špeciálne vydanie

DATALAN má bronz
Aj vďaka vám sme sa v Trend Top 2010
zaradili medzi najlepších.

www.datalan.sk
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POHĽAD
Príhovor predsedu predstavenstva

Mal som sen

S

lávny výrok svetoznámej osobnosti. Zároveň však skutočnosť,
ktorá sa nás priamo dotýka, a mnohým mení život. Len ten, kto má sny,
si ich môže plniť, a ak je tým snom
vlastná úspešná firma, je veľmi uspokojujúce oslavovať jej 20. výročie.
Ako však definovať úspech, ak človek
nechce pozerať len na čísla? Z vlastnej
skúsenosti môžem povedať, že je to
jednoducho fajn pocit, ktorý človeka
napĺňa, a o ktorý sa chce podvedome
deliť. A našťastie, aj na ten sen sme
v DATALANe boli viacerí.
Zvláštne je, keď sa vám sny plnia, a vy
si to ani neuvedomujete. Najmä ak
to prichádza pomaly. Celých 20 rokov bolo o tvrdej práci a náročných
rozhodnutiach, posúvali sme sa od
ambície predávať kvalitné produkty,
cez úlohu poskytovať nadštandardné
služby až k cieľu prichádzať s inováciami, vyvíjať špičkové riešenia a byť trendsetterom v oblasti informačných technológií.
Niekedy človeka práca tak pohltí, že si neuvedomí, ako čas plynie a ako sa všetko mení. Partia informatikov sa takto zmenila
na jednu z najväčších IT spoločností na slovenskom trhu, ktorá
je považovaná za lídra, na ktorej si zákazníci cenia odborné znalosti, spoľahlivosť a kvalitný tím. Kedysi bola značka DATALAN
veľkým snom a dnes je realitou, ktorá niečo znamená.

Na začiatku našej cesty v biznise
sme sa predovšetkým veľa učili,
dnes svoje skúsenosti a poznatky
posúvame ďalej. Dôležitá pre nás
nie je len spoľahlivosť technológií,
ale aj dôvera v ľudí, ktorí ťahajú firmu vpred. Na výber šikovných ľudí
máme šťastnú ruku - viacerí sú u nás
viac ako pätnásť rokov, čo v tejto
brandži nie je úplne samozrejmé. Tak
ako zamestnanci nie sú len štatistické zdroje, ale konkrétne ľudské príbehy, tak aj riešenia, ktoré poskytujeme,
nie sú len abstraktné pojmy technologického sveta, ale skutočné prínosy
pre jednotlivé firmy a ľudí.
A toto je smer, ktorým sa mienime
uberať naďalej. Chceme hľadať riešenia, ktoré zjednodušia každodenný život, prinesú viac úžitku a väčší
komfort. Máme vízie pre oblasť vzdelávania, pre občanov miest a obcí, ale aj pre súkromný sektor
a veríme, že budeme nielen svedkami, ale priamo tvorcami prelomových riešení.
Kde budeme o ďalších 20 rokov? Ako sa zmeníme my a svet
okolo nás? Ktoré sny sa nám splnia a ktoré situácie nám prinesú
neočakávané prekvapenia? Som zvedavý človek, mám plány
a na budúcnosť sa teším. A vy?

Ing. Štefan Petergáč
predseda predstavenstva DATALAN, a.s.
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NÁZOR
Príhovor generálneho riaditeľa

Mám nápad!

T

o je veta, ktorú počúvam veľmi
rád. Práve dobré nápady, zmixované s nadšením, schopnosťami
a jasným cieľom dokážu posúvať ľudí
i firmy vpred. Desať rokov som obdivoval, ako kráča vpred spoločnosť,
v ktorej som teraz sám priamo zodpovedný za to, aby sa posúvala ďalej.
A opäť sa spolieham na dobré nápady - a skúsenosti nášho tímu.
Spokojnosť klientov dosiahneme len
vtedy, ak sme sami spokojní s tým, čo
vytvoríme, a posúvať sa spolu ďalej
vieme, len keď máme spoločný cieľ.
Preto je jednou z našich najdôležitejších úloh počúvať vaše ohlasy. Len
tak sa dozvieme, ako vám môžeme
splniť vaše očakávania.
Hlas bol pre nás dôležitý aj v roku
2010. Hlas budúcnosti, inovácií a trendov, ale aj hlas nášho tímu, ktorý je
čoraz silnejší. Teší ma, že sme vytvorili viacero unikátnych inovácií
a podali žiadosť o dôležitý patent na prelomovú metódu merania prechodu svetla vo výrobe. Za vypočutie rozhodne stojí in-

formácia, že sme potvrdili status inovátora ziskom 3. miesta v prestížnom
rebríčku TREND TOP 2010, že sme 4.
najrýchlejšie rastúca slovenská IT firma, a že patríme medzi 200 najväčších
nefinančných podnikov na Slovensku.
Tieto úspechy nás všetkých veľmi tešia aj preto, že nie je ľahké ich dosiahnuť. Svet IT má mnoho spoločného
so svetom hudby, ku ktorému mám
tiež blízko. Aby akordy z pódia zneli
dobre, musia sa interpreti zladiť a hrať
ako jeden tím. Najlepší hudobníci sú
kreatívni, zapálení pre hru, neboja sa
skúšať nové veci a prekvapiť. A občas sa na prvé počutie môže zdať,
že melódii nerozumiete. Jej krásu objavíte, až keď vás hudba úplne pohltí.
Presne ako v prípade informačných
technológií. To, čo sme v tejto oblasti dosiahli za 20 rokov, znie naozaj
dobre. Teraz si však už s nadšením precvičujeme prsty aj hlasy,
aby sme boli v perfektnej forme a naladení na všetko, čo nás
čaká v ďalších rokoch.

Ing. Igor Zeman
generálny riaditeľ DATALAN, a.s.

Výročná správa 2010
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PROFIL

DATALAN. Pojem vo svete
informačných technológií
DATALAN je popredným slovenským poskytovateľom inovatívnych biznis riešení a IT
služieb, outsourcingu IT a konzultácií. Kľúčové riešenia poskytované spoločnosťou sú Správa
dokumentov a informácií, Riadenie procesov a spolupráca, a Optimalizácia IT infraštruktúry.

Obchodné meno: DATALAN, a.s.
Deň vzniku:
Sídlo:
Pôsobenie:

1. máj 2001 (od r. 1990 do 30. 4. 2001 DATALAN, s. r. o.)
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Centrála a servis v Bratislave, pobočky v Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a Žiline

Základné imanie:

422 700 EUR

Hlavný predmet činnosti
y
y
y
y
y
y
y

konzultačná činnosť v oblasti softvérových riešení, informačných a komunikačných systémov a riadiacich systémov
návrh, predaj a implementácia v oblasti softvérových riešení, informačných a komunikačných systémov
systémová integrácia
zákazkový vývoj softvéru
systémová podpora
outsourcing a servis v oblasti informačných a komunikačných systémov
poradenská činnosť a technicko-realizačné zabezpečenie v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B. Spoločnosť nemá
organizačnú zložku v zahraničí. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie a kvalita poskytovaných riešení
a služieb, čo potvrdzujú aj európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

Výročná správa 2010
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SPOLOČNOSŤ

Štefan Petergáč

SPOLOČNOSŤ
Predstavujeme
Náš príbeh

Chceli sme byť výnimoční kvalitou.
Bola to správna cesta
Za všetkými veľkými činmi stojí túžba človeka a dobrý nápad. A za vznikom jedného z najväčších
hráčov na súčasnom slovenskom IT trhu hľadajte aj piatich mužov.

„V

šetko to začalo pred dvadsiatimi
rokmi,“ spomína Štefan Petergáč.
„V roku 1990, hneď po revolúcii, sa na Katedre automatizácie a regulácie Slovenskej vysokej školy technickej dala dokopy
partia piatich doktorandov s jedinou túžbou - osamostatniť sa.“ Ambíciou šikovných mladých ľudí bolo preraziť, cieľom
vytvoriť vlastnú a úspešnú spoločnosť,
a základným kapitálom sa stali celoživotné úspory. Podnikanie naštartovali s tým
najlepším, čo na trhu v tom čase existovalo. Oplatilo sa.

Od ambícií až k firme roka
Už o štyri roky sa objavila veľká celoštátna zákazka, neskôr prišla na rad profilácia na služby s pridanou hodnotu, ktorá
vyvrcholila v roku 1997 prvým projektom
s objemom viac ako 100 miliónov korún,
a v roku 2001 došlo k transformácii na akciovú spoločnosť.
Najväčšie potvrdenie toho, že sen sa mení
na skutočnosť, prišlo po 13 rokoch podnikania. V roku 2003 nás potešil zisk prestížneho ocenenia IT firma roka. Za ocenením
stojí okrem 64,4% nárastu obratu a zvýšenia počtu pracovníkov na 105 zamestnancov aj investícia do školení a iných foriem vzdelávania zamestnancov vo výške
takmer 2,5 milióna korún.
„Verili sme, že z pätice nominovaných
máme najväčšie šance získať toto prestížne ocenenie. Znamenalo pre nás výzvu
pokračovať v realizácii pripravených stratégií a plánov, ale aj uistenie, že nie sme
sami, kto verí našim kvalitám,“ uviedol pri
tejto príležitosti Štefan Petergáč.
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V tempe rastu
V roku 2007 sme opäť narástli, a to vďaka fúzii so spoločnosťou Ability Development SK, a o dva roky neskôr sme opäť
rozšírili svoje rady akvizíciou spoločnosti
Euroaltis, čím sa DATALAN zaradil medzi najväčšie slovenské firmy pôsobiace
v oblasti informačných technológií a stal
sa jedným z najväčších dodávateľov riešení pre samosprávu. Vďaka špičkovým
riešeniam sme sa podieľali aj na jednej

z najväčších dodávok výpočtovej techniky v histórii Slovenska, ktorá mala za cieľ
modernizáciu vzdelávacieho procesu na
základných a stredných školách.
V roku 2009 sme zabodovali aj ziskom
prestížnych ocenení na podujatí ITAPA pre
riešenie DATALAN Digitálne mesto, a hneď
nato sme priniesli inovácie aj do biznisu.
Predstavili sme sériu inovatívnych riešení
DATALAN Green Office.

Vždy o krok vpred
V roku 2010 sme bilancovali. Oslava 20.
výročia a zaslúžené miesto v rebríčku 200
najväčších slovenských nefinančných
podnikov, to je príležitosť nielen na obzretie sa späť, ale najmä na štart novej etapy,
v ktorej bude naším hlavným motorom
pohľad do budúcnosti. Rok 2010 sme zanechali s výsledkami a číslami, ktoré nás
naozaj tešia a veríme, že v tomto trende
budeme naďalej pokračovať.

„Patríme
k najväčším!“
Výročná správa 2010
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SPOLOČNOSŤ
Ocenenia

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

Vyhrali sme aj súťaž Zdravá firma roka, ktorej vyhlasovateľom je Union zdravotná poisťovňa. Hodnotí sa prevencia a podpora zdravia
zamestnancov.

IBM
Premier Partner

Hewlett-Packard Slovakia
Gold Preferred Partner

Microsoft Slovakia
Gold Certified Partner

3. miesto
STG Partner v kategórii System x Servers

Najlepší partner v predaji komerčných
PSG produktov

3. miesto
STG Partner v kategórii Storage systems

Komerčný partner s najväčším obratom
IPG hardvéru

Microsoft Industry Awards 2010
– ocenenie Najlepšie riešenie migrácie na
Microsoft platformu (Migrácia poštových
služieb na platformu Microsoft Exchange,
Duslo, a.s.)

Ocenenia sme získali aj v hodnotení ITAPA 2009, ktoré oceňuje projekty využívajúce informačné technológie na zjednodušenie
úradných procesov a každodenného života.
Získali sme 1. miesto v kategórii Najlepšia prípadová štúdia - cena eFocus s projektom „DATALAN Digitálne mesto - Digitálne zastupiteľstvo Košice“, a čestné uznanie v kategórii Zlepšovanie procesov s projektom „DATALAN Digitálne mesto - Digitálne zastupiteľstvo a Manažment aktivít v meste Martin“.
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Status

Stabilne v tíme lídrov
Popredná pozícia v hodnotiacich rebríčkoch je méta, na ktorej neustále pracujeme. Rovnako
dôležité je však pre nás aj hodnotenie našich partnerov a klientov.

V

júni a decembri 2010 sme realizovali prieskum medzi veľkými a stredne veľkými firmami, ktorý bol zameraný
na spokojnosť klientov a znalosť značky
DATALAN. Potešilo nás, že takmer 40%
respondentov považuje slovenskú spoločnosť DATALAN za lídra medzi IT firmami na Slovensku, spolu so svetovými dodávateľmi Hewlett-Packard a IBM. Klienti
si cenia naše odborné znalosti (87%), a v
porovnaní s konkurenciou máme náskok
v spoľahlivosti (42% opýtaných). Teší nás aj
fakt, že jedným z dôvodov, prečo s nami
klienti radi spolupracujú, je osobný prístup nášho tímu (48%).

V pozitívnych číslach
Významnú výpovednú hodnotu však
má aj analýza týždenníka Trend, ktorý
vo svojom špeciále s označením „TOP
v infotechnológiách“ priniesol prehľad
slovenského trhu za rok 2010. V rebríčkoch sme obsadili popredné miesta a v silnej konkurencii sme obhájili
svoju pozíciu lídra. V rebríčku IT firiem
s najvyššou EBITDA sme sa umiestnili na
7. mieste, v najziskovejších firmách minulého roka nám patrí 6. priečka a v zozname najrýchlejšie rastúcich IT firiem sme na
cennej 4. pozícii. Výsledkom práce nášho
tímu je nielen pozícia v špeciálnom zozna-

me Miliardové IT firmy, ale predovšetkým
8. miesto v zozname dodávateľov podľa
pridanej hodnoty. Predminulý rok sme
boli v TOP TEN aj v rebríčku poskytovateľov IT služieb. V roku 2010 sme pozíciu
síce o jednu priečku minuli, ale satisfakcia
prišla v podobe zoznamu softvérových
domov, kde sme poskočili na 7. priečku.

za lídrov

40% nás považuje
borné znalosti
87% si cení naše od

šu spoľahlivosť

42% vyzdvihuje na
obný prístup
48% si váži náš os

TOP 2010
4.NAJRÝCHLEJŠIE
RASTÚCA
IT FIRMA

7. IT firma s najvyššou EBITDA
8. najväčší dodávateľ podľa pridanej hodnoty
7. najväčší softvérový dom

Výročná správa 2010
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Vízie

Vieme, čo všetko môžeme
dosiahnuť
Možnosti v informačných technológiách sú takmer neobmedzené. A nenecháme sa zastaviť ani
hranicami.

P

redpovedať budúcnosť v tak rýchlo
sa rozvíjajúcom sektore, ako sú informačné technológie, je ťažké. S dobrým
tímom ľudí, skúsenosťami, znalosťami,
a know-how však disponujeme dobrým
základom, s ktorým môžeme popracovať na plnení našich vízií. „Oblasti, ktoré
majú podľa nás budúcnosť a kde vidíme
uplatnenie, zahŕňajú prepojenie IT infraštruktúry s automatizovaným procesom,
outsourcing, konvergenciu IT so svetom
spotrebnej elektroniky a využitie technológií v bežnom živote. Zaujímajú nás
novinky v inteligentnom a ekologickom
bývaní, či e-služby v segmentoch, ktoré
sú na využitie IT ako stvorené – napríklad
zdravotníctve alebo školstve,“ predpovedá Štefan Petergáč.

Svet je otvorený
Naším cieľom je vyhľadávanie príležitostí v špecifických segmentoch a aktívne
sa zaoberáme aj úvahami o geografickej
expanzii. Najväčšou ambíciou je uviesť
produkt, ktorý by sa presadil nielen na
Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

„Okrem prieniku do zahraničia je však pre
nás dôležité posilnenie domácej pozície
v komerčnej sfére a úspešné dotiahnutie rozbehnutých projektov,“ vysvetľuje
Igor Zeman.

Vývoj je cesta
V budúcnosti sa chceme najviac sústrediť
na vývoj nových riešení a služby s pridanou
hodnotou. Perspektívnymi sú nepochybne oblasti ako Information Management,
Mobile Computing, outsourcing IT služieb
a privátne cloudy. Základné okruhy, ktorým
sme sa venovali aj v minulom roku a stále
sú v centre našej pozornosti, sú:

Vyššie ciele
Ciele si nekladieme len v pracovnej oblasti. Je o nás známe, že žijeme prácou,
ale myslíme aj na prostredie okolo seba.
Snažíme sa udržiavať a zdokonaľovať systém separovaného zberu a likvidácie odpadov, znižovať negatívny vplyv spoločnosti na životné prostredie a prinášať do
biznisu ekologické myslenie a zelené riešenia. No zaujímame sa nielen o prostredie,
ale aj ľudí okolo seba. Podporujeme športovcov, mladé talenty aj šikovné nápady,
a v tejto aktivite mienime pokračovať.

y riešenia na zjednotenie biznis procesov (Business Process Management)
a správu firemných dokumentov a informácií (Information Management),
y optimalizácia IT infraštruktúry, ktorá firmám prinesie priamu úsporu nákladov,
y služby v oblasti outsourcingu, ktoré sa
týkajú prenájmu technológií a IT expertov.

„Cieľom je nielen predávať,
ale vytvárať.“
Výročná správa 2010
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PREDSTAVUJEME

Igor Zeman

LÁKA VÁS POHĽAD ZA HORIZONT?
Nás áno. Prekračujeme hranice, čelíme novým výzvam. Lákajú nás nové trhy aj nové
oblasti. Pohľad za horizont stojí na profesionálnej, perfektne zladenej posádke,
kde má každý člen svoje miesto. Vitajte na našej palube.
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PREDSTAVUJEME
Stabilný tím
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PREDSTAVUJEME
Posádka

Zoznámte sa
DOZORNÁ RADA
Mokrý Jozef I Kotuliak Peter I Lacko Norbert

PREDSTAVENSTVO
Petergáč Štefan - predseda predstavenstva
Zeman Igor - člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Gavura Dušan - člen predstavenstva a riaditeľ Divízie financie
Paščák Marek - člen predstavenstva a riaditeľ Divízie obchod
Klačan Michal - člen predstavenstva a riaditeľ Divízie softvérové projekty a služby

ZMOCNENEC IMS
Doležal Miroslav

DIVÍZIA FINANCIE

DIVÍZIA MARKETING

DIVÍZIA OBCHOD

DIVÍZIA
INFOKOMUNIKAČNÉ
RIEŠENIA

DIVÍZIA SOFTVÉROVÉ
PROJEKTY A SLUŽBY

Gavura Dušan

Medvecká Eva

Paščák Marek

Šlosár Dalibor

Klačan Michal

DIVÍZIA OBCHOD

DIVÍZIA
INFOKOMUNIKAČNÉ
RIEŠENIA

DIVÍZIA PROCESNÁ
AUTOMATIZÁCIA

DIVÍZIA
PROJEKTY EÚ

DIVÍZIA
OUTSOURCING IT

DIVÍZIA ZNALOSTNÝ
MANAŽMENT

DIVÍZIA SILNO
A SLABOPRÚDOVÉ
INŠTALÁCIE

DIVÍZIA POBOČKY
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DIVÍZIA NOVÉ
SW PRODUKTY

PREDSTAVUJEME
Ľudia

Nie je to o ľudských zdrojoch.
Je to jednoducho o ľuďoch
Neoceniteľným prínosom, ktorý nám umožňuje zlepšovať sa, je spätná väzba od našich
zamestnancov. Máme odvahu klásť otázky a nebojíme sa vypočuť si odpovede.

V

iac než 93% našich ľudí považuje
DATALAN za úspešnú firmu a odporučilo by ju svojmu známemu. Teší nás
aj fakt, že väčšina spája svoju budúcnosť
práve so značkou DATALAN, a najviac hrdí
sme na zistenie, že na otázku Považujete
DATALAN za dobrého zamestnávateľa? boli takmer všetky odpovede kladné.
Potvrdzuje to aj miera fluktuácie, ktorá
oproti predchádzajúcemu roku klesla na
8%.

Kapitál je v tíme
Pocit, že aj ich práca prispieva k rozvoju
firmy, je pre členov nášho tímu dôležitý.
Preto kladieme dôraz na uznanie, a pozitívnu motiváciu, snažíme sa využívať
potenciál a schopnosti, ktoré v sebe ľudia
skrývajú, poskytovať dostatok informácii
a vstupov pre čo najlepší výkon a najmä
podporovať dobré nápady.
Presvedčenie, že kráčame správnym
smerom, nám potvrdilo takmer jednohlasné áno pri otázke Je pre Vás dôležitý osobný rozvoj? a veľké percento
kladných reakcií pri otázke Myslíte si,
že firma vytvára dostatočné možnosti
pre Váš osobný rozvoj?

Bavíme sa spolu
Tak ako počas dlhej etapy vývoja, aj
v roku 2010 boli našimi hlavnými heslami
v personálnej oblasti tímovosť, rešpekt
a sloboda. Tá sa prejavuje najmä v možnosti prejaviť svoje nadanie aj názor,
v otvorenej komunikácii a diskusii. A ak
sú na stole pozitívne výsledky práce,
diskusiu vystrieda pochvala. Až 80% za-

mestnancov potvrdilo, že im nadriadený
dokáže vyjadriť pochvalu, ak je spokojný s ich prácou. Svojich ľudí však odmeňujeme nielen slovne, ale aj prakticky
- v roku 2010 sme zvyšovanie odbornosti
a kompetencií prostredníctvom rôznych
externých aj interných foriem vzdelávania podporili finančnými prostriedkami
vo výške 56 522 EUR. V súčasnej dobe
firma eviduje viac ako 450 platných certifikátov a osvedčení vydaných na meno
zamestnanca.

Spoznajte nás
y Celkový počet zamestnancov:
234, z toho 37 žien
y Vzdelanie zamestnancov:
39,7% VŠ, 60,3% SŠ
y Priemerná dĺžka zamestnania:
5,45 rokov
y Priemerný vek zamestnancov:
34 rokov
še riešenia
é
užby za kvalitn

94% považuje na
a sl

93% nás považu

je za úspešnú

spoločnosť
je za dobrého
mestnávateľa

98% nás považu
za

ch

93% je spokojný

u s kolegami
so spolupráco

„Tímovosť,
rešpekt, sloboda.“
Výročná správa 2010
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PREDSTAVUJEME
Plusy

Plusy práce
v našom tíme
Top päť pravidiel práce u nás
+ tvoj pracovný čas je flexibilný
+ zaujímame sa o tvoje nápady a myšlienky
+ podporíme tvoj potenciál a chuť vzdelávať sa
+ otvorená komunikácia je dôležitá
+ neveríme v príkazy, ale motiváciu

Naj tímové aktivity
+ športové podujatia, teambuilding
+ spoločenské akcie, koncerty, divadelné predstavenia
+ tematické a sviatočné večierky
+ pravidelná akcia Deň zdravia
+ súťaže a odmeňovanie zamestnaneckých aktivít

Veľká sedmička - bezkonkurenčné benefity
+ príspevok na stravovanie nad rámec povinného minima
+ nadštandardný pitný režim
+ osobný finančný účet na kultúru, šport a regeneráciu
+ možnosť zvýhodnených nákupov tovarov a služieb
+ doplnkové dôchodkové sporenie
+ zamestnanecké pôžičky, podpora mladej rodiny
+ zdravotné prehliadky

Extra
+ aktívny intranet a pravidelné informovanie o dianí vo firme
+ neformálne vzťahy, ktoré často prerastajú do priateľstva
+ príjemné a moderné pracovné prostredie

22 I
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PREDSTAVUJEME
Galéria

Oslávili sme 20 rokov
Pri príležitosti našej prvej dvadsiatky sa v novej budove SND konal špeciálny koncert. Vychutnali
sme si umenie Petra Dvorského
a Niny Balaščákovej, fenomenálne hlasy beatboxového zoskupenia BAUCHKLANG a k „a capella“
skupine Fragile pod taktovkou
Braňa Kostku sa pridali aj naše
hlasy.
f 20. 10. 2010

Spolu v divadle
Pre viac než 300 našich zamestnancov
a ich partnerov sme pripravili príjemné
prekvapenie. Novoročný večierok v podobe pozvania do priestorov Heineken
Tower Stage na pôvodný slovenský muzikál Čajočky bol prijatý s nadšením.
f 4. 2. 2010

Medzi nami
zamestnancami
Pravidelne organizujeme aj firemný teambuilding, ktorý je v našom poňatí priateľským stretnutím všetkých zamestnancov
v príjemnom prostredí.
f 28. - 29. 5. 2010

Firma neformálne
Absolvovali sme aj tradičné zamestnanecké stretnutie pod názvom Kick off, ktoré
bolo príležitosťou pre pozitívny štart do
nového pracovného roka.
f 11. 3. 2010

Výročná správa 2010
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HLAVNÉ SPRÁVY

Marek Paščák

NASTÚPTE DO PRVEJ TRIEDY
Čaká nás príjemná cesta. Spoločný cieľ, ale najmä dôvera, rešpekt a partnerstvo nás
spája už mnoho rokov. A tak ako doteraz, aj v budúcnosti sa môžete spoľahnúť na
komfort, ľudský prístup a špičkové služby.

HLAVNÉ SPRÁVY
Riešenia a služby

Biznis oblasti
Správa dokumentov a informácií/Information Management
Prehľadné spravovanie a zdieľanie firemnej dokumentácie a firemných dát v akomkoľvek formáte. Firmám zjednoduší spracovanie a prístup k informáciám a zníži riziko zneužitia informácií s použitím digitálnych biometrických podpisov.
Príklady: správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry, správa dennej pošty,
zákaznícke reporty, obchodné reporty, finančné reporty, pohľadávkové reporty.
„DATALAN sa odlišuje od iných firiem
v komplexnosti a ochote. Dokáže spojiť

Riadenie procesov/Business Process Management
Optimalizácia a zjednotenie biznis procesov naprieč celou organizáciou. Výsledkom sú
kvalitnejšie a rýchlejšie služby smerom k zákazníkom, jednotné procesy a zosúladené
aktivity viacerých organizačných útvarov.
Príklady: jedna platforma systémov pre zákaznícke služby.

rôzne potreby zákazníka svojím širokým
záberom, čím vzniká synergický efekt, ktorý
podľa mňa iná firma na Slovensku nevie
ponúknuť. A samozrejme – ochota. Nikdy
sme sa nestretli s vyhýbavosťou a spochybňovaním pri riešení problémov.“

Komunikácia a spolupráca/Collaboration and Knowledge Management
Riešenia pre rýchly prístup k informáciám spájajú pracovné skupiny a podporujú spoluprácu, zdieľanie informácií a znalostí v reálnom čase na princípe sociálnych vzťahov. Spoločnostiam pomáhajú zvyšovať produktivitu, odstrániť duplicitu prác a prepojiť tímy či pobočky.
Príklady: spolupráca projektových tímov, znalostné platformy pre odborné a záujmové
komunity, intranetové a internetové portály, informačné zóny pre zákazníkov, dodávateľov a hlasové centrá.

Ing. Milan VESELÝ, MBA
generálny riaditeľ / Slovalco

„Rýchlosť, flexibilita, okamžité pochopenie
potrieb, schopnosť reagovať na akúkoľvek
požiadavku a zároveň iniciatíva pri vytváraní

Dátové centrá a virtualizácia
Bezpečná a efektívna správa serverov a dátových úložísk, ktorá prináša výrazné prevádzkové úspory, zlepšuje výkon a maximálne zvyšuje dostupnosť služieb poskytovaných IT
oddeleniami pre celú organizáciu.
Príklady: cloud computing, externé a vlastné dátové centrá pre servery a dátové úložiská, virtualizácia dátových centier, serverov, aplikácií, desktopov.

Produkčné systémy
Riadenie operatívnej činnosti firmy, najmä riadenie financií, obchodu, logistiky a výroby, ktoré poskytuje široké spektrum funkcionalít, možnosť rozšírenia podľa potreby
a prepojenia s inými produkčnými systémami.
Príklady: zákaznícke reporty, obchodné reporty, finančné reporty.
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nových aplikácii sú hlavné klady, ktorými
disponuje tím pod značkou DATALAN. “

Ing. Miloš BIKÁR, PhD.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ / VÚB Leasing

HLAVNÉ SPRÁVY
Riešenia a služby

IT služby
Optimalizácia IT infraštruktúry
Modernizácia prostredníctvom najnovších technológií a štandardov s cieľom šetriť náklady a spotrebu. Výsledkom je prehľadnejšia, výkonnejšia a bezpečnejšia infraštruktúra,
ktorá je schopná okamžite reagovať na aktuálne požiadavky firmy
Príklady: konsolidácia a virtualizácia pracovných staníc, serverov, aplikácií a infraštruktúry.

„Široké portfólio produktov. Kustomizácia riešení podľa potrieb klienta. Za tým
všetkým konkrétni ľudia ochotní reagovať
rýchlo a flexibilne. To je DATALAN.“

IT konzultácie
Odborné poradenstvo s bohatými znalosťami biznis problematiky a IT expertízy od návrhu, realizácie až po servis. Výsledkom je jednoduchšie prepojenie technológií s požiadavkami biznisu s výbornou návratnosťou investícií.
Príklady: biznis analýzy, odborné konzultácie v oblasti správy obsahu či riadenia procesov, integračné služby.

Ing. Róbert BUJALKA
riaditeľ odboru Back Office
/ Consumer Finance Holding

„So spoločnosťou DATALAN sme spolupra-

Outsourcing IT
Technická podpora s vysokou dostupnosťou a kompletná starostlivosť o správu IT infraštruktúry. Výsledkom je efektívne, úsporné a jednoduché riešenie, ktoré zabezpečí
prevádzku IT prostredia špičkovými odborníkmi bez potreby investovať do nákladných
školení pre vlastných zamestnancov.
Príklady: riadenie IT projektov, zabezpečovanie prevádzky informačných systémov, outsourcing expertov pre špecializované oblasti.

Vývoj na zákazku
Špecifické oblasti biznisu vyžadujúce individuálny prístup odborníkov, ktorí vytvárajú
unikátne projekty šité na mieru podľa individuálnych požiadaviek klienta.
Príklady: medzinárodná platforma pre evidenciu a výpisy z registra trestov, Digitálna
vláda.

covali pri veľkej zmene, ktorou bolo spojenie znalostných systémov Slovak Telekom
a T-Mobile Slovensko – a túto spoluprácu
hodnotím skutočne pozitívne.“

RNDr. Milan HAIN, CSc.
Riaditeľ informačných a biznis technológií
/ Slovak Telekom

„Oceňujem odborné znalosti, promptné
reakcie, a snahu prinášať stále niečo nové.
DATALAN pre mňa symbolizuje novátorský
a profesionálny prístup prepojený s ľudským

Autorizovaný servis
Servis IT produktov značiek ASUS, Dell, HP, IBM, Lenovo, OKI, Philips a Toshiba v servisných strediskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline 24 hodín denne a 7 dní
v týždni.

pohľadom a schopnosťou hľadať riešenia,
ktoré nám všetkým zjednodušia život - čo je
podľa mňa tá najlepšia kombinácia.“

RNDr. Denisa BARTOŠOVÁ
prednostka MsÚ / Piešťany
Dodávka infraštruktúry
Dodávka a inštalácia výpočtovej techniky, servis s vysokou dostupnosťou na celom Slovensku a komplexné služby aj v oblasti silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií - od
návrhu projekcie, cez realizáciu až po servis.
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HLAVNÉ SPRÁVY
Produkty

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

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

DATALAN Digitálne mesto a KORWIN
Skupina inteligentných riešení Digitálny úrad, Digitálne zastupiteľstvo, Digitálne služby
a eDemokracia, ktoré majú významný prínos pre efektívnejšie fungovanie samosprávy
a zlepšenie života občanov.
` www.digitalnemesto.sk

Ocenenie ITAPA 2009 - Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus a Čestné uznanie, súťaž Zlatý Erb - Strieborné ocenenie
v kategórii Najlepšia elektronická služba.

MEMPHIS
Skupina modulov určených na riadenie firemnej a výrobnej agendy. Stredne veľké spoločnosti oceňujú okamžitý prehľad o firemných aktivitách a flexibilitu pre aktuálne potreby spoločnosti.
` www.memphisonline.sk

MEMPHIS BASIC pre menšie spoločnosti
s balíkom modulov a technickej podpory
za bezkonkurenčnú cenu.

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

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

TIViS
Riadiaci a kontrolný systém je určený špeciálne na monitoring a kontrolu kvality produktov priamo vo výrobných linkách. Prednosťou moderného riešenia je dlhodobá spoľahlivosť, nízke náklady na údržbu a ochrana investícií vďaka modularite a škálovateľnosti.
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Unikátny kamerový systém TIViS2.0 vidí
dokonalejšie ako ľudské oko a odhalí aj
tie najmenšie nedostatky vo výrobe.

HLAVNÉ SPRÁVY
Certifikáty
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HLAVNÉ SPRÁVY
Odvetvia a klienti

1. FINANČNÉ INŠTITÚCIE
Česká pojisťovna, a.s.
y Návrh virtuálnej infraštruktúry s ohľadom na vysokú dostupnosť a disaster recovery

CSI Leasing Slovakia, s.r.o.
Dexia banka Slovensko, a.s.
IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.

VOLKSBANK Slovensko, a.s.
y VB Pay modul e-banking
y Outsourcing správy IT prostredia a starostlivosti o koncových užívateľov
y Webová prezentácia a upgrade redakčného systému

J&T BANKA, a. s., pobočka zahr. banky
Národná banka Slovenska
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o.
y Samoobslužný portál pre dílerov, odmeňovací systém, systém pre štatistiky a analýzy predaja
VÚB / Consumer Finance Holding, a.s.
y Multichannel zóna - komplexné riešenie procesov a integrácia s backendovými a
bankovými informačnými systémami (schvaľovanie kreditných kariet, úverov, predaj
na splátky)
y Správa zákazníckej dokumentácie
VÚB Leasing, a.s.
y Komplexné riešenie pre poskytovanie súhrnných biznis informácií o portfóliu, Dátový sklad, Business Intelligence a vnútrofiremný reporting
y Elektronizácia a automatizácia procesu poskytovania lízingových produktov spoločnosti, integrácia core systémov
y IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)

2. TELEKOMUNIKÁCIE
Orange Slovensko, a.s.
y Správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry
y Redizajn procesov e-shopu
Slovak Telekom, a.s.
y Spájanie intranetov a znalostných systémov spoločností Slovakk Teleko
Telekom
om
a T-Mobile Slovensko, nárast o cca 3000 používateľov intranetu
u
y Správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry, správa dennej p
pošty
oštty
y Integrácia systémov, extranet a intranet
y Riešenie pre vymáhanie pohľadávok
y Platforma na dobíjanie prepaid kreditov
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VB LEASING SK, spol. s r. o.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

HLAVNÉ SPRÁVY
Odvetvia a klienti

3. PRIEMYSEL
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH - Čína
y Kontrolný systém súčiastok elektromotorov

INA KYSUCE, a.s.
INA SKALICA, spol. s r. o.
PCA Slovakia, s.r.o.

Duslo, a.s.
y Monitorovanie vysokotlakovej klapky pred syntéznym reaktorom
y Migrácia poštových služieb na platformu Microsoft Exchange

SHP Harmanec, a.s.
Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s.

Nemak Slovakia, s.r.o.
y Systém na kontrolu prietočnosti vodných kanálov chladenia v hlavách valcov
Slovalco, a.s.
y Správa zmlúv, podpora procesov obstarávania, systém pre logistiku kamiónov
y Systém monitorovania zaťaženia ojníc prevodovky na miešačke zmesí pre výrobu
anód
y Nasadenie moderného audio-vizuálneho riešenia do riadiaceho velina za účelom
24 hod. monitorovania prevádzky
y Budovanie kamerového systému
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
y Kontrola výrobkov vo výrobnej linke

4. SIEŤOVÉ PODNIKY
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
y Správa registratúry, automatická likvidácia cestovných náhrad

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
y Likvidácia faktúr, schvaľovanie objednávok, správa zmlúv, QMS Suite
te – po
podpora
odpo
ora
integrovaného manažérskeho systému, schvaľovanie žiadaniek
Východoslovenská energetika, a.s.
y Správa registratúry
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HLAVNÉ SPRÁVY
Odvetvia a klienti

5. SAMOSPRÁVA
Košice
y DATALAN Digitálne mesto (Digitálne zastupiteľstvo, eFormuláre)
y Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN
Martin
y DATALAN Digitálne mesto (Digitálne zastupiteľstvo, Manažmentt aktiv
aktivít)
vít)
Nové Zámky
y Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN
y Online zverejňovanie zmlúv
Petržalka
y Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN
Spišská Nová Ves
y Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN

6. VZDELÁVANIE
Metodicko-pedagogické centrum
y Edukačný portál pre pedagogických pracovníkov materských škôlok

Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská Akadémia Vied
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technická univerzita vo Zvolene
y Optimalizácia IT infraštruktúry (virtualizácia datacentra)

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Palackého v Olomouci

Trnavská univerzita v Trnave
y Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry, zabezpečenie a montáž multimediálnej techniky pre podporu vzdelávania
Ústav informácií a prognóz školstva
y Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách
y Riadiaci informačný systém regionálneho školstva
y Záručný a pozáručný servis na viac ako 60 000 zariadeniach v rámci 3000 miest na
celom území Slovenska
Žilinská univerzita v Žiline
y Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry, zabezpečenie a montáž multimediálnej techniky pre podporu vzdelávania
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Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

HLAVNÉ SPRÁVY
Odvetvia a klienti

7. VEREJNÁ SPRÁVA
Generálna prokuratúra SR
y Medzinárodné prepojenie registrov trestov vybraných krajín EÚ s Registrom trestov SR,
implementácia prehľadov, reportingu a štatistík, prokurátorská trestno-právna agenda

Letové prevádzkové služby SR, š.p.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR

Zbor väzenskej a justičnej stráže
y Komplexný informačný systém pre spravovanie dát týkajúcich sa obvinených
a odsúdených

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národné lesnícke centrum

Ministerstvo kultúry SR
y Portál Kultúrne podujatia (komplexný prezentačný, rezervačný a predajný systém)
y Portál duševného vlastníctva

Slovenská pošta, a.s.
Slovenský rozhlas
Úrad priemyselného vlastníctva SR

Ministerstvo zahraničných vecí SR
y Správa registratúry a online zverejňovanie zmlúv
y Správa webového obsahu - internet, intranet, evidencia občanov v zahraničí, portál
strategického riadenia, web honorárnych konzulov, databáza diplomatov a mnoho
ďalších aplikácií
Sociálna poisťovňa
y Správa registratúry
y Rámcová zmluva na dodávku IT infraštruktúry vrátane komunikačných zariadení,
SW licencií a špecializovaných služieb
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
y Outsourcing správy IT prostredia a starostlivosti o koncových užívateľov a viac ako
4000 zariadení, dostupnosť 24∕7
y Elektronická likvidácia faktúr - evidencia, ukladanie a schvaľovanie faktúr s možnosťou skenovania a priameho prenosu zoskenovanej faktúry do aplikácie

8. OBCHOD A SLUŽBY
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
y IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)
y Návrh a realizácia infraštruktúry pobočky v Košiciach

BAU3Mex, a.s.
CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.
GEFCO SLOVAKIA, s.r.o.
JYSK, s.r.o.

IRIS IDENT, s.r.o.
y Informačný systém pre pracoviská kontroly originality motorových vozidiel

KASTOR, s.r.o.
LINDNER Slovakia, s.r.o.
RAJO, a.s.

EDEN PARK
y Slaboprúdové rozvody, meranie a regulácia

SHELL Slovakia, s.r.o.
White & Case, s.r.o.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany
y Virtualizácia IT infraštruktúry, záložné stredisko
Viac informácií o našich klientoch a referenciách nájdete na www.datalan.sk v sekcii Odvetvia a klienti a TOP projekty.
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HLAVNÉ SPRÁVY
Partneri

Vybrané obchodné partnerstvá
Premier Partner - oblasti Power Systems,
zálohovanie, softvér a autorizovaný servis
Partnerské ocenenia IBM za vynikajúce obchodné výsledky
získava DATALAN pravidelne od roku 2004.
3. miesto STG Partner v kategórii System x Servers roka 2010
3. miesto STG Partner v kategórii Storage systems roka 2010
2. miesto v kategórii Software partner roka 2009

Solution Partner

Solution Expert pre vzdelávanie

Premier Certified Partner so špecializáciou Express Foundation a SMB

Gold Business Partner

Gold Certified Partner
Microsoft Industry Awards 2010 – ocenenie Najlepšie
riešenie migrácie na Microsoft platformu
Microsoft Industry Awards 2009 – ocenenie Najrozsiahlejšia
implementácia Microsoft Office v akademickom sektore

Velocity Premier Solution Partner

Certified Alliance Partner

GOLD Preferred Partner
Významné partnerské ocenenia HP za vynikajúce obchodné výsledky
získava DATALAN pravidelne od roku 2002.
The Best Partner 2010 for Commercial Personal Systems Group Products
The Best Partner 2010 for Commercial Imaging & Printing Group Products
The Best Partner 2009 for Commercial Personal Systems Group Products
The Best Partner 2009 for all products & services
The Best Partner 2008 for all products & services
The Excellent Partner 2007 for all products & services
The Excellent Partner 2006 for all products & services

Vybrané servisné partnerstvá

Gold Partner

Gold Partner

Enterprise Partner

Viac informácií o našich strategických partnerstvách a oceneniach nájdete na www.datalan.sk v sekcii O firme - Ocenenia a partneri.
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Myslíme o krok vpred ...
Poznáme technológie a rozumieme vášmu biznisu.
Prinášame vám komplexné IT riešenia a špičkové technologické inovácie, ktoré robia vašu prácu
jednoduchšou a efektívnejšou. Skúsenosti, široký sortiment služieb a inteligentných produktov
nám spolu s vami umožňujú byť o krok vpred.

www.datalan.sk

IT SVET

Michal Klačan

DOBRÝ VEČER.
JE ČAS NA SKVELÝ NÁPAD
Je úplne jedno, či práve zhasína posledná pouličná lampa, alebo nad mestom
svitá. Dobré nápady k nám prichádzajú kedykoľvek. Inšpirujú nás nové cesty,
nové technológie a ľudia.

IT SVET
TOP projekty

Potrebujete znížiť náklady na interné procesy?
Riešenie: Elektronické spracovanie informácií a konsolidácia viacerých systémov evidujúcich došlú poštu, špecifickej aplikácie na
registráciu faktúr a vypožičiavanie spisov z registratúrneho strediska.
Výhody:

Šetrenie nákladov na správu a archiváciu papierových dokumentov, odbúranie zdĺhavých procesov spojených s vybavovaním a manipuláciou s papierovými dokumentmi, sprehľadnenie vybavenia zákazníckych žiadostí a dennej pošty,
vysoká ochrana citlivých informácií a v neposlednom rade aj podpora ekologického programu spoločnosti.

Klient:

CONSUMER FINANCE HOLDING

Potrebujete zefektívniť schvaľovanie pôžičiek?
Riešenie: Multichannel zóna, ktorá inteligentne spája biznis služby a procesy naprieč celou organizáciou.
Výhody:

Zákazník má k dispozícii sériu komunikačných kanálov - mobilné zariadenia, internet, zákaznícke centrá alebo klasické
pobočky, ktoré sú navzájom prepojené tak, aby akákoľvek jeho žiadosť bola vybavená v čo najkratšom čase. Banke toto
riešenie umožňuje monitorovať povolené prečerpanie, kontrolovať platobnú disciplínu klienta, či flexibilne meniť parametre pre risk manažment.

Klient:

VÚB BANKA

Potrebujete spravovať stovky miliónov dokumentov?
Riešenie: Modulárny a otvorený systém Information Management zlepšuje služby zákazníkom a zároveň spĺňa náročné podmienky
na bezpečnosť.
Výhody:

Systém rýchlo reaguje na podnety zákazníkov, skracuje dobu vybavenia zákazníckych žiadostí a eliminuje fyzickú manipuláciu s archívnymi materiálmi. Hlavným prínosom je, že pracovník zákazníckeho centra má okamžitý prehľad o doterajšej písomnej komunikácii so zákazníkom. Riešenie, ktoré spravuje všetky dokumenty na jednotnej platforme, a dokáže
maximálne využiť existujúcu infraštruktúru bez extra investícií do hardvéru, zabráni aj úniku dát, či strate dokumentov.

Klient:

ORANGE SLOVENSKO
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IT SVET
TOP témy

Lepšie služby občanom: DATALAN Digitálne mesto
Našou víziou sú moderné mestá a obce s dostupnými a kvalitnými službami pre občanov. V súčasnosti sme na Slovensku najsilnejším
partnerom v špecializácii na potreby miest a obcí s uceleným portfóliom riešení DATALAN Digitálne mesto a KORWIN. Inteligentné projekty výrazne zlepšujú služby pre občanov a sú zamerané na 3 piliere – Digitálny úrad, Digitálne zastupiteľstvo a Digitálne služby.

Zelené riešenia pre všetkých: DATALAN Green Office
Dynamická doba vyžaduje zdanlivo protichodné cesty – zlepšovať služby, podporovať rast a zároveň optimalizovať výdavky. Uvedomujeme si zodpovednosť voči spoločnosti a prostrediu a preto sme vytvorili sériu „zelených“ riešení, ktoré výrazne znížia výdavky a prispievajú k ochrane životného prostredia, napr. úsporou energií či tlače. DATALAN Green Office riešenia vytvárajú prvotriedne zázemie pre
efektívne fungovanie firmy a kvalitnejšie služby k zákazníkom.

Zjednodušenie práce: DATALAN IT Optimization
Optimalizácia IT infraštruktúry zabezpečuje jej výraznú modernizáciu, s cieľom šetrenia nákladov a zvýšenia kvality poskytovaných služieb, a zjednodušenia celého procesu správy IT. Aplikáciou procesu DATALAN IT Optimization sa IT infraštruktúra stane prehľadnejšou,
výkonnejšou, bezpečnejšou, schopnou rýchlo reagovať na aktuálne aj budúce výzvy podnikania. Zároveň rieši problémy, ako sú vysoké
výdavky na prevádzku IT, nízka vyťaženosť technológie, problematický, časovo i finančne náročný upgrade, či dlhá doba nasadzovania
nových aplikácií.

Aplikácia nových trendov: Mobile Computing
Predpokladá sa, že každý piaty človek pri sebe neustále nosí mobilné zariadenie, schopné zabezpečiť mobilný obchod, aplikácie a mobilný web. Kvalita aplikácií a komfort, aký moderné mobilné zariadenia poskytujú, umožňujú, aby sa mobilné kancelárie vo vrecku stali
realitou. Aj my sa už zaoberáme inovatívnymi aplikáciami pre mobily a z pripravovaných inovácií mobilných zariadení dávame do pozornosti napríklad rozpoznávanie tváre ako bezpečnostný prvok, 3D technológie, lokalizačné služby, či health monitory.

Efektívnejšie podnikanie: Cloud Computing
Cloud Computing predstavuje nový model, ako využívať IT služby a jeho sila tkvie v potenciáli zásadne zmeniť dostupnosť služieb a ich
cenu. Cloud Computing je riešenie založené na podobnom princípe ako outsourcing, teda na prenájme služby, a predstavuje úplne
nové technologické možnosti. Ohromnou výhodou je flexibilita - prenajať si môžete časť infraštruktúry, softvérových riešení, či služby.
Nebudete si musieť kupovať celé systémy, stačí vám platiť len za služby, ktoré skutočne využívate. Cenu môže stanoviť počet prenesených dát, prístupov, či využívania procesorového času.
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IT SVET
Špeciálna príloha

Laboratórium nápadov
Je miesto, v ktorom šikovné mozgy pracujú na maximum, v ktorom sa rodia nevšedné myšlienky
a pracuje sa na projektoch budúcnosti. A toto miesto existuje aj vďaka nám.
DATALAN je partnerom v exkluzívnej spolupráci s Ústavom riadenia a priemyselnej
informatiky FEI STU na výskume správy
neštruktúrovaných dát, ktorého cieľom
je výskum a vývoj možností a spôsobov
prepojenia univerzálneho klienta na rôzne systémy pre správu dokumentácie
a obsahu, tzv. Information Management
(IM) a pre riadenie procesov, tzv. Business
Process Management (BPM). V skratke:

chceme zabezpečiť jednotnú komunikáciu
medzi klientom a IM + BPM systémami rôznych výrobcov.
Unikátny a priekopnícky projekt, ktorý
možno vyzerá zložito, no jeho výsledkom môže byť zjednodušenie fungovania
mnohých slovenských, ale i zahraničných
firiem, sme naštartovali spolu s akademikmi 1. 7. 2010.

y Hlavný prínos projektu a naše očakávania sú jasné a jednoznačné – zjednodušenie práce zabezpečením transparentného prístupu k dokumentom a iným
neštruktúrovaným informáciám. Motiváciou pre vás a manažment firiem sú predovšetkým výrazné úspory investičných
a prevádzkových nákladov, ako aj ochrana už zrealizovaných investícií do IM
a BPM systémov.

Kancelária v mobile
Mať dokumenty vždy poruke, kedykoľvek a kdekoľvek, bol sen každého manažéra v teréne alebo
na cestách. Zámerne hovoríme bol – pretože dnes to už môže byť realita.
DATALAN stojí aj za novinkou, ktorá je
veľkým krokom vpred pre všetkých manažérov a ktorá vnáša do biznis života
úplne nový rozmer. IM a BPM riešenia
sme rozšírili o nový inovatívny produkt
iBRISK, ktorý umožňuje pristupovať
k dokumentom a procesom uloženým
v podnikovom systéme prostredníctvom

40 I

mobilných zariadení iPad alebo iPhone.
iBRISK pomáha rozposielať dokumenty
na mobilné zariadenia iPad/iPhone, pracovať s nimi aj v režime offline, t.j. vtedy,
keď nemáte prístup na internet, a pristupovať k nim do firemného systému.
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y Hlavný prínos riešenia je praktickosť
a možnosť plnohodnotne fungovať aj
mimo kancelárie. Využiť ho môžu pracovníci v teréne na sledovanie aktualít, na
prístup k cenníkom, technickým plánom,
či na dopĺňanie dotazníkov, žiadostí, pri
dokumentovaní poistných udalostí, či pri
mobilnom predaji.

Mesto na prenájom
Mestá, ktoré chcú ísť s dobou a naštartovať svoje pôsobenie v oblasti, kde je dnes už takmer
každý – na internete, to majú opäť ešte jednoduchšie. Nemusia nakupovať drahé systémy a investovať do náročných aplikácií. Softvér si môžu jednoducho prenajať.
Digitálne mesto je progresívny, unikátny
a oceňovaný projekt, s ktorým DATALAN
dokáže preniesť život každého mesta
do digitálnej podoby. Čo to v praxi znamená? Mestá, ktoré budú prístupnejšie a otvorenejšie k svojim obyvateľom.
Každé mesto má svoj elektronický portál

s elektronickou podateľňou, registratúrou, automatickým skenovaním, komplexným informačným systémom, správou dokumentov, centrálnym archívom,
v skratke – všetko, čo doteraz zaberalo
miesto v skladoch na úradoch, našlo svoje miesto na internete.

y Hlavný prínos je teda nielen v prezentácii aktuálnych informácií, ale najmä
v dostupnosti formulárov, žiadostí, prihlášok, jednoducho všetkej agendy, ktorú
musí bežný človek riešiť s mestom, z pohodlia domova, alebo kancelárie.

Bystrozrakí strážcovia
Naše bystré hlavičky vymysleli aj pomocníkov, ktorí sa vďaka svojim unikátnym schopnostiam radia
medzi svetovú špičku. Vidia dokonalejšie ako ľudské oko a dokážu nájsť aj tú najmenšiu chybičku.
Medzi týchto pomocníkov patrí jedinečný kamerový systém, vyvinutý ľuďmi
v tíme DATALANu, ktorý používa napríklad medzinárodný koncern Bosch und
Siemens Hausgeräte (BSH) a pri rozširovaní svojej výroby v Číne neváhali riešenie
DATALANu odporučiť do novej výrobnej
linky. Špičkovým výtvorom je komplexný kamerový system TIViS2.0, ktorý je
zameraný na automatickú kontrolu kvality výrobkov v náročných podmienkach
a vo vysokorýchlostnej výrobe, a zvláda
aj skutočne záťažové situácie. Presne vie,

aké detaily vyrábaného produktu má skúmať a s extrémnou spoľahlivosťou zisťuje,
či výrobok nie je chybný a či spĺňa požadované vizuálne parametre. Do skupiny
unikátnych systémov patrí aj prelomová
metóda merania Light Thru, ktorá spočíva v kontrole priechodnosti kanálikov
hliníkových odliatkov hláv valcov a blokov motorov na báze merania prechodu
svetla. Pre toto výnimočné riešenie, jedno
z najlepších na svete, máme na Slovensku
schválený úžitkový vzor a certifikát, a tiež
je podaná medzinárodná žiadosť o patent.

y Hlavný prínos je v nižších nákladoch,
vyššej kvalite a spokojnosti zákazníkov. Systémy sú stopercentne spoľahlivé, ich ostrému zraku neunikne nič, nikdy sa neunavia
a svoju prácu dokážu odvádzať v maximálnom nasadení nonstop. Špeciálnou výhodou riešení od DATALANu je aj možnosť
vytvorenia systému podľa individuálnych
požiadaviek, čo znamená, že sa systém
zvlášť prispôsobuje každému jednému zákazníkovi.
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EXTRA

Eva Medvecká

ROZDIEL JE V DETAILOCH
Aj veľké značky, tak ako všetky veľké veci, sú tvorené z malých, ale dôležitých detailov.
Boli budované krok za krokom, rástli postupne a dnes sú neprehliadnuteľné. Aj my
dnes máme bezkonkurenčný výhľad, no napriek veľkosti sme nestratili zmysel pre
detail a schopnosť pozrieť sa na veci zblízka.

Ale prosím vás,
na čo sa toto
dá použiť?
Inžinier divízie pokročilých
počítačových systémov IBM,
komentujúci mikročip, 1968

Vidíme budúcnosť inak.
Už 20 rokov prinášame inovatívne riešenia.
Naše komplexné IT riešenia a špičkové technologické inovácie robia vašu prácu jednoduchšou a efektívnejšou.
Skúsenosti a široký sortiment služieb a inteligentných produktov nám spolu s vami umožňujú byť už 20 rokov
o krok vpred.

www.datalan.sk
.sk
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EXTRA
Udalosti

Zo života jednej firmy
V DATALANe pracuje množstvo šikovných ľudí s úžasnými nápadmi na projektoch, ktoré prinášajú
úžitok našim klientom, aj bežným ľuďom v ich každodennom živote. No nájdu si čas aj na aktivity,
ktoré prinášajú okrem úžitku aj dobrý pocit.

V

roku 2010 bola takouto aktivitou
oslava krásneho jubilea – 20. narodenín spoločnosti DATALAN. Najsilnejší
hlas v IT pripravil pre svojich priaznivcov
výnimočný hudobný zážitok vďaka vystúpeniu Petra Dvorského, Niny Balaščákovej,
beatboxového zoskupenia Bauchklang
a „a capella“ skupiny Fragile. Spolu s nami
oslavovalo výročie v priestoroch novej
budovy Slovenského národného divadla
vyše 500 hostí.

Zapísali sme sa do histórie
Pri príležitosti okrúhlin sme sa rozhodli uviesť do sveta knihu, v ktorej je na
50-tich stranách zmapovaný celý príbeh
spoločnosti DATALAN. Publikáciu pod
názvom „Už 20 rokov o krok vpred“ uviedol do života Štefan Petergáč, predseda
predstavenstva DATALANu, spolu s Kulym
z Desmodu a moderátorom Marcelom
Forgáčom.

Myslím, že na
svetovom trhu sa
dá predať maxim
päť počítačov. álne

Počítače budúcnosti
nebudú vážiť viac
ako 1,5 tony.
ČČasopis
asopiis PPopular
opul Mechanics,
predpovedajúci
nepredstaviteľný
predpovedajjúci ne
technický
tec
chnický pokrok, 1949

Thomas Watson,

predseda IBM, 1943

Technológie môžu byť aj
zábavné
Za dlhoročným úspechom spoločnosti sú
predovšetkým inovácie a správna vízia budúcnosti. A keďže IT-čkári majú zmysel pre
humor, zrealizovali sme naozaj originálnu
reklamnú kampaň založenú na výrokoch
významných osobností IT sveta. Tí, stručne
povedané, neodhadli situáciu. My však vidíme budúcnosť inak. Inováciám, pokroku
a novým trendom sme otvorení a vždy hľa-

Vidíme budúcno
Už 20 rokov pri sť inak.
nášame inovat
ívne riešenia.

Vidíme budúcnosť inak.
Už 20 rokov prinášame inovatívne riešenia.

Naše komplexné
Skúsenosti a širokýIT riešenia a špičkové technologic
sortiment služie
ké
o krok vpred.
b a inteligentný inovácie robia vašu prácu jedno
ch produktov nám
duchš
spolu s vami umož ou a efektívnejšou.
ňujú byť už 20
rokov

Naše komplexné IT riešenia a špičkové technologické inovácie robia vašu prácu jednoduchšou a efektívnejšou.
Skúsenosti a široký sortiment služieb a inteligentných produktov nám spolu s vami umožňujú byť už 20 rokov
o krok vpred.

dtln 20.indd

dtln 20.indd 11

13
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PM

9/16/10 3:30 PM

dáme lepšie a efektívnejšie riešenia. Kreatívna realizácia neostala bez odozvy – získala
ocenenie Inzercia mesiaca a umiestnenie

v rebríčku TOP 2010 Inzercie podľa hodnotenia mesačníka Stratégie.

„Už 20 rokov inovatívne.“
Výročná správa 2010
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facebook.com/datalan

twitter.com/datalannews

Komunikujeme

Máme čo povedať
Sme nadšenci informačných technológií, vždy reagujeme na slová ako pokrok a inovácie,
a radi sa púšťame do objavov v neprebádaných oblastiach. Ak by sme sa však s novými myšlienkami nepodelili, nemala by naša snaha zmysel.

A

j vďaka tomu, že novinky nielen
vytvárame, ale aj posúvame ďalej,
patríme v mysliach zákazníkov i odbornej
verejnosti medzi lídrov na slovenskom IT
trhu.
Zúčastňujeme sa odborných konferencií, pripravujeme semináre. Naši experti
prispievajú do odborných médií, klientov a partnerov pravidelne informujeme
o novinkách prostredníctvom špecializovaných newsletterov, a vydávame aj vlastný časopis DATALAN NEWS. Sme aktívni aj
na sieti Facebook, či Twitter, aj na našom
portáli www.datalan.sk.

Videli sme sa, počuli sme sa
y Diskusia na tému Elektronizácia
služieb miest a obcí
1. 7. 2010
Primátorom a prednostom sme predstavili ciele a podmienky elektronizácie služieb v ich meste, či obci. Elektronizácia je
zameraná na rozvoj kvalitnej infraštruktúry aj prostredníctvom zdieľaného HW
a SW.
y Konferencia Digitálne mesto
8. 9. 2010
Na konferencii sme predviedli komplexné riešenie digitalizácie a eGovernmentu na realistickom 3D modeli mestského úradu v životnej veľkosti. Účastníci
si prakticky vyskúšali riešenia mnohých
životných situácií, napríklad vybavenie
poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu alebo výrubu dane z nehnuteľnosti cez internet.
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y Konferencia Moderná škola
21. 9. 2010
Odprezentovali sme aj víziu pokrokového
vzdelávania. V Modernej škole majú učitelia k dispozícii kvalitné pomôcky s využitím napr. 3D zobrazení a žiaci namiesto
ťažkých učebníc ľahké mininotebooky
s rýchlym pripojením do internetu. Súčasťou konferencie bola aj návšteva unikátneho kamiónu vybaveného inovatívnymi
technológiami.

Výročná správa 2010

V priateľskom duchu
Pre našich klientov a partnerov pripravujeme aj pravidelné
stretnutia. Najobľúbenejším podujatím je tradičná letná akcia
DATALAN CUP, na ktorej vítame
našich zákazníkov aj s rodinami.

EXTRA
Podporujeme

Čo o nás možno neviete
Naše pracovné životy napĺňajú technológie, ale nám osobne nechýba ľudskosť. Aj keď sa pohybujeme najmä vo virtuálnom svete, reagujeme na dianie vo svete reálnom. A hoci hľadíme dopredu, nezabúdame sa pozerať okolo seba a pomôcť tam, kde pomôcť vieme.
4. Fandíme kultúre
DATALAN sa stal partnerom kultového, nezabudnuteľného a zasneženého príbehu
Perinbaba. Bratislavská premiéra sa konala 15. decembra v Istropolise.
5. Organizujeme dobročinné zbierky
Zorganizovali sme dobročinnú zbierku
formou vianočného bazára pre deti zo
Špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom na Hálkovej ulici v Bratislave.

V

DATALANe slová spoločenská zodpovednosť nie sú iba pojmom z firemnej politiky, ale prirodzená súčasť
firemného fungovania. Vieme, že niekedy
pomôže aj maličkosť, a tiež si uvedomujeme, že keď sa spoja viacerí, dokážu aj
veľké veci.

1. Sme za lepšie vzdelávanie
V rámci podpory rozvoja vzdelanosti na Slovensku sme venovali školám 52 veľkoplošných LCD obrazoviek a plaziem, ktoré im
pomáhajú priamo vo vyučovacom procese.
Sme partnerom Detskej Univerzity Komenského a vyžrebovaným deťom, ktoré
sa zúčastnili všetkých prednášok, sme venovali kvalitné notebooky.
Boli sme aj jedným z partnerov projektu
IT FITNESS TEST. Do projektu sme venovali notebook pre vyžrebovaného
účastníka a škole s najvyšším pomerom
študentov zapojených do testovania sme
darovali špičkový projektor.

2. Páči sa nám zelená
Myslíme ekologicky a aktívne prispievame
k zdravšiemu životnému prostrediu. Už
od roku 2004 je DATALAN certifikovaný
pre systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001.
Prinášame riešenia a služby, ktoré znižujú
spotrebu energie IT systémov, umožňujú tlačiť menej papiera a lepšie využívať
vlastné zdroje.
3. Máme športového ducha
Spoločnosti DATALAN bola hlavným partnerom Slovenskej futbalovej reprezentácie na Majstrovstvách sveta vo futbale
2010 v JAR. Futbalovému a realizačnému
tímu sme spolu venovali 46 špičkových
notebookov.
Sme podporovateľom Slovenského paralympijského výboru. Prispeli sme k účasti
slovenských zástupcov na Paralympijských hrách v Pekingu a Vancouveri.

Žiakov Základnej školy s materskou školou
pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave sme
podporili notebookmi s webovými kamerami.
Pod záštitou združenia Liga za duševné
zdravie sme usporiadali vianočný bazár
výrobkov ľudí s duševnými chorobami.
Založili sme zbierku na pomoc postihnutým povodňami a pripojili sa k zbierke IT
komunity pre združenie Človek v ohrození. Príspevok našich zamestnancov sme
zdvojnásobili a spolu prispeli na projekt
Pomôžme vysušiť slzy.

V neposlednom rade
2% z dane sme venovali projektu Dobrý anjel a hospicu
Plamienok.
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My v médiách

www.hnonline.sk

GREEN OFFICE

IT riešenia šetrné k životnému prostrediu
KOMERČNÁ PRÍLOHA HN

DATALAN GREEN Office
DATALAN GREEN Office vám predstavuje najnovšie trendy a úspešné riešenia, ktoré šetria náklady aj planétu.
Pozrite si www.datalan.sk/green a zistite, ako fungujú zelené riešenia v praxi.
Získajte cenné skúsenosti zo „zelených projektov“ najväčších finančných a telekomunikačných firiem.

www.datalan.sk/green
HOSPODÁRSKE NOVINY

Kedy vás začnú
bytostne zaujímať
zelené IT
Možno si vravíte, že nemá zmysel sústrediť sa na informačné
technológie, keď väčšinu skleníkových plynov dnes aj tak
produkujú poľnohospodárstvo,
výroba elektriny, doprava či
priemyselná výroba.
Viete, ktorá časť kancelárskych
priestorov je energeticky najnáročnejšia? Ak máte vo firme
serverovňu alebo dátové centrum, tak práve je to tá časť,
kde je všetok hardvér uložený
a vychladzovaný. Dátové centrá
dnes spotrebujú na jeden
štvorcový meter viac energie
ako ktorákoľvek iná časť kancelárie. Zelené technológie začali byť pre manažérov zaujímavé, keď sa ekológia začala
spájať so šetrením nákladov.
Pred dvomi rokmi analytici poradenskej agentúry Gartner
predpovedali, že výdavky na
napájanie a chladenie budú
v mnohých podnikových IT rozpočtoch predstavovať jednu
z najvýznamnejších nákladových položiek.
Nemýlili sa. Firmy dnes musia
pri každom eure, ktoré minú
na hardvér, počítať s ďalším
eurom na napájanie a chladenie. Pretože riadenie a prevádzka IT spotrebúvajú značné
množstvá energie, prispievajú
k emisiám skleníkových plynov.
Približne dve percentá uhlíkových emisií v súčasnosti priamo súvisia s používaním informačných technológií, hlavne
dátových centier. Vo finančných službách môže IT infraštruktúra tvoriť až tretinu celkovej uhlíkovej stopy, ktorú interná prevádzka firmy vytvára.
Ešte dôležitejší je prínos, ktorý
môžu mať informačné technológie pri „pozelenení“ celkovej
prevádzky organizácie.
Stačí si predstaviť milióny kusov papiera, ktoré môže mesačne ušetriť veľký podnik
s retailovými zákazníkmi, ak
začne namiesto tradičných dokumentov používať elektronické. Veď na výrobu jednej tony
papiera treba vyrúbať 17 stromov.
Thomas Friedman, autor knihy
Hot, Flat and Crowded tvrdí, že
vstupujeme do energeticko-klimatickej éry, v ktorej bude svet
horúci, plochý a preľudnený.
Preto potrebujeme inovatívne
myšlienky aj činy. Lídrami tejto
éry budú krajiny a firmy, ktoré
nájdu lieky na riešenie problémov, ako sú drancovanie prírodných zdrojov, produkcia
emisií oxidu uhličitého či ohrozovanie biodiverzity. Všetci nemôžu byť globálni hrdinovia,
ale každý môže prispieť svojím
malým dielom.

Vydáva ECOPRESS
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Šetríte? Efektivita a ekológia
si neodporujú
Michal Klačan
vysvetľuje, ako služby
DATALAN-u prinášajú
zákazníkom úspory
energie, priestorov
či spotrebného
materiálu.
Zelené IT je trend, ktorý sa mnohým ľuďom páči, ale málokto môže
povedať, že v tejto súvislosti niečo
konkrétne robí. Už prišiel čas?
Vhodný čas je vždy. Otázkou zostáva naša zodpovednosť v tomto
smere. A tá je na nás. Ale ak v minulosti bola faktorom pribrzdenia
uvažovania týmto smerom najmä
ekonomická náročnosť, tak tá sa
dnes pominula. V súčasnosti je možné nasadzovať IT technológie, ktoré
sú aj zelené, prispievajú k ekológii a
majú aj biznis opodstatnenie.
Tak ako začať zmysluplne?
Akokoľvek. Hlavne treba začať, v
IT to ide priamou i nepriamou formou. Priamou znamená mať ekologické priamo IT, nepriamou znamená využiť IT a šetriť zdroje, ktoré
odčerpávame. Zníženie ich spotreby
taktiež prispieva k ekologickému
hľadisku.
Pod skratkou IT si väčšinou predstavíte počítače, servery, nainštalovaný softvér vo firme. Tu sa dá samozrejme myslieť ekologickejšie. Treba však vziať do úvahy, že IT je
takmer všadeprítomné. Aj budova,
v ktorej práve sedíme, má inteligentné riadenie, ktoré ovládajú informačné technológie. Spotreba
elektrickej energie sa teda v tomto
prípade dá efektívne riešiť práve
prostredníctvom IT technológií.
Dobrým príkladom je šetriť na
spotrebe papiera, zvlášť vo firmách,
ktoré majú desiatky až stovky tisíc
zákazníkov. Napríklad telekomunikačný operátor alebo finančná
inštitúcia, ktorá zavedie elektronické
dokumenty, ušetrí tisíce človekohodín a stovky tisíc kusov papiera mesačne.
Jedna vec je teda, že IT môže prispieť k tomu, aby sa organizácia
správala ekologickejšie, a druhá
vec, že aj samotná firemná infraštruktúra môžu byť zelenšia.
Ano, to je pravda. Firmy môžu začať s konsolidáciou serverov a dátových úložísk. Namiesto 50 fyzických serverov im tak budú stačiť
dva. Skončiť môžu až pri optimalizácii na pracovných stolov, naprí-

Michal Klačan
klad namiesto klasických PC sa dajú
využiť virtuálne desktopy.
Väčšina manažérov však nevidí dôvod pre zelené IT. Vnímajú to ako
náklad bez návratnosti.
Súhlasím, málokto sa odváži pri
vyjednávaní o investíciách argumentovať pred svojimi nadriadenými alebo akcionármi tým, že firma
bude ekologickejšia. Úplne iné je
vysvetľovať, ako sa môžu znížiť náklady na energie, alebo ako môže
firma ušetriť priestor v budove, lebo jej serverovňa bude menšia.
Prevádzkovať informačné technológie efektívne a ekologicky si neodporuje.
Viete o zelených IT povedať presvedčivý obchodný prípad?
Určite áno. Podľa našich skúseností dokáže väčší podnik optimalizáciou infraštruktúry ušetriť až 80
percent nákladov na servery a dátové úložiská, a zhruba po 60 percent na energiách aj na servise
hardvéru. Rovnaké prepočty sa dajú
urobiť so stolovými počítačmi – virtuálne desktopy majú klasickým asi
štvrtinovú spotrebu energie. Ale

Snímka: Maňo Štrauch

Michal Klačan
V spoločnosti DATALAN pôsobí
ako člen predstavenstva zodpovedný za softvérové a infraštruktúrne projekty.
Do spoločnosti prišiel v roku
2003 a postupne zastával
funkcie riaditeľa Divízie BPS
a riaditeľa Divízie softvérové
riešenia. Vyštudoval Fakultu
elektrotechniky a informatiky
STU v Bratislave, odbor Informatika. Je ženatý, má dve deti.
Medzi jeho záľuby patrí jachting
a lyžovanie.

Ospravedlňujem sa, ale ja nie
som ekologický aktivista. Pozerám
sa na to podobne ako väčšina podnikateľov. Niekedy môže obchodný
prípad skončiť na nule, to znamená,
že investícia neprinesie úsporu, ale
na nej organizácia ani nič neprerobí.
Vtedy už ide iba o dobrý pocit, že
sme urobili niečo pre svoje okolie
a ekológiu.

Veríte, že biznismeni na Slovensku
takúto zodpovednosť v sebe majú?
Áno verím. A prečo nie ? Nemyslím si že slovenský manažér je človek, ktorému ide len a len o náklady a ostatné ho vôbec nezaujíma.
Sme vzdelaní ľudia a každý si uveniekedy môže byť postavenie domuje hodnoty. A ekológia je určípresvedčivého príkladu kompliko- te hodnotou.
vané, lebo pri dôslednej analýze nákladov a benefitov zistíte, že nie- Ak by ste boli manažérom v nejaktoré prínosy sa dajú iba ťažko fi- kej firme a dostali by ste za úlohu
nančne vyčísliť.
prispieť s informačnými technológiami k ekologickým aktivitám podEkologickí aktivisti by mohli argu- niku, čo by ste urobili ako prvé?
mentovať, že všetko sa nedá vyV prvom rade by som hľadal odpočísľovať peniazmi. Mali by sa firmy vede na viaceré otázky. Kde vzniká
správať ekologicky, aj keď sa to najväčšia miera spotreby a v čom.
nepremietne pozitívne do finanč- Aký podiel má IT na celkovej spotrebe
ných výkazov?
energie firmy? Ako a čo všetko tlačí-

me? Koľko precestujeme a kvôli čomu? A na základe toho by som podnikal opatrenia. To, samozrejme,
predpokladá aj podporu zhora.
Ako viete zákazníkov presvedčiť,
aby boli pomocou informačných
technológií viac ekologickí?
Vieme dosiahnuť značné úspory
v spotrebe energií, či už na prevádzku IT, alebo celej budovy. Máme inovatívne riešenia, ktoré eliminujú potrebu používať papier, aj keď je na
dokumente potrebný podpis. Nasadzujeme technológie, ktoré organizáciám umožňujú efektívnejšie komunikovať so zákazníkmi, s občanmi, aj medzi sebou – a tým napríklad
obmedzujú potrebu cestovať.
Zhodneme sa na tom, že predávať
dnes informačné technológie s
primárnym ekologickým benefitom, je takmer nemožné. Nastane
niekedy doba, keď bude najdôležitejší ekologický parameter?
Pevne dúfam že takáto doba nenastane. Znamenalo by to, že sme
dopustili takú mieru znečisťovania,
aká dnes nemá obdoby.
Martin Beťko
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Business
Process Management
Implementácia
procesného riadenia a základných
princípov Business
Process Managementu pomohlo
viacerým firmám.

IT riešenie
Súčasťou dobrého
firemného softvéru je aj dostatočná
úroveň zabezpečenia.

Bratislavský
hrad
Vedeli ste, že Bratislavský hrad je
osvetlený podobnou technológiou
ako Eiffelovka?

Moderné
trendy v IT
vzdelávaní
Čo mám žiada ť pri
IT školeniach ?
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EKONOMIKA

Dušan Gavura

VŠETKO JE V HLAVE
Riadime sa rovnováhou, ktorá platí v živote aj v biznise. Dobré riešenie potrebuje
koncentráciu a presný úder. Aj inovátori bez hraníc potrebujú stabilný pilier, ktorý im
pomáha stáť nohami pevne na zemi. Premýšľame o budúcich krokoch a držíme si
tempo, s ktorým sme vždy o krok vpred.

EKONOMIKA
Komentár

Na úrovni čísel

Vážené dámy, vážení páni,
rok 2010 bol pre spoločnosť DATALAN naozaj významný. Oslávili
sme prvé 20. výročie, ktoré však pre nás nebolo len príležitosťou
obzrieť sa späť a zhodnotiť celkové hospodárenie a rast spoločnosti, ale zároveň prinieslo aj prelomový bod pre nové výzvy do
budúcnosti a identifikáciu nových oblastí, ktoré môžeme rozvíjať.
V rámci hodnotenia minulého obdobia je pre nás dôležitý fakt,
že napriek zaznamenaniu medziročného poklesu v základných
finančných ukazovateľoch ako je obrat, pridaná hodnota, či zisk
spoločnosti, považujeme rok 2010 za úspešný. Celkové dosiahnuté hodnoty finančných ukazovateľov vypovedajú o veľmi dobrej
finančnej situácii spoločnosti. Smerodajné pre nás je splnenie plánovaných cieľov, ktoré boli stanovené v súlade s reálnym pohľadom na vývoj ekonomickej situácie na našom trhu, a v porovnaní
s mimoriadne úspešným predchádzajúcim kalendárnym rokom.
V roku 2010 sme dosiahli celkové tržby vo výške 42,9 mil. EUR,
čo síce predstavuje medziročný pokles o 30%, no podiel tržieb
za vlastné výrobky a služby vzrástol na 38,6%. Naším cieľom pre
budúce obdobie je nastaviť pozitívny trend nielen v tržbách za
vlastné služby, ale tiež v oblasti posilnenia pridanej hodnoty. Pridaná hodnota medziročne klesla o 11% na 14,3 mil. EUR, EBITDA
klesla o 15,5% na hodnotu 5,3 mil. EUR.

V rámci hodnotenia ďalších ukazovateľov sme zaznamenali výrazný nárast krátkodobých pohľadávok z obchodného styku,
ku ktorému došlo koncom minulého roku. Jedným z dôvodov je
zhoršenie platobnej disciplíny odberateľov, preto sa v nasledujúcom roku zameriame aj na dosiahnutie maximálnej kontroly
rizikových pohľadávok. Začiatok roka naopak priniesol pozitíva
v podobe úspešného zavŕšenia procesu zlúčenia so spoločnosťou Euroaltis, a.s., vďaka čomu došlo na jednej strane k zníženiu
finančného majetku, na druhej strane k nárastu dlhodobého
nehmotného majetku v dôsledku nadobudnutia goodwillu.
Zlúčením spoločnosť DATALAN, a.s. nadobudla vlastné akcie
v hodnote 34 000 EUR.

„20. výročie prinieslo nové výzvy do
budúcnosti.“
Prioritou pre rok 2011 pre nás bude najmä zabezpečenie dostatočných zdrojov a ich efektívne využitie na dosiahnutie plánovaných cieľov.

Ing. Dušan Gavura
riaditeľ Divízie financie DATALAN, a.s.
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Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti zo
dňa 28. 02. 2011, na ktorom bolo schválené prerozdelenie časti
zisku spoločnosti za rok 2009, bolo v mesiaci marec 2011 vo forme dividend vyplatených 1 402 669 EUR.
Notárskou zápisnicou zo dňa 12. 4. 2011 došlo k prevodu akcií
vo vlastníctve spoločnosti na akcionárov spoločnosti. Zároveň
bolo navýšené základné imanie spoločnosti na hodnotu 422 700
EUR a došlo k rozšíreniu predmetu činnosti o nakladanie s nebezpečným odpadom. Rozhodnutím Valného zhromaždenia zo
dňa 16. 6. 2011 bola schválená ročná účtovná závierka k 31. 12.
2010 a vykázaný hospodársky výsledok za rok 2010 bol rozdelený
na naplnenie rezervného fondu a zvyšok zostal neprerozdelený
s tým, že nárok akcionárov na jeho neskoršie vyplatenie zostáva
zachovaný.

V roku 2010 boli vynaložené priame náklady na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja vo výške 4 490 EUR. Zároveň naša spoločnosť
realizuje interný projekt v spolupráci s STU v Bratislave v rámci OP
Výskum a vývoj. Vynaložené náklady na tento projekt v roku 2010
prestavovali 87 710 EUR, pričom časť týchto nákladov vo výške
43 855 EUR bola spoločnosti refundovaná z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
Za účtovné obdobie roku 2010 v zmysle platnej legislatívy nemala spoločnosť DATALAN, a.s. povinnosť zostaviť konsolidovanú
účtovnú závierku a táto závierka ani nebola zostavená.
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Súvaha
AKTÍVA (v €)

2010

2009

2008

2007

18 081 894

17 819 086

22 610 593

14 338 479

0

0

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
1 835 033

2 106 217

1 495 822

1 480 350

Dlhodobý nehmotný majetok

556 117

14 604

21 611

39 202

Dlhodobý hmotný majetok

536 401

666 177

626 092

593 043

Dlhodobý finančný majetok

742 515

1 425 436

848 119

848 105

16 158 584

15 305 857

20 941 151

12 430 293

870 345

1 224 002

1 479 810

1 445 429

Neobežný majetok

Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
* Peniaze
* Účty v bankách

Časové rozlíšenia

106 833

175 915

1 614

3 253

13 731 055

8 088 648

17 867 896

10 556 330

1 450 351

5 817 292

1 591 831

425 281

45 015

39 362

33 524

36 381

1 405 336

5 777 930

1 558 307

388 900

88 277

407 012

173 620

427 836

Náklady budúcich období

37 454

43 158

112 516

340 835

Príjmy budúcich období

50 823

363 854

61 104

87 001

PASÍVA (v €)

18 081 894

17 819 086

22 610 593

14 338 479

Vlastné imanie

6 768 765

6 794 310

3 813 113

3 499 967

Základné imanie

388 464

388 464

388 369

388 369

Kapitálové fondy

9 958

9 958

9 958

9 958

84 493

77 674

77 674

77 674

Výsledok hospodárenia minulých rokov

2 596 762

1 915 546

1 776 037

1 948 749

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

3 689 088

4 402 668

1 561 075

1 075 217

11 229 966

10 804 536

18 771 337

10 701 819

374 723

933 866

451 644

226 482

Fondy zo zisku (zák.rezervný fond)

Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky

157 783

228 546

178 443

190 633

Krátkodobé záväzky

9 622 997

9 158 891

18 098 485

9 836 951

Bankové úvery

1 074 463

483 233

42 765

447 753

83 163

220 240

26 143

136 693

Výdavky budúcich období

7 202

165 780

4 709

18 722

Výnosy budúcich období

75 961

54 460

21 434

117 971

Časové rozlíšenia
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Vybrané finančné ukazovatele

2010

2009

2008

2007

Pohotová likvidita

0,15

0,64

0,09

0,04

Bežná likvidita

1,58

1,52

1,08

1,12

Celková likvidita

1,68

1,67

1,16

1,26

Stupeň finančnej samostatnosti

1,66

1,59

4,92

3,06

Zadĺženosť

0,62

0,61

0,83

0,75

93,97

77,42

123,27

84,24

Doba obratu zásob (v dňoch)
Rentabilita

8,90

8,01

12,68

10,19

ROE

0,55

0,65

0,41

0,31

ROA

0,20

0,25

0,07

0,07

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

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

2008
20 744 969
905 114
10 436 310
7 643 951
13 499
422 442
9 498

2007
20 345 549
897 364
7 442 873
5 999 403
15 037
367 855
22 074

138 077
132 579

574 184

98 136

157 306

38 055 467

55 363 179

40 273 919

35 247 461

74 645
85 401
41 237

6 022
87 244
134 196
30 050

79 448
87 833
15 471

84 279
172 675
22 174

201 283
0
38 256 750

80 661
338 173
0
55 701 352

182 752
0
40 456 671

279 128
0
35 526 589

Ukazovatele likvidity

Analýza zadĺženosti

Ukazovatele aktivity
Doba obratu pohľadávok (v dňoch)

NÁKLADY (v €)
Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ost. nes. dod.
Služby
Osobné náklady (vrátane soc. zabez.)
Dane a poplatky
Odpisy DNaDHM
Zostatková cena predaného DM
Tvorba rezerv na hosp. činnosť
Tvorba opravných položiek do nákl. na hosp. č.
Ostatné náklady na hosp. činnosť
Prevod prevádzkových nákladov
Prevádzkové náklady spolu
Predané cenné papiere a podiely
Nákladové úroky
Kurzové straty
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Tvorba rezerv na finančnú činnosť
Tvorba opravných položiek do nákl. na fin. č.
Finančné náklady spolu
Mimoriadne náklady
Náklady celkom
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VÝNOSY (v €)
Tržby za predaj tovaru
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb
Aktivácia
Tržby z predaja DM
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov na h. č.
Zúčtovanie a zrušenie opr. položiek
Ostatné výnosy hospodárskej činnosti
Prevod prevádzkových výnosov
Prevádzkové výnosy spolu
Tržby z predaja cenných papierov
Výnosy z CP a vkladov v ovládanej osobe
Výnosy z dlhodob. fin. majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Výnosové úroky
Kurzové zisky
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek
Finančné výnosy spolu
Mimoriadne výnosy
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia (v €)
Pridaná hodnota
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
EBITDA
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
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2010
26 373 955
16 551 284
-131 942
25 353

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

2008
24 191 015
17 897 980
-105 047
57 633

2007
21 939 189
14 184 724
339 873
64 396

73 206

109 280

271 110

141 638

42 891 856

61 283 072
4 316

42 312 691

36 669 820

13 292

5 278

12 006

3 305
46 090

4 651
23 200
16

8 372
103 278
574

6 240
233 619

61 401
0
42 953 257

32 183
0
61 315 255

125 516
0
42 438 207

245 137
0
36 914 957

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

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

2008
9 897 555
2 038 772
2 413 079
-57 236
1 981 536
1 561 075

2007
7 778 018
1 422 359
1 747 892
-33 991
1 388 368
1 075 225
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2010 (v €)
Tržby z predaja tovaru
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Obchodná marža
Výroba
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Výrobná spotreba
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady súčet
Mzdové náklady
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Predané cenné papiere a podiely
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s
podstatným vplyvom
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
Daň z príjmov z bežnej činnosti
- splatná
- odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

2010
26 373 955
20 955 239
5 418 716
16 419 342
16 551 284
-131 942
7 547 646
571 965
6 975 681
14 290 412
8 769 857
7 174 406
1 445 723
149 728
18 731

2009
43 184 363
35 008 483
8 175 880
17 966 355
18 421 295
-454 940
10 086 732
585 240
9 501 492
16 055 503
9 300 845
7 626 117
1 524 374
150 354
12 370

493 338

366 668

25 353
0
138 077
73 206
132 579
4 836 389
0
0
12 006

23 074
13 897
0
109 280
574 184
5 919 893
4 316
6 022
0

12 006

0

0
3 305
74 645
46 090
85 401
0
41 237
-139 882
4 696 507
1 007 419
1 004 728
2 691
3 689 088
4 696 507
3 689 088

80 661
4 651
87 244
23 200
134 196
16
30 050
-305 990
5 613 903
1 211 235
1 209 348
1 887
4 402 668
5 613 903
4 402 668
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Súvaha k 31. 12. 2010 (v €)
AKTÍVA
Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
Softvér
Goodwill
Dlhodobý hmotný majetok súčet
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok súčet
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
Obežný majetok
Zásoby súčet
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Tovar
Dlhodobé pohľadávky súčet
Pohľadávky z obchodného styku
Krátkodobé pohľadávky súčet
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Finančné účty súčet
Peniaze
Účty v bankách
Časové rozlíšenie súčet
Náklady budúcich období dlhodobé
Náklady budúcich období krátkodobé
Príjmy budúcich období dlhodobé
Príjmy budúcich období krátkodobé
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2010
18 081 894
1 835 033
556 117
16 117
540 000
536 401
531 140
5 261
742 515
742 515
16 158 584
870 345
0
870 345
106 833
106 833
13 731 055
13 445 124
250 785
35 146
1 450 351
45 015
1 405 336
88 277
188
37 266
541
50 282

2009
17 819 086
2 106 217
14 604
14 604
0
666 177
661 429
4 748
1 425 436
1 425 436
15 305 857
1 224 002
131 942
1 092 060
175 915
175 915
8 088 648
8 046 477
0
42 171
5 817 292
39 362
5 777 930
407 012
934
42 224
1 097
362 757
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Súvaha k 31. 12. 2010 (v €)
PASÍVA
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie súčet
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Kapitálové fondy súčet
Ostatné kapitálové fondy
Fondy zo zisku súčet
Zákonný rezervný fond
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Rezervy súčet
Rezervy zákonné krátkodobé
Dlhodobé záväzky súčet
Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Odložený daňový záväzok
Krátkodobé záväzky súčet
Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky
Bankové úvery
Bankové úvery dlhodobé
Bežné bankové úvery
Časové rozlíšenie súčet
Výdavky budúcich období krátkodobé
Výnosy budúcich období krátkodobé

2010
18 081 894
6 768 765
388 464
422 464
-34 000
9 958
9 958
84 493
84 493
2 596 762
2 596 762
3 689 088
11 229 966
374 723
374 723
157 783
19 201
135 665
2 917
9 622 997
7 008 393
139 171
1 017 515
193 300
1 088 659
175 959
1 074 463
339 226
735 237
83 163
7 202
75 961
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2009
17 819 086
6 794 310
388 464
388 464
0
9 958
9 958
77 674
77 674
1 915 546
1 915 546
4 402 668
10 804 536
933 866
933 866
228 546
16 015
212 259
272
9 158 891
4 975 926
315 097
1 022 738
179 554
2 456 590
208 986
483 233
483 233
0
220 240
165 780
54 460
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61,6

17,9

18,4
16,6

14,2
42,9

42,1
36,1
29,4

2005

27,2

2006

2007

2008

2009

2010

6,0

6,3

2005

2006

Vývoj tržieb v mil. EUR

2007

2008

2009

2010

Tržby za vlastné výrobky a služby v mil. EUR

16,1

234
226
209

14,3
196

9,9

135

138

2005

2006

7,8

4,0

4,2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pridaná hodnota v mil. EUR

2007

Počet zamestnancov

Priemysel

6%

Ostatné
14%

Vzdelávanie
38%
7%
1%
5%

Finančné inštitúcie
Sieťové podniky
Telekomunikácie

29%

Verejná správa a samospráva

Štruktúra predaja podľa segmentov za rok 2010
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Pre predstavenstvo a akcionárov a. s.
DATALAN, a.s.
Bratislava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DATALAN, a.s., Bratislava, ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto
dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich
poznámok.
Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku
Predstavenstvo je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej
závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto
zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre
prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti
v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných
metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia
rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri
posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a
objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy
vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol
účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj
zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkozy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko
pre náš názor.
Názor
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu spoločnosti DATALAN, a.s. k 31. decembru 2010, na výsledky jej hospodárenia
a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.
V Bratislave, 31. 3. 2011

Ing. Dagmar K o r a u š o v á
Licencia SKAU 529

E K O R D A, s.r.o.
Révová 45, Bratislava
Licencia SKAU 143
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KONTAKT

Centrála a sídlo spoločnosti

Stredisko Outsourcingu IT
a autorizovaného servisu

Pobočky

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

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

Banská Bystrica
DATALAN, a.s.
pobočka Banská Bystrica
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 321 08 88
Fax: +421 48 321 08 00
datalanbb@datalan.sk
Košice
DATALAN, a.s.
pobočka Košice
Popradská 68
040 01 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Fax: +421 55 640 51 89
datalanke@datalan.sk
Poprad
DATALAN, a.s.
pobočka Poprad
Námestie sv. Egídia 40/57
058 01 Poprad
Tel.: +421 905 603 364
datalanpp@datalan.sk
Žilina
DATALAN, a.s.
pobočka Žilina
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
datalanza@datalan.sk

Kopírovať a šíriť údaje uverejnené vo Výročnej správe DATALAN 2010
je povolené iba so súhlasom spoločnosti DATALAN, a.s.
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