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
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Pohľad
Príhovor predsedu predstavenstva

Na ceste od vízií k realite

Z

hodnotiť a vyjadriť slovami všetko, čo sa spája s vedením
firmy počas roka, nie je jednoduché. Vždy totiž existuje niekto, kto to vie povedať lepšie, výstižnejšie – alebo vtipnejšie. Jediný spôsob teda ostáva prihovoriť sa od srdca, na rovinu a bez
nič nehovoriacich fráz.
Počas dvadsiatich dvoch rokov na čele prosperujúcej firmy som
sa naučil, že na frázy naozaj nie je čas. Firma, ktorá sa za viac než
dve dekády vyprofilovala na rešpektovaného IT trendsettera, pravidelne dokazuje svoj úspech na popredných priečkach hodnotiacich rebríčkov, ako aj mnohými oceneniami, ktoré za svoje inovatívne riešenia získala. Máme na konte zlaté aj bronzové miesto
v súťaži Cena ITAPA 2011, bronzové miesto v rebríčku firiem
roka TREND TOP 2010, každoročne získavame prestížne partnerské ocenenia, a v rámci firiem sme sa prebojovali aj medzi TOP
Firemných filantropov. No najdôležitejšou spätnou väzbou našej
práce sú spokojní klienti a obchodní partneri.

Ing. Štefan Petergáč
predseda predstavenstva DATALAN, a.s.
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Byť úspešnou firmou znamená mať vízie, ktoré dokážete transformovať do reality. Mať ľudí, ktorí majú odvahu stanovovať
vzdialené ciele a tiež ľudí, ktorí dokážu na ich realizácii tvrdo
pracovať. Možno to poznáte – takmer každá vaša myšlienka
smeruje k práci, podriaďujete jej svoj čas, občas to chce veľkú
dávku sebazaprenia, zároveň vás však výsledok, ktorý sa blíži,
motivuje byť odvážnymi a nebojíte sa ani tých ťažších rozhodnutí. A keď obstojíte v náročnom boji konkurencie, poviete si: stálo za to.
DATALAN v takomto boji obstál aj v minulom roku. Najmä vďaka
kvalitnej tímovej práci a špičkovým zamestnancom, ktorí veria,
že pracovať na nových víziách má zmysel. Osobne okrem snahy
a schopností práve vízie považujem za hlavný motor fungovania a som presvedčený, že v našom prípade sa prenesú do ešte
úspešnejšej reality.

Názor
Príhovor výkonného riaditeľa

Príhovor obchodného riaditeľa

Otvorení a pripravení

V

o svete informačných technológií je všetko čoraz rýchlejšie.
Nielen prenos informácií, vývoj nových zariadení – rýchle sú
aj zmeny v našom myslení. Kedysi bol pre nás prechod z pevnej
linky na mobil veľká vec. Dnes už automaticky očakávame, že budeme mať prístup k našim dátam kdekoľvek. Nároky sú čoraz vyššie, riešenia sofistikovanejšie. Cieľ zostáva rovnaký – vyšší výkon
pre firmy a kvalitnejšie služby. Ako na to? Nestrácame čas kladením tejto otázky. Priamo hľadáme odpovede.

V

biznise je dôležité vidieť veci v súvislostiach. Pracovať s informáciami a skúsenosťami z brandže, poučiť sa z chýb. Sústrediť sa na zmysluplné veci a spoľahlivé služby. V roku 2011 to nebolo inak. Pracovali sme na tom, aby sme boli pre klientov naďalej
spoľahlivým a renomovaným dodávateľom. A aby nové nápady
dostali priestor. Aj vďaka tomu patríme k IT lídrom a naši zákazníci
sú vo výkonoch, produkcii, či službách pred konkurenciou minimálne o krok vpred.

V roku 2011 sme zrealizovali rozsahom či prístupom výnimočné
projekty. Predstavili sme viacero technologických inovácií – od
správy informácií až po mobilné služby. A špeciálne – dodávkou
superpočítača pre slovenských vedcov sme sa dostali do éteru
svetových správ.
DATALAN je jednoznačne úspešná a progresívna firma. Vďaka
technológiám podporujeme biznis našich zákazníkov a prinášame im bezkonkurenčné výhody. Máme dobre našliapnuté do budúcnosti aj do zmien, ktoré v našej brandži prichádzajú.

Ing. Michal Klačan
výkonný riaditeľ DATALAN, a.s.

