné na prevádzku,
málo flexibilné a cenovo náročné. Pre
datalanský produkčný tím však bola
prioritou funkčnosť a pridaná hodnota.
DATALAN preto zákazníkovi ponúkol
vlastné riešenie, priamo prispôsobené
jeho požiadavkám.
Odpoveďou na jeho potreby tak bol
upgrade a optimalizácia výkonnosti
existujúcich databázových serverov
a zároveň implementácia unikátneho
riešenia, v ktorom sa presun historických údajov deje kontinuálnym automatickým procesom na mesačnej
báze a mimo produkčné prostredie.
Zákazník tak nebol zaťažený potrebou
rozširovania infraštruktúry alebo nákupu komerčných licencií, a práve bezúdržbovosť hodnotí ako výraznú pridanú hodnotu zo strany DATALANu.
„Keďže sa nám podarilo minimalizovať
množstvo dát potrebných v bežnej prevádzke, prinieslo naše riešenie aj zásadné zrýchlenie odoziev informačného
systému pri práci s veľkým objemom
dát, ktoré súvisia napríklad so spracovaním hrubých pracovných odmien obvinených a odsúdených,“ doplnila Katarína Tóthová.
Na analýzach a vývoji riešenia začal DATALAN pracovať koncom roka

2016, samotná implementácia bola
spustená v marci 2017 a jej ukončenie
bolo plánované v decembri – no projekt sa vo funkčnej podobe podarilo
odovzdať už o mesiac skôr. Navyše
v praxi potvrdil, že užitočné riešenia
môžu vznikať aj bez veľkého rozpočtu. DATALAN udržal vývoj v rozsahu
stanoveného rozpočtu, pričom v rámci projektu navrhol, otestoval aj implementoval úplne nový framework.
Z technologického pohľadu je riešenie
naozaj „nenáročné“ – vývojári využili
MS SQL server, .NET 4.0 framework
a open source DOTVVM framework.
Prínosy nového riešenia z dielne
DATALANu:

•

•
•

•

presun historických údajov
sa deje kontinuálnym
automatickým procesom na
mesačnej báze, takže riešenie
je bezúdržbové,
historické údaje sú presúvané
mimo produkčné prostredie,
minimalizácia dát potrebných
v produkcii – eliminovali
sme tým problémy zahltenia
informačného systému,
zvýšenie rýchlosti spracovania
každodenných operácií a tým
skrátenie celkovej doby
trvania tejto aktivity.

Pre zaujímavosť, v prvej etape projektu sa presunulo 60 tisíc klientov, čo
je cca 100 miliónov záznamov, a tiež
dokumenty a fotografie v objeme rádovo 30 GB.

Chatbot

Inteligentný, rýchly, neúnavný a vždy k dispozícii
– online asistent pre vašich zákazníkov

Novinka – umelá inteligencia v slovenskej verzii
pre svetové služby
Zoznámte sa s chatbotom z našej dielne - novým nástrojom, ktorý posunie vaše služby na
vyššiu úroveň. DATALAN pre svojich zákazníkov vyvíja špeciálne riešenie, ktoré môžete aj vy
jednoducho a prakticky využívať v komunikácii s vašimi zákazníkmi. Chatbot v slovenskej verzii
je určený pre finančné inštitúcie, obchody, školy, mestá aj obce, ambulancie a nemocnice, ale aj
verejné inštitúcie a akékoľvek spoločnosti, ktoré poskytujú služby občanom. Chatbot zjednoduší,
sprehľadní aj spríjemní komunikáciu s vašimi zákazníkmi vďaka tomu, že je rýchly, stále dostupný
a komunikuje tak, ako je to pre dnešnú generáciu zákazníkov samozrejmosťou – online kedykoľvek
a odkiaľ koľvek.
Chatbot môžete implementovať do svojich informačných systémov či priamo do sociálnych sietí
a využívať ho ako online operátora, asistenta, či digitálneho priateľa a maskota.
Jadro tohto moderného nástroja, tj. modul umelej inteligencie, dokážu naši experti upravovať,
natrénovať a naučiť presne to, čo vy ako zákazník potrebujete a vyžadujete.
Umelá inteligencia v našom podaní je založená na dôležitých vlastnostiach ako učenie sa z malého
množstva príkladov, generalizácia, postupné učenie sa bez zabúdania a schopnosť aplikovať
znalosti z jednej domény do druhej.

•••
Čo vám chatbot ponúka?
• pomoc - uľahčí a zefektívni vybavenie zákazníckych dopytov
a komunikácie
• dostupnosť – chatbot je tu pre vašich zákazníkov kedykoľvek
na jeden klik
• jednoduchosť – môžete ho využívať priamo na svojom webe,
či sociálnych sieťach
• personalizáciu – chatbota vám upravíme presne podľa vašich
potrieb, štýlu, či predstáv
• prehľad – dáta z komunikácie viete jednoducho zbierať,
analyzovať a archivovať, a na ich základe meniť a zlepšovať
služby pre zákazníkov

•••
V čom je náš chatbot naozaj dobrý?
• Služba dokáže vďaka ľudskej interakcii zlepšovať svoje konverzačné
schopnosti a prispôsobovať sa jazyku vašich zákazníkov
• Chatbot bol vyvinutý špecificky na slovenské podmienky
tj. „naučený“ komunikovať s diakritikou či skloňovaním
• Customizovaná verzia vám podľa skúseností z praxe usporí až 65%
práce zamestnancov v call centrách či online supportoch
• Chatbot je maximálne bezpečný - využíva certifikované
bezpečnostné protokoly a dokáže komunikáciu šifrovať,
a je zároveň v súlade s nariadením GDPR
• Službu môžete využívať on-premise alebo v cloude

DEVIATKA

DATALAN sa stará o svojich zákazníkov v 9 segmentoch: vzdelávanie,
samospráva, verejná správa, zdravotníctvo, financie, telekomunikácie, obchod a služby, sieťové odvetvie, a priemysel. Rodina našich
zákazníkov zahŕňa stovky firiem, inštitúcií a organizácií. A ako v každej
veľkej rodine, aj u našich zákazníkov
sa vždy niečo deje, stále je niečo
nové, zaujímavé, výnimočné, hodné ocenenia či gratulácie. Podeliť sa
s vami o všetko je ťažké až nemožné, nasledovný výber však určite
stojí za pozornosť.

Keď dobré nápady
vedú k výsledkom
Pr ná ame vám tec nolo c é novác e toré reálne
pomá a v pra Ale n e sme len tec nolo c m
o ávate om a nezaoberáme sa len IT r e en am e
s n e m spol prac eme e pre nás a o ro na za mame
sa o e o f n ovan e fan me e o nápa om po por eme
e o plány a te me sa z e o spec ov a ocenen

SPIŠSKÁ NOVÁ VES V MOBILE

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V REBRÍČKU NAJLEPŠÍCH
VYSOKÝCH ŠKÔL
UK v Bratislave sa
v rebríčku najlepších univerzít sveta Round University
Ranking umiestnila
na 391. mieste. Oproti minulému roku si polepšila o 42
miest a je jediným reprezentantom
Slovenska! Rebríček, ktorý disponuje dátami od roku 2010, hodnotí 20
indikátorov v štyroch základných
oblastiach: vzdelávanie, výskum,
medzinárodná diverzita a finančná
udržateľnosť. UK v tomto roku predbehla Univerzitu Palackého v Olomouci i Masarykovu univerzitu v Brne.
Najvyšší počet bodov dosiahla bratislavská univerzita v oblasti vzdelávania. Gratulujeme!

Mesto pripravilo pre svojich návštevníkov novinku – mobilnú aplikáciu s množstvom informácií
o pamiatkach, turistických atrakciách, podujatiach
i histórii mesta. Výhodou appky je jej fungovanie aj
v off-line režime. V súčasnosti je k dostupná v slovenskom a anglickom jazyku a zaujímavosťou je audio sprievodca v oboch jazykoch. Súčasťou aplikácie sú mapy a GPS
navigácie, ktoré lokalizujú miesto pohybu používateľa a zároveň ho
navedú na miesto jeho záujmu. Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť bezplatne, funguje pre Android aj iOS a jej oficiálny názov je
„Turistický sprievodca mestom Spišská Nová Ves“.

ÚPSVAR A ÚSPEŠNÝ JOB EXPO 2018
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo
už ôsmykrát najväčší veľtrh pracovných príležitostí
na Slovensku. Súčasťou tohtoročného veľtrhu práce
JOB EXPO 2018, ktorý sa konal v apríli na Národnom
výstavisku v Nitre, bola aj 20. medzinárodná burza
práce European Job Days 2018 a 26. ročník celonárodnej výstavy Mladý tvorca 2018.
Na jednom mieste sa stretlo 171 slovenských a 52 zahraničných
zamestnávateľov s ponukou približne 28 000 voľných pracovných
miest. K nim sa pridali vzdelávacie agentúry a konzultantské organizácie, ktoré ponúkli množstvo služieb kariérneho poradenstva.

DEVIATKA

ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY JE TOP
Špecializované zdravotnícke zariadenie patrí medzi
najšpičkovejšie u nás a potvrdil to aj pacientsky rebríček. Zostavila ho zdravotná poisťovňa na základe
spokojnosti pacientov a hodnotilo sa viacero kritérií, najmä starostlivosť lekárov a sestier o pacientov,
informovanosť pacientov a ich rodinných príslušníkov, ale aj spokojnosť s kvalitou lôžkových oddelení, s prístupom
ošetrujúceho personálu, či spokojnosť so stravou. Víťazom v kategórii špecializované nemocnice sa stal práve Onkologický ústav
sv. Alžbety, ktorý týmto z roka na rok potvrdzuje svoje mimoriadne
kvality. Gratulujeme!

VÚB MÁ NAJ HYPOTÉKY AJ V ROKU 2018
Pre svojich klientov pripravuje VÚB banka najvýhodnejšie pôžičky, čo ocenili aj odborníci. VÚB, ktorá je
druhou najväčšou bankou na Slovensku a jedinou
univerzálnou bankou s licenciou na poskytovanie
plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu,
firemným aj inštitucionálnym klientom, aktuálne
získala ocenenie Hypotéka roka, ktoré udeľuje týždenník TREND
spolu s Fincentrom. Toto ocenenie jej patrí už po piaty raz a opäť
sa stala absolútnym víťazom súťaže, keďže kategórii Hypotéka roka
aj Refinančná hypotéka získala dvojité prvenstvo. Porota ocenila aj
fakt, že úrokové sadzby VÚB sú výhodné na všetkých najpoužívanejších fixáciách, nielen na hypotékach s krátkou viazanosťou

SPP – NOVÝ PROJEKT PLNIACICH
STANÍC NA DIAĽNICIACH
Slovenský plynárenský priemysel spustil
projekt na podporu
využívania zemného
plynu v doprave. Jeho
cieľom je vybudovanie základnej siete plniacich staníc
stlačeného plynu na diaľniciach D1
a D2 a zároveň vytvorenie národnej
infraštruktúry pre skvapalnený plyn
Realizáciou projektu fueLCNG do roku
2020 na diaľniciach D1 a D2 pribudne 14 nových plniacich staníc CNG
a tri nové plniace stanice LNG, určené predovšetkým pre ťažkú nákladnú
dopravu. Navyše, súčasťou projektu
SPP fueLCNG je aj výstavba prvého zariadenia na skvapalňovanie zemného
plynu na Slovensku.

TELEKOM JE NR.1 UŽ AJ NA TRHU TELEVÍZNYCH SLUŽIEB
Najväčší slovenský telekomunikačný operátor Telekom sa dokázal presadiť aj v inom segmente trhu.
Na konci minulého roka atakoval pozíciu jednotky na
trhu televíznych služieb, keď sa v počte zákazníkov
minimálne vyrovnal doterajšiemu lídrovi, Skylinku. Za
týmto úspechom je fúzia Telekomu so značkou Digi.
Športové kanály, ktoré sa stali poznávacou značkou Digi – v súčasnosti je ich už päť, prevzalo do portfólia aj Magio. Ku koncu minulého
roka vykázal Telekom 592-tisíc klientov televíznych služieb. Od roku
2013 sa počet TV zákazníkov celej skupiny strojnásobil.

NOVINKA NA SHELL – ZA AUTOUMÝVAREŇ PLATÍTE MOBILOM
Spoločnosť Shell pokračuje v rozširovaní ponuky
moderných technológií pre slovenských vodičov. Tí
dnes môžu priamo z auta zaplatiť prostredníctvom
digitálnej peňaženky MasterpassTM by Mastercard®
v smartfóne alebo tablete aj za autoumyváreň. Nová
služba dopĺňa inovatívnu platbu za palivá priamo pri
výdajnom stojane, ktorá je od mája 2017 dostupná na väčšine čerpacích staníc Shell. Pri využití tejto rýchlej a pohodlnej formy úhrady vodič
z auta iba naskenuje QR kód umiestnený pri vjazde do autoumyvárne
a v aplikácii si vyberie umývací program. Hneď po zaplatení dostane
vygenerovaný kód, ktorý následne zadá na ovládacom paneli. A je to!

SLOVALCO MÁ 25!
Hlinikáreň SLOVALCO
patrí medzi lídrov
priemyselnej sféry na
Slovensku.
Fabrika chce postupne modernizovať aj
svoje existujúce hlinikárske výrobné
technológie a to s cieľom znížiť spotrebu elektriny, ako aj zvýšiť produkciu
o 10 až 20%. SLOVALCO patrí navyše
medzi firmy, využívajúce vo výrobnom
procese využívajú umelú inteligenciu
či poznatky konceptu Priemysel 4.0,
ktorý prispieva k digitalizácii a robotizácii výroby.
Tento rok náš zákazník, ktorý je najväčším zamestnávateľom v regióne,
oslavuje 25. výročie. Za ten čas už vyrobil takmer 3,3 miliardy kilogramov
hliníka! A pri príležitosti jubilea, ku ktorému srdečne blahoželáme, pripravuje aj zaujímavý Deň otvorených dverí.

43

INSIDER

44

Ajťáci odporúčajú:

Appky a technické
vychytávky tejto sezóny
« PAVOL NEČAS
pro ramátor

Na výške sme sa hrali s Raspberry Pi,
čo je jednodoskový počítač, ktorý vyvíja britská nadácia Raspberry Pi Foundantion s cieľom podporiť výučbu
informatiky v školách, a tiež s biometrickými zariadeniami, čo síce nie sú
najlacnejšie zariadenia, ale dajú sa
s nimi robiť fajn vecičky. Aj sami si viete zabezpečiť sejf, či povolenie vstupu
a otvárania na základe odtlačkov prstov. S Raspberi Pi sa dá tiež vykoumať
napr. inteligentné zkadlo, ktoré vám
bude ukazovať čas, teplotu, či aktuálne správy. Tútorialy ako na to nájdete
na Youtube.

ŠTEFAN KOPČÁK »
Pro ramátor

Síce nie som ten typ, čo má na každú
vec nejakú vychytanú aplikáciu, ale
určite odporúčam appku Lumosity od Lumos Labs – hlavne pre tých,
ktorí cestujú vlakom či MHD. Aplikácia
prostredníctvom krátkych hier pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, či
schopnosť riešit logické problémy. Na
jej vývoji spolupracujú aj univerzitní
výskumníci a vedci. V premium verzii
ponúka skvelú štatistiku vašich kognitívnych funkcií, pričom ich porovnáva
s hráčmi z celého sveta. Vďaka tomu
ľahko zistíte, ako ste na tom oproti väčšine a tiež sleduje váš osobný progres.

INSIDER

MICHAL ĎUNGEL »
pro e tov mana ér

Poznáte Arduino? Ide o open-source
platformu, ktorá zásadným spôsobom
zmenila pohľad na vývoj softvéru pre
komunikáciu s reálnym svetom. Mojím
osobným tipom sú custom Android
appky pre riadenie Arduina a samozrejme príslušné shieldy, ktoré sa postarajú o hardvérovú časť. Takto môžem
napríklad vzdialene hrešiť psa, plašiť
mačky a dajú sa tým riešiť aj ďalšie veci,
ktoré nie je vhodné publikovať ;)

« DUŠAN HUDEČEK
pro e tov mana ér

ŠTEFAN ČERNÝ »
presales onz ltant

Mam dva tipy: univerzálny editor
sublimetext.com s repozitárom rozšírení. Sublime Text je k dispozícii pre
Mac, Windows a Linux. Jedna licencia
je všetko, čo potrebujete na používanie
Sublime Text na každom počítači, ktorý
vlastníte, bez ohľadu na to, aký operačný systém používa. Je rýchly, upraviteľný balíčkami alebo vlastným nastavením. Výhodou je aj obrovská podpora
jazykov, a funkcionalít, napríklad synchronizovanie všetkých nastavení medzi všetkými vašimi počítačmi. Sublime
Text používa vlastný nástroj pre používateľské rozhranie, optimalizovaný
pre rýchlosť a krásu, a zároveň využíva
natívnu funkčnosť na každej platforme.
Môžete si ho nainštalovať prostredníctvom palety príkazov a poskytne vám
jednoduchý prístup k tisíckam balíkov
vytvorených komunitou. Takisto odporúčam RSS agregátor inoreader.com,
čo je podľa mňa zatiaľ najlepší RSS agregátor, aký som objavil. Je dostupný aj
pre Android a plne sysnchronizovaný.

Špecialista na hardvérové hračky dáva do pozornosti appku pre
Gopro kamery – Quik.
Keď ste na výlete, dovolenke alebo
máte len tak pár fotiek a videí v telefóne, táto appka vám z nich na pár klikov
vytvorí zaujímavé video. Stačí určiť videá a fotky, ktoré sa majú použiť, vybrať
si niektorú zo šablón vzhľadu, a zvoliť si
hudbu. Telefón bude chvíľku čarovať
a výsledkom bude super videjko na
zdieľanie alebo osobnú pamiatku.
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Smart vychytávky na
DOVOLENKU BEZ STRESU
N e e y e pr prava na ovolen ta á náročná e by s to a alo samostatn c pár n
ovolen y len na to ybrať m esto zla ť čas boo n ť otel pr prav ť t nerár a zbal ť v et o
potrebné A to
bez problémov máte za sebo
rat l eme a pr pá ame pár t pov a o
s spr emn ť z e no
ť a zbav ť stres a samotn
ovolen

Keď pôjde práca na pár dní bokom a na
to-do liste budete mať len výlety, či dobrodružstvá, zíde sa vám pár appiek, alebo smart vychytávok, ktoré sú na letné
akčné dni stvorené. Vyskúšajte napr.
gadget Moov Now, ktorý vám zaručí
kontrolu v bazéne aj na bicykli či bežeckej trati. Klasické fitness trackery sú už
medzi nadšencami športu rozšírené.
Merajú kroky, spálené kalórie či srdcovú
frekvenciu a fázy spánku. No Moov Now
je špecifický. Určený je do vody a dokáže kontrolovať vašu techniku plávania.
Keď si ho pred vstupom do bazéna či
mora spustíte, bude poctivo monitorovať všetky vaše aktivity. Potom vám vyhodnotí štýl, vzdialenosti, efektivitu vášho pohybu a nasmeruje vás, ako zlepšiť
plavecký štýl. Moov Now však okrem
toho pracuje aj ako celodenný fitness
tracker a má skvelé tréningové režimy
pre beh či cyklistiku. Samozrejme, sleduje váš spánok i srdcový rytmus.

Moov Now

LiveTrekker
Ak si radi všetko evidujete a sledujete, oceníte aj LiveTrekker, ktorý
zdokumentuje váš výlet v multimediálnom denníku. Táto ambiciózna aplikácia vytvára digitálny denník vašich
ciest, aby ste sa mohli pozrieť spätne
na vaše výlety na interaktívnej mape.
Aplikácia vás sleduje, ako idete, označením červenej čiary pozdĺž mapy na
presnej trase, ktorú prejdete. Tiež
monitoruje vašu rýchlosť a nadmorskú výšku, takže je skvelá pre dobrodružných cestujúcich, no pokojne
si môžete pozrieť kadiaľ viedli vaše
cesty aj po metropole. Môžete si do
trasy pridať obrázky, video, zvuk a vytvoriť si multimediálny denník, ktorý
sa dá ľahko zdieľať.

No a keď už na novom mieste ste,
a radi by ste ho čo najviac spoznali,
ochutnali aj miestnu kuchyňu alebo
sa zabavili v lokálnom podniku, šikne sa vám Time Out, ktorý naplánuje pobyt za vás. Aplikácia je skvelým
adresárom nápadov, čo robiť v mestách po celom svete. Pokrýva všetko
od barov a reštaurácie, cez miestne
atrakcie, až po udalosti a aktuálne
podujatia. Vyhľadávač je mimoriadne
užitočný real-time, čo znamená, že
vždy ľahko nájdete populárne miesta, alebo zaujímavé udalosti, ktoré sa
konajú v mieste a čase vášho výletu.
Môžete si tiež rezervovať reštaurácie
a vstupenky na akcie priamo prostredníctvom aplikácie a vytvoriť si
kompletný cestovný plán.

Time Out

INŠPIRÁCIA

Oddych mimo civilizácie, v lone prírody – to znie lákavo, no môže to priniesť prekvapenia, či prekážky, na ktoré nebudete pripravení. Ak je vaša predstava ideálnej
dovolenky práve takáto, nezaškodí vyzbrojiť sa niečím praktickým – napr. telefónom, ktorý sa nabíja ohňom. I keď sa logicky v prírode snažíme úplne vypnúť a vyhýbať sa technologickým vychytávkam, minimálne smartfón by sme poruke mali
mať, ako železnú istotu. Práve keď budete odrezaní od sveta a váš powerbank vypne, príde príležitosť vytiahnuť BioLite CampStove – novinku, ktorá nielen pobaví,
ale najmä prinesie úžitok. Energiu pre nabitie vašej batérie si totiž vyrobíte sami.
Stačia vám zápalky a drevo. A práve oheň, ktorý si založíte, udrží váš smartfón pri
živote. Rovnako zvládne nabiť akékoľvek zariadenie pomocou USB portu.

BioLite CampStove
Kindle Oasis

O e
tor s
zalo te
r vá
smartf n pr vote

Foto: traveltheguardian.com, www.wareable.com, livetrekker.com

Samozrejme, pre mnohých z nás je
dovolenka ideálny čas, aby človek
„dohnal“ veci, ktoré má rád, no nemá
na ne čas počas bežných dní. Môžu
to byť napr. aj knihy. Patria medzi
najobľúbenejších spoločníkov na plážach pri mori, či v lietadle. Ak nechcete mať nadváhu batožiny, vyskúšajte
elektronickú čítačku, a to rovno novú
verziu Kindle Oasis, ktorá obľubuje
vodu. Môžete si ju pokojne vziať na výlet loďou, či dokonca na nafukovačku
a nezaskočí vás ani neposlušné dieťa
na pláži, ktoré na vás vyleje vedierko
slanej vody. Kindle Oasis je totiž vodotesná. Okrem toho má batériu, ktorá
vydrží dlhšie, prehráva zvuk a má väčší a jasnejší displej než predchádzajúce verzie. Tak príjemnú dovolenku
a príjemné čítanie!
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Letné výlety za filmom,
folklórom aj adrenalínom
Ob ob e práz n n a letn c
ovolen e patr me z na ob bene e v ro
Práve vte y s
o á eme ná sť v ac čas na o ne re m a napro ramovať s rela č nové obro r stvá
In p r te sa na m t pm na netra čné po
at a toré lá a a nás

NA ZLATÝCH PÔJDE
O ZLATO

ZA POKLADMI STAREJ
BRATISLAVY
Naozaj poznáte naše hlavné mesto?
Bratislava má veľa zákutí, ktoré sú pre
mnohých návštevníkov, ale i rodákov
neznáme. Práve tie odkrýva podujatie
Za pokladmi starej Bratislavy, ktoré sa
tento rok koná 7. až 9. septembra. Opäť
ponúkne návštevníkom mnoho aktivít,
medzi nimi aj 3. ročník geocachingového festivalu Slovak Geoawards, ktorý
sa koná v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží. V DATALANe máme tiež
pár ľudí, ktorí čaro geocachingu objavili
a ako prezradil Ján Böjtöš, v komunite
známy ako ‚boyt‘: „Vďaka indíciám objavíte skutočne zaujímavé poklady zahalené
rúškom tajomstva, ale pre pátračov bude
mať veľké čaro aj samotné hľadanie a objavovanie pekných kešiek od iných hráčov-kešerov.“ V rámci podujatia si však
môžete vyskúšať aj ďalšie zaujímavosti,
ako adrenalínový Skywalk, či absolvovať
cyklovýlet po petržalských bunkroch.
Nebude chýbať hudobný sprievodný
program a aktivity pre najmenších.

Adrenalín na vode, skvelé výkony a výborná zábava. Wakelake Golden Trophy
opäť priláka na bratislavské Zlaté piesky
množstvo výborných pretekárov, ktorí
divákom predvedú svoje výnimočné
výkony. Wakeboarding je vodný šport,
ktorý vznikol kombináciou vodného lyžovania, snouboardingu a surferských
techník. Jeho popularita rastie nielen
vo svete, ale aj u nás. Dôkazom sú práve preteky Wakelake Golden Trophy,
medzinárodná 4-hviezdičková súťaž zo
série CWWC Tour. Na akciu sa chystá aj
náš obchodník Marián Kubánek, ktorého lákajú nielen akrobatické kúsky na
vode. „Je to vždy fajn zábava, tento rok to
však vidím najmä ako možnosť vypnúť pri
športe, ktorý máme s manželkou obaja
radi, a popritom celá rodinka nachytáme
trochu bronzu na pláži. Ale ktovie, možno si nejaký ten premet vyskúšam aj na
vlastnej koži.“ Stretnete sa na Zlatých
pieskoch od 28. do 30.júna.

ŠŤASTNÝ KONIEC
V ŠTIAVNICI
4 živly v Banskej Štiavnici patria
medzi najstaršie slovenské filmové
podujatia. Každoročne ponúkajú bohatý program, zastrešený jednou témou a tou je tento rok ‚Happy End‘.
„Čo robí festival zaujímavým sú nielen filmy, ale fakt, že sa premietajú na
rôznych netradičných miestach,“ upozorňuje Juraj Krátky, naša nová posila projektového tímu. Od 1.marca
vedie datalanskú pobočku v Banskej Bystrici, takže na festival to má
na skok.
Okrem banskoštiavnického Kina
Akademik či Amfiteátra sú obľúbenými aj premietania na nádvorí Starého zámku a v Botanickej záhrade,
program vás však zavedie aj na ďalšie unikátne miesta Banskej Štiavnice. Koná sa od 8. do 12. augusta.

STRETNITE NÁS

VÝCHODNÁ – POCTA
LEGENDÁM
Milovníci folklóru si určite nenechajú
ujsť festival vo Východnej, ktorý otvorí svoje brány a roztancuje pódium
28. júna a potrvá do 1. júla. Tento rok
napíše už svoju 64. kapitolu a opäť sľubuje veľa dych berúcich vystúpení, ale
i poctu legendám slovenského folklóru.

LETNÉ VÍKENDY
V PARKOCH
A ZÁHRADÁCH
Už desiaty rok sa návštevníci mohli
pozrieť na miesta, parky a záhrady, ktoré sú bežne zatvorené – a to
v rámci Víkendu otvorených parkov
a záhrad, ktorý tento rok pripadol na
1. až 3. júna. Išlo o jubilejný 10. ročník a návštevníci mali možnosť na-

Za štyri dni uvidíte na viacerých scénach folklórne súbory a skupiny z celého Slovenska, a zástupcov našich
menšín v Srbsku, Maďarsku či Rumunsku. Predstavia sa aj finalisti folklórnej
súťaže Zem spieva a najmä pásma
venované veľkým menám – medzi
ne patrí aj spevák z Horehronia Ján
Ambróz, ktorý oslávi tento rok 70tku. Organizátori pripravili aj medailón pri príležitosti 90-in významného

choreografa Juraja Kubánka a ďalšou
osobnosťou bude tanečník, pedagóg
a dlhoročný vedúci FS Partizán Igor
Kovačovič. K folklóru má blízko aj náš
ICT konzultant Pavol Rosa, ktorého
okrem hlavného programu zaujal
aj ten sprievodný: „Tento rok to bude
hlavne o svadbe, takže slobodní a slobodné sa môžu ísť inšpirovať. Jarmok
s remeselníkmi a lokálna kuchyňa – túto
klasiku nevynechám nikdy!“

hliadnuť do 80 parkov a záhrad Slovenska – verejných aj súkromných.
Zelený víkend absolvovala aj Monika
Chrienová, projektová manažérka
v oblasti samosprávy. Keď sa nevenuje datalanským projektom, rada
čas trávi práve turistikou a záhradkárčením. „Do projektu sa každoročne
zapájajú parky a záhrady zo všetkých
kútov Slovenska a cieľom podujatia je
nielen sprístupňovať jedinečné hodnoty
slovenských parkov a záhrad, ale viac

ľudí zapájať do ich aktívnej ochrany
a údržby,“ vysvetľuje, čo na Víkende
oceňuje. Ak ste to však cez VOPZ nestihli, nevadí. Mnohé záhrady a parky
na vás čakajú aj v lete. S Monikou vás
pozývame pozrieť si nové a obnovené
lokality ako Športpark Jama, Gaštanica na Kolibe, Park Novej Cvernovky,
Panorama Park, či Prüger-Wallnerova
záhrada z konca 19. storočia, ktorú sa
snaží bratislavská staromestská samospráva zrevitalizovať.

Foto: geoawards.sk, festivalvychodna.sk, swinedaily.com, facebook 4 živly, vozp.sk, wakelake.sk, sita.sk, citylife.sk
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DUK ONLINE 2018
Prvá detská online
univerzita pokračuje
Dets á n verz ta
omens é o Onl ne
tor DATA AN real z e
ro v spol prác
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a D va lom Aréna
op ť lá a na atra t vny
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onl ne forme tor
zabezpeč eme
m
na pár l ov nav tevovať
et z celé o Slovens a
n átny vz elávac
pro e t D onl ne s
e na o letno sr cov o

Každý rok sa tešíme nielen na zaujímavé poznatky, o ktoré sa s deťmi zábavnou a netradičnou formou delia profesori nielen zo Slovenska aj zahraničia,
ale aj na nadšené stovky detí, ktoré každý týždeň nedočkavo klikajú na stránku
a tešia sa z videí aj kvízov.
Cez tento online projekt sprostredkúvame študentom z celého Slovenska
nové poznatky bezplatne cez internet priamo do detských izieb. Doteraz s nami úspešne vyštudovalo vyše

1500 online študentov a to nielen zo
Slovenska, ale napr. aj Čiech, Francúzska, Švajčiarska, Ukrajiny Ruska, či
Austrálie. Výhodou online štúdia je, že
je kapacitne a priestorovo neobmedzené – stačí mať počítač, tablet alebo
mobil s internetom a chuť vzdelávať
sa. Deti môžu študovať odkiaľkoľvek,
z prázdnin u starých rodičov, či priamo z pláže.
Každý týždeň počas celého leta čaká
na deti zaujímavé video, ktorá je záznamom živej prednášky konkrétneho
profesora – tento rok sa deti môžu tešiť na Dr. h. c. doc. JUDr. Kurilovskú,
PhD., rektorku Akadémie Policajného
zboru, Dr. H. c. prof. MUDr. Krčméryho, DrSc., odborníka na tropickú medicínu, Doc. Mgr. Vanderku, PhD., dekana Fakulty telesnej výchovy a športu
UK, ale aj Dr. Vasiliosa Stavrosa, profesora fyzikálnej chémie Univerzity Warwick. A prednášky odštartuje
JUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu, ktorý študentom

vysvetlí, prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68 a 89 roku.
Po každej prednáške si deti môžu
osvojené vedomosti otestovať v online kvíze. A absolventom DUK Online a hrdým držiteľom univerzitného
diplomu sa stane každé dieťa, ktoré
správne odpovie minimálne na 5 z 8
otázok aspoň v 5 z 8 online kvízov.

Deti na univerzitu zapisujeme do
31. júla.
Ak sa chcete zapojiť,
kliknite na www.dukonline.sk

PODPORUJEME

IT WORKSHOP
POVOLANIE PROGRAMÁTOR:
BAVIŤ ĽUDÍ
DATALAN ako partner Detskej
Univerzity Komenského organizuje každý rok aj špecializovaný IT
workshop a tento rok bude hlavnou témou naučiť deti jeden z najdôležitejších jazykov budúcnosti
– programovací. Workshop realizujeme v spolupráci so spoločnosťou
Microsoft Slovakia, s.r.o.
Potreba ovládať slovenčinu je nám
všetkým jasná, uvedomujeme si aj
nutnosť ovládať aspoň jeden cudzí
jazyk – a tak väčšina z nás už bez
problémov spíkuje, sprechuje, gavarí či hablaruje. No koľko z nás
ovládajú jazyk programovací?
V digitálnej ére bude práve jeho
znalosť naberať na dôležitosti. Kým
príde programovanie ako povinný
predmet na slovenské školy, IT experti predstavia deťom najdôležitejšie programovacie jazyky, aj výhody,
ktoré znalosť „programátorčiny“ prináša do každodenného života – od
lepšej schopnosti pochopiť, a riešiť
zložité problémy, až po lepšie možnosti profesionálneho uplatnenia
v budúcnosti. Deti budú mať tiež
príležitosť programovanie si sami
vyskúšať vlastnými prstami aj hlavami, a dozvedia sa, ako môžu vyzerať výsledky programátorskej práce
v praxi – a to všetko vďaka nástroju
MINECRAFT: Education Edition. Kedysi hra, dnes pomôcka pri vzdelávaní miliónov detí na celej planéte.
Učitelia pomocou neho rozširujú
znalosti detí v oblasti fyziky, matematiky, histórie či programovania.

EXTRA PRÍLOHA

LEGENDA
OSLAVUJE
ozef o r
tor e sp t s DATA ANom o e o zač at
a patr le en ám ná o t m sláv v tomto ro o r le
b le m S neo mysl te n m smevom a tra čne ynam c y
a s na en m ata oval p ť es at
o o rat l eme
A spoločne sme mu blahoželali aj osobne na akčnej šnúre, ktorú oslávenec na
jar zorganizoval pre rodinu, priateľov,
blízkych, známych, kolegov, partnerov
a všetkých datalancov. Sám pre seba
si typicky skromne želal len svätý pokoj a svetový mier, no my mu úprimne
a naozaj od srdca želáme najmä pevné
zdravie, vitalitu, pohodu v rodine, priateľov do každého počasia, nech ním
pohne pekná žena na ulici a nech sa teší
na tú svoju, nech ho humor neopúšťa
a nech je stále taký vysmiaty a spokojný, lebo tá jeho nálada je naozaj nákazlivá, a okrem kopy smiechu a pohody
hlavne srdce na mieste a nech sa v rovnakej kondícii dožije aj ďalšej okrúhlej
50-ky.
Jožka možno poznáte, a tak viete, že
je šikovným biznismenom, nadšeným
cyklistom aj degustátorom, no najmä
človekom, ktorý firmu DATALAN spoluvybudoval. Do DATALANu nastúpil
ako absolvent Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave so špecializáciou
na elektronické počítače v roku 1991
a postupne zastával pozície obchodného a marketingového, výkonného
a neskôr generálneho riaditeľa, pôsobil aj v predstavenstve a v súčasnosti

je členom dozornej rady. Táto funkcia
je pre neho ako uliata, keďže rád dozerá – najmä na to, aby bola v spoločnosti dobrá nálada.
Túto svoju dobrú vlastnosť prejavuje
aj v DATALANe – vždy sme boli firmou,
postavenou na vzťahoch, neformálnej
atmosfére a otvorenej komunikácii,
preto ak chce niekto z datalancov hovoriť s Jozefom, alebo s kýmkoľvek z topmanažmentu, nie je problém. Jozefa aj
dnes hocikedy stretnete na chodbách
centrály a aj napriek úspechom firmy
a svojej vlastnej pozícii zostáva stále pri
zemi. Je však nielen priateľský a otvorený, ale aj nesmierne nesmierny precízny.
Neopijete ho rožkom – keď s ním chcete
diskutovať, musíte byť veľmi dobre pripravení. Inak to hneď odhalí a dá vám
to pocítiť. Najviac je však známy tým, že
nepokazí žiadnu zábavu a srandu, a do
všetkého ide naplno. A jedna z vecí, vďaka ktorej to dotiahol tak ďaleko, je určite
aj jeho príkladný vzťah k zákazníkom:
venuje sa im večer v spoločnosti, odchádza ako posledný, a ráno ich – neuveriteľne svieži – opäť dobre naladený prvý
víta a aj po náročnej noci je pripravený
ráno ísť naplno pracovať. Tak nech mu
to ešte dlho vydrží!
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NÁŠ TIP

FILM
SOLO:
STAR WARS STORY

USA, 2018 – 143 min
Réžia: Ron Howard
Hrajú: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Paul Bettany,
Thandie Newton a ďalší.
Raz z neho bude pilot.
Najlepší v galaxii...
Naloďte sa na Millennium Falcon a vydajte do preďalekej galaxie. Štartuje
nové dobrodružstvo najobľúbenejšieho „hviezdneho“ rebela. V priebehu
odvážnych a drzých eskapád hlboko
v temnom a nebezpečnom zločineckom podsvetí stretáva Han Solo nielen svojho budúceho parťáka, horkokrvného Chewbaccu, ale narazí aj
na neslávne známeho hazardného
hráča Landa Calrissiana. A popritom
ho sprevádza tajomná a nebezpečne
príťažlivá Qi‘ra... Na tejto ceste sa zrodil jeden z najnepravdepodobnejších
hrdinov ságy Star Wars – poďte si pozrieť, aký výsledok priniesla kombinácia známy režisér, neopozeraný hlavný hrdina a legendárny príbeh.

KNIHA SERIÁL
NOČNÝ DRAVEC
& HRY ŠPIÓNOV
ADAM BROOKES
2017 – 416 strán
2018 – 440 strán
Špionážna séria z pera bývalého zahraničného korešpondenta BBC.
Autor čerpá zo svojich bohatých skúseností, majstrovsky buduje tiesnivú
atmosféru a predkladá vám pozoruhodné čítanie plné napätia, odhaľovania tajomstiev a praktík tajných služieb. Dej sa odohráva od Washingtonu
cez Londýn až po prašné africké ulice
a nebezpečné čínske getá. Spoznáte
mestá a krajiny
v ich neprikrášlenej
podobe
a nazriete do
systému, v ktorom sú informácie cennejšie než
životy a ľudia
sú len figúrky
v drsnej hre.

MINDHUNTER
USA, 2018 – 10 × cca 50 min
Hrajú: Jonathan Groff, Holt McCallany
a ďalší.
Pustite sa na sondu do hlavy zločinca.
Už čoskoro spustí Netflix 2.sériu originálneho a sugestívneho seriálu, v ktorom sa spolu s hlavnými hrdinami –
agentmi FBI, vraciame v čase do roku
1979. Nazrieme nielen do väznenia,
v ktorom si odpykávajú svoje tresty tí
najhorší a najbrutálnejší sérioví vrahovia, no najmä do ich hláv – s cieľom
chytiť tých násilníkov a zločincov, ktorí
ešte stále behajú na slobode... Mrazivý
seriál predstavuje začiatky psychologického kriminálneho profilovania a je
založený na knižnom bestselleri Lovec
duší. Dokopy ho dali špeciálny agent
John Douglas a spisovateľ Mark Olshaker, a aj vďaka tejto autenticite má
tento nielen výborne napísaný, ale aj
skvele zahraný seriál taký úspech. Kým
teda prídu nové časti a nové prípady,
určite si pozrite prvú sériu. Ako odkazujú diváci aj kritici: nebudete ľutovať.

LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI
Bratislavský hrad, 4. – 26. júl 2018

DIVADLO

Najväčšia divadelná prehliadka pod šírym nebom v Európe.
Ďalší ročník festivalu opäť ponúkne originálny a zároveň klasický zážitok. Na hrade
bude premiérovo uvedená pražská inscenácia HAMLET v réžii Michala Vajdičku –
vrcholné dielo Shakespearových tragédií, ktoré prepája politickú a rodinnú drámu.
Popritom bude na programe aj KOMÉDIA OMYLOV v réžii Romana Poláka, ktorej
predstavenia boli v minulom roku beznádejne vypredané a ktorá prekvapí závratným tempom zvratov. A organizátorom sa podarilo do programu získať aj inscenáciu Jiřího Menzla VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ, v ktorej uvidíte ako to môže
dopadnúť, keď sa láska používa ako nástroj na vyriešenie osobnej finančnej krízy...
Milovníkov Shakespeara, divadla a dobrej kultúry tak čaká výnimočné leto.

BIZNIS INŠPIRÁCIA
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Prihláste decká na

univerzitu

Aj tento rok je DATALAN partnerom Detskej Univerzity Komenského
A aj vaše deti môžu využiť príležitosť stretávať sa v lete s profesormi, skamarátiť sa s inými učeniachtivými deťmi,
a získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského.

Študovať môžu deti klasicky osobne aj online. Stačí kliknúť na www.duk.sk , vybrať si formu štúdia a prihlásiť sa.
Určené je pre deti vo veku od 9 do 14 rokov, prebieha v júli a auguste, a tento rok na decká čaká 8 zaujímavých prednášok,
a špičkoví profesori zo slovenských aj zahraničných univerzít.

EXTRA

A aj tento rok DATALAN realizuje aj online verziu DUK – deťom odkiaľkoľvek zo Slovenska aj zahraničia zdarma cez internet
sprostredkujeme všetky prednášky. A okrem nich pre online študentov vymýšľame aj zábavné súťaže a online kvízy,
v ktorých si môžu otestovať nadobudnuté vedomosti. Online štúdium je otvorené pre všetkých a prebiehať bude
na portáli Dukonline.sk.
Ak chcete vaše deti prihlásiť na online štúdium, kliknite tiež na www.duk.sk

Špičkoví
profesori

Zaujímavé
témy

Interaktívne
testy

Bezplatné štúdium

Jednoduchý
prístup
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BIZNIS INŠPIRÁCIA

HĽADÁME
DO TÍMU
Máme pred sebou nové výzvy,
veľ ké plány, náročné projekty
a kopec roboty.
Aby sme to zvládali, potrebujeme
posilniť oddelenia o nových kolegov.
Šikovných ľudí, ktorí budú nielen
odborníci vo svojom odbore, prispejú
novými nápadmi či dlhoročnými
skúsenosťami, no predovšetkým to
budú ľudia, s ktorými nám to bude
spolu dobre fungovať.
Aktuálne hľadáme
 Integračný Architekt, ktorý spojí nespojiteľné
 Kreatívny Java Application Developer
 Inovatívny .NET vývojár
 Skúsený Senior Controller
 Konzultant IS pre samosprávu
 Biznis analytik s koncepčným myslením
 Projektový manažér – komunikačný
a organizačný typ
 Marketingový špecialista
Viete o niekom, alebo máte
sami záujem? Ozvite sa priamo
na personalne@datalan.sk

Všetky aktuálne voľné pozície nájdete na
www.datalan.sk/kariera