Ing. Marek Paščák
obchodný riaditeľ DATALAN, a.s.

Výročná správa 2011
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Obchodné meno: DATALAN, a.s.
Deň vzniku:

1. máj 2001
(od r. 1990 do 30. 4. 2001 DATALAN, s. r. o.)
Sídlo:		
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Pôsobenie:		
Centrála a servis v Bratislave,
pobočky v Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a Žiline
Základné imanie:		422 700 Eur
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DATALAN. Trendsetter vo svete
informačných technológií
DATALAN je popredným poskytovateľom informačných technológií na slovenskom trhu a v
okolitých krajinách. Vieme, že informačné technológie sú prínosom v každej oblasti ľudského
života. Našim zákazníkom prinášame široké portfólio kvalitných služieb a inteligentných
produktov, ktoré posúvajú firmy aj spoločnosť o krok vpred. Vďaka skúsenému tímu
odborníkov sme úspešne zrealizovali rozsiahle projekty v oblasti správy informácií a procesov,
spolupráce, správy IT infraštruktúry a outsourcingu IT.

DATALAN OBLASTI
infokomunikÁCIE

Softvér

Outsourcing

Cloud

DATALAN TOP 5
Skúsenosti a znalosti
Na slovenskom trhu pôsobíme od roku
1990 a disponujeme profesionálnym tímom a špičkovým know-how.

52% zákazníkov špeciálne oceňuje naše odborné znalosti

Sila a stabilita
Dlhodobo dosahujeme pozitívne hospodárske výsledky a radíme sa k najstabilnejším IT firmám na slovenskom trhu.

tržby 41,9 mil. Eur a pridaná hodnota vo výške 10,9 mil. Eur

Inovácie
Prinášame inovatívne riešenia a nové prelomové spôsoby pre efektívnejšie fungovanie procesov našich zákazníkov.

každoročné

Zaručená kvalita
Vďaka skúsenostiam a spolupráci s významnými svetovými partnermi prinášame
riešenia na najvyššej technologickej úrovni.

viac než 600 platných odborných certifikátov

Široké portfólio
Naši odborníci úspešne realizujú projekty
pre finančníctvo, telekomunikácie, verejnú
správu, priemysel aj obchod a služby.

stovky spokojných zákazníkov

partnerské ocenenia a ceny v rámci ITAPA

Výročná správa 2011
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SPOLOčnosť

Michal Klačan

Inovatívne riešenia a najnovšie
trendy na jeden klik?
Využívajte výhody, ktoré vám
prináša spolupráca s lídrom
vo svete IT.
Výročná správa 2011
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spoločnosť
Predstavujeme
Príbeh

Povedali sme si:
Poďme do toho!
Snaha robiť to, čo človeka baví, túžba dosiahnuť viac, ambícia ukázať svoje schopnosti a presvedčiť, že na to máme, odhodlanie preraziť, odvaha ísť do rizika, obrovská motivácia, nadšenie, chuť.
Správna kombinácia v správnom čase spojila ľudí, ktorí mali od toho momentu okrem vášne pre
informačné technológie spoločné aj niečo iné – vlastnú firmu.

Nový pohľad,
jasné výsledky

Cenné skúsenosti

DATALAN od začiatku hľadal inovatívne
spôsoby, kráčal nevychodenými cestičkami a pred očami mal cieľ – prinášať
stále niečo nové, inšpirovať, otvárať nové
možnosti. Tejto vlastnosti, spolu s mnohými ďalšími, ako ochota počúvať zákazníka, porozumieť jeho biznisu, a schopnosť pružne reagovať a urobiť všetko pre
to, aby sa nemožné stalo možným, vďačí
DATALAN za to, že sa od prvého zákazníka dostal tam, kde je dnes: k jednej
z najvýznamnejších spoločností na slovenskom IT trhu.

Od začiatku sme sa sústreďovali na pridanú hodnotu a služby, ktoré vieme
v rámci našich riešení poskytnúť. V centre
pozornosti bola komplexná starostlivosť
o zákazníka. To je to, čo nám zostalo až

„Už 22 rokov sme na slovenskom
IT trhu zárukou kvality.”

Dôvera a spoločný cieľ
DATALAN dodáva služby, produkty a riešenia pre stovky klientov – od finančných
inštitúcií, telekomunikačných operátorov,
cez priemyselné, sieťové a obchodné
podniky, až po vzdelávacie inštitúcie, verejnú správu a samosprávu. Každý zákazník dostáva ako samozrejmosť v základom
balíčku dlhoročné skúsenosti, odborné
znalosti, profesionálny prístup. A ako bonus: nielen skutočný záujem vyriešiť aktuálnu potrebu, ale zároveň záujem priniesť
už dnes niečo, čo bude zákazník potrebovať možno až zajtra.
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doteraz. Stále chceme cítiť a vidieť posun
vpred, stále chceme objavovať nové možnosti a prinášať nové myšlienky. Potvrdzujú to aj ocenenia IT firma roka, TREND TOP
firma roka a najvýznamnejšie partnerské
ocenenia medzinárodných IT spoločností.

„Chceme objavovať
nové možnosti.“

SPOLOČNOSŤ
Vízia

Pýtame sa:
Chcete robiť veci inak – lepšie?
Informačné technológie? Počítače, servery, káble, neznáme skratky a robustné zariadenia? Už
dávno nie. Svet IT tak, ako ho chápeme my, a tak, ako si ho žiada trh a váš každodenný biznis,
znamená jednoduché – efektívnejšie fungovanie.

Veľké výzvy, osobný záujem
Zákazníkovi nekladieme otázku, akú technológiu potrebuje. Zaujímame sa, čo potrebuje jeho podnikanie. Poriadok v dátach, rýchlejšie procesy, prehľad nad celou

infraštruktúrou, vyriešiť komunikáciu medzi zamestnancami, prepojenie pobočiek,
kontrolu výroby, prístup k obchodným
reportom, bezpečne zálohovať celú prevádzku? Vieme, ako na to.

Vyšší výkon, lepšie služby
Vieme, ako môžu technológie uľahčiť,
zefektívniť a posilniť fungovanie vašej firmy. Môžete sa spoľahnúť, že z dostupných
technológií vyťažíme maximum. A ak dostupné technológie a riešenia nestačia,
budeme hľadať cesty, ako vytvoriť niečo
nové. A v tom je krása IT sveta.

„Sme schopní pre akúkoľvek firmu, či
inštitúciu postaviť infraštruktúru, vrátane
softvérovej infraštruktúry, ktorú potrebuje
pre riešenie svojich biznis procesov.
A našou jednoznačnou výhodou je aj fakt,
že týmto procesom rozumieme.”

Neobmedzené možnosti,
inovatívne riešenia
Možnosti informačných technológií sú
neobmedzené. To, čo sa zdalo ešte pred
pár rokmi nepredstaviteľné, považujeme
dnes za štandard. Preto sa neuspokojíme
so slovami – to nie je možné. Dokážeme splniť vaše požiadavky vďaka dobrému tímu ľudí, skúsenostiam, znalostiam,
know-how aj pevnej vôli. Vieme, čo všetko
môžu technológie dokázať – a čo všetko
môžete vďaka technológiám dosiahnuť.
A v tom je ten rozdiel.

Výročná správa 2011
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spoločnosť
Status

Stabilne medzi najlepšími
Dôkazom schopnosti nášho tímu prinášať inovatívne riešenia a posilňovať pozíciu firmy na IT
trhu sú popredné pozície v hodnotiacich rebríčkoch. To, čo sa počíta, sú však aj dlhé roky korektnej spolupráce a spätná väzba od našich zákazníkov.

TOP2011

Pevné základy
V rámci slovenského IT trhu je relevantným zhodnotením aktuálnej trhovej situácie analýza týždenníka TREND, ktorý vo
svojom špeciáli „TOP v infotechnológiách“
každoročne prináša prehľad významných
domácich IT hráčov. DATALAN v rebríčkoch obsadzuje popredné pozície už dlhoročne. Aj v roku 2011 sme potvrdili stabilné domáce postavenie.
DATALAN patrí medzi najväčších IT dodávateľov, v rebríčku miliardových IT firiem sa umiestnil na 16. mieste. V rebríčku IT firiem podľa tržieb sme na štrnástej
priečke, a aj napriek náročnému roku
sme sa umiestnili aj medzi najziskovejšími IT firmami na Slovensku – patrí nám
9. miesto.

3. najväčší dodávateľ pre verejný sektor
12. najväčší poskytovateľ IT služieb
12. najväčší dodávateľ podľa pridanej hodnoty
11. najväčší softvérový dom
ov 2011
osti zákazník

kojn
Prieskum spo

za lídrov

45% nás považuje
inovácie
iniciatívnosť a
šu
na
ní
ce
si
48%

Pridaná hodnota,
kvalitný servis
DATALAN patrí k najväčším dodávateľom IT služieb, v rebríčku TREND TOP sa
umiestnil na 12. mieste. V oblasti softvéru
patríme medzi najväčšie softvérové domy
na Slovensku (11. miesto) a svoju pozíciu
sme výrazne posilnili v servisných centrách, kde patríme medzi TOP 10. V rámci
segmentového zamerania je DATALAN
tretím najväčším dodávateľom služieb pre
verejnú správu . Patríme medzi kľúčových
IT dodávateľov aj v súkromnej sfére. DATALAN rástol vo finančnom segmente, kde
je ôsmy najväčší IT dodávateľ. Významnú
pozíciu máme aj v ďalších odvetviach.
V segmente služieb sa DATALAN umiestnil
na 7. mieste, v segmente infraštruktúrnych podnikov mu patrí 11. priečka.
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šu spoľahlivosť

42% vyzdvihuje na
obný prístup
61% si váži náš os
Dôležitá pre nás, rovnako ako pre našich
zákazníkov, je pridaná hodnota – v tejto
kategórii nám patrí 12. miesto medzi najväčšími IT firmami na Slovensku.

Spoľahlivý dodávateľ,
stabilný partner
Aj v roku 2011 sme realizovali prieskum
medzi veľkymi a stredne veľkymi firmami,
ktorý bol zameraný na spokojnosť klientov a znalosť značky DATALAN. Prieskumu sa zúčastnili zástupcovia stredného
a vyššieho manažmentu stredných a veľkých firiem na slovenskom trhu. Teší nás,

Výročná správa 2011

že viac než 45% respondentov považuje
slovenskú spoločnosť DATALAN za lídra
medzi IT firmami na Slovensku, spolu so
svetovými technologickými dodávateľmi
ako Hewlett-Packard a IBM. Respondenti
pozítivne ohodnotili viacero oblastí. 52%
opýtaných považuje za veľmi dobré odborné znalosti DATALAN tímu. 44% respondentov považuje služby DATALAN za
kvalitné a oceňuje ich vysokú technologickú úroveň. Korektná komunikácia je
pre nás mimoriadne dôležitá. Teší nás, že
až 61% respondentov vyjadrilo spokojnosť s osobným prístupom nášho tímu.

spoločnosť
Ocenenia

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

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

Ocenenia sme ziskali aj v hodnotení ITAPA, ktoré oceňuje projekty využívajúce informačné technológie na zjednodušenie úradných procesov a každodenného života.
V roku 2011 sme získali zlato a bronz s projektmi pre oblasti samospráva a vzdelávanie. 3. miestom v kategórii Nové služby bolo ocenené riešenie „DATALAN DIGITÁLNE
MESTO® – Mesto na prenájom“ a víťazstvo v kategórii Najlepšia prípadová štúdia si
odniesol projekt „Virtuálna IT infraštruktúra Žilinskej univerzity“.
V roku 2009 sme získali 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“.

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

TOP Firemný filantrop

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

Výročná správa 2011

I 13

RIEšenia a inovácie

Marek Paščák

Úspešné riešenia v praxi
jedným dotykom displeja?
Spoznajte možnosti, ktoré vás
premenia na špičku
vo vašom obore.
Výročná správa 2011
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RIEšenia a inovácie
Naše služby

INFOKOMUNIKÁCIE
V rámci infokomunikačných riešení a služieb sa zameriavame na projekty v oblasti systémovej integrácie. Medzi priority patria flexibilné
infraštruktúry s vysokou dostupnosťou aplikácií a dát. Návrhy, konzultácie a implementáciu riešení realizujú skúsení a certifikovaní technológovia. DATALAN realizoval viacero unikátnych projektov, napr. Superpočítač pre slovenskú vedu, virtuálnu jaskyňu či multimediálne
HD štúdio pre univerzitu. Prvý slovenský Superpočítač patrí medzi TOP 500 najväčších počítačov na svete (335. priečka).
DATALAN prevádzkuje aj jedno z najväčších autorizovaných servisných centier na Slovensku pre značky Asus, Dell, HP, IBM, Lenovo,
OKI, Philips a Toshiba. Servisné služby s celoslovenským pokrytím poskytujeme s dostupnosťou 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Poskytované služby:
dizajn a budovanie data centier a dátových skladov  návrh, konzultácie, dodávka a implementácia heterogénnych IT infraštruktúr a
techniky  virtualizačné riešenia  ukladanie, zálohovanie, bezpečnosť a archivácia dát  dizajn, implementácia a bezpečnosť sietí 
dohľad a monitoring, riadenie infraštruktúr, aplikácií a procesov  dizajn a implementácia silnoprúdovych a slaboprúdovych projektov

SOFTVÉR
DATALAN patrí medzi najväčšie softvérové domy na Slovensku. Vyše stovka IT profesionálov s najvyššou odbornou certifikáciou má
dlhoročné skúsenosti z rozsiahlych projektov na Slovensku, ale aj v Čechách, Nemecku, Číne či Latinskej Amerike. Vytvorili sme viacero
unikátnych riešení na mieru, medzi ktoré patrí napríklad samoobslužná zóna pre vyše 500 000 zákazníkov, medzinárodné prepojenie
registra trestov, či trestno-právna agenda prokurátorov. U klientov riadime desiatky miliónov dokumentov a cenných informácií.
Poskytované služby:
mobilné riešenia a služby  správa firemných informácií a dokumentov (Information Management)  riadenie, optimalizácia a monitoring procesov (Business Process Management)  systémová integrácia heterogénnych technológií  návrh a implementácia
servisne orientovanej architektúry  zdieľanie znalostí, komunikácia a spolupráca pracovných tímov  vývoj na mieru

OUTSOURCING
V rámci outsourcingu IT služieb na Slovensku sa radíme k najväčším dodávateľom. Máme viac ako 10-ročné skúsenosti z oblasti poskytovania outsourcingových služieb a desiatky spokojných zákazníkov. Poskytujeme služby viac ako 10-tim tisícom koncových užívateľov
a pre viac ako 50 000 koncových zariadení, a to s dostupnosťou až 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Klientom poskytujeme služby na rôznych úrovniach – od selektívneho outsourcingu po kompletnú prevádzku IT prostredia na celom území Slovenska.
Poskytované služby:
outsourcing procesov  správa, údržba a podpora IT infaštruktúry  dohľad a monitoring  servis hardvéru a softvéru  technická
podpora  riadenie projektov

CLOUD
DATALAN patrí medzi prvých dodávateľov na Slovensku, ktorý poskytuje svoje riešenia a služby aj na princípe cloudu. Zameriavame
sa na prenájom infraštruktúry, alebo jej častí (Platform as a service) a softvérovych riešení a služieb (Software as a service). Výhodou
cloudovych riešení je flexibilita a minimálne investičné náklady do infraštruktúry, vývoja či licencií. Klienti tak môžu plnohodnotne
využívať systémy a technológie už od pár eur mesačne.
Poskytované služby:
prenájom výpočtového výkonu, úložiska a záloha dát  vzdialená prevádzka informačnych systémov  cloudové riešenia pre správu
dokumentov a informácií  podnikové systémy pre riadenie firemnej agendy
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DATALAN Digitálne mesto®
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 2011 – bronz v kategórii
Nové služby, ITAPA 2009 – Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus a Čestné uznanie, súťaž Zlatý Erb – Strieborné ocenenie
v kategórii Najlepšia elektronická služba.

KORWIN®
Komplexný informačný systém pre samosprávu, ktorý riadi hospodársko-správnu agendu v zmysle platnej legislatívy. Výsledkom je efektívnejšie fungovanie samosprávy a lepšie služby občanom.

KORWIN® dnes používa viac ako 333
miest a obcí, vzdelávacích inštitúcií, rozpočtových a príspevkových organizácií
na Slovensku s vyše 2 300 užívateľmi.

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.

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

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

VISION systémy
Riadiace a kontrolné systémy sú určené 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.

Unikátny kamerový systém vidí dokonalejšie ako ľudské oko a odhalí aj tie najmenšie nedostatky vo výrobe.

CERBERUS
CeRBeruS (Cloud Recovery and Backup Solution) je multiplatformové riešenie dostupnosti pracovných staníc, serverov, informačných systémov a aplikácií. V príípade potreby dokáže ponúknuť spustenie zálohovaných serverov do virtuálneho prostredia
v našom datacentre, resp. na záložný server u zákazníka, alebo zapožičanie náhradného
servera, a tak zredukovať nedostupnosť produkčného prostredia na minimum. Služba
nevyžaduje interakcie na strane koncového užívateľa.

Nielen zálohovanie dát – dôležitá je
záloha prevádzky. Stačí jedno slovo:
CeRBeruS.

Viac informácií o našich riešeniach a službách nájdete na www.datalan.sk.
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Banky bez čakania
Dnešný boj o zákazníka je porovnateľný s úsilím poraziť súpera v ringu. Zákazník je čoraz
náročnejší, pohodlnejší, rozumie problematike, je sčítaný a ovláda moderné technológie.
Budúcnosť preto patrí bankám, ktoré mu poskytnú presne také služby, aké očakáva: komfortné, dynamické, dostupné odkiaľkoľvek a finančne nenáročné. Služby, ktoré zároveň
pomôžu zákazníkovi – firme rásť.
Prieskum medzi CIO a manažérmi bánk potvrdil, že medzi TOP priority z oblasti informatiky na najbližších 3-5 rokov patria riadenie procesov (Business Process Management),
riadenie rizík, mobilné riešenia a virtualizácia (zdroj Gartner, IBM štúdia).
Banka vo vrecku
Vďaka mobilným službám má zákazník banku stále poruke, komunikácia s ňou je rýchla
a pohodlná. Vybaviť úhrady, prezrieť si uskutočnené transakcie, alebo zmeniť nastavenie
účtov, to všetko sa dá jednoducho stihnúť napríklad aj počas rannej cesty do práce.
Stačí iba pár dotykov displeja.
Podpísať – a je to!
Nové žiadosti či zmluvy je možné spracovať a aktivovať do pár sekúnd. Stačí, ak zákazník vyplní formulár cez interaktívny tablet a dokument podpíše biometrickým digitálnym
podpisom. To všetko pri zachovaní tých najvyšších bezpečnostných štandardov. Technológia E-sign totiž sníma okrem samotného podpisu aj napríklad zrýchlenie, či dynamický
tlak na podložku. Informácie zo žiadosti sú vďaka prepojeným systémom zdieľané, preto ich
je možné spracovať jednoducho, rýchlo a bez drahých a nepresných manuálnych úkonov.
Multichannel zóna pre služby zákazníkom
Nové technológie umožňujú zákazníkom využívať ľubovoľné služby banky alebo poisťovne všetkými prostriedkami – prostredníctvom call centra, internetu, klasicky na pobočke,
alebo cez mobile banking, prípadne mobilný prístup k službám poisťovne. Všetky komunikačné kanály sú navzájom prepojené. Pracovníci call centra, pobočky aj osobní poradcovia tak majú aktuálne informácie o zákazníkovi, jeho bonite, či finančných možnostiach
a vedia mu promptne ponúknuť riešenie, ktoré spĺňa jeho potreby a požiadavky.
Jednotné informácie a procesy
Počet súborov vo firmách vzrastie v najbližších 10-tich rokoch 75-násobne (zdroj
Intel). Ako mať prehľadné informácie o miliónoch zákazníkov na jednom mieste? Prinášame servisne orientované riešenia, ktoré inteligentne spájajú a optimalizujú biznis procesy
a služby naprieč celou organizáciou. Ich veľkou výhodou je jednoduchšia koordinácia aktivít viacerých tímov, flexibilné zavedenie nových služieb a dodržiavanie procesných štandardov. Zákazníci finančných domov tak môžu na počkanie vybaviť akúkoľvek agendu
– od schválenia úverov, hypoték, lízingov, uzavretia poistenia, cez investičné operácie až
po zmeny parametrov pre risk manažment.
Bezpečné pôžičky a úvery bez čakania
Unikátne technológie umožňujú overiť a schváliť žiadosti o úver s takmer nulovým rizikom. Riešenie automaticky overí údaje o zákazníkovi a jeho platobnej disciplíne, úvery
z iných bánk, platnosť a čerpanie pôžičky a významne urýchli spracovanie. Spoločnosť
CFH vďaka našim riešeniam v priebehu 2 rokov expresne vybavila viac ako 200 000
žiadostí na pôžičky, ktorých kompletné spracovanie trvalo v priemere 3 minúty.
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Telekomunikačné služby novej generácie
Koncom roka 2012 bude na svete 7,3 miliardy mobilných zariadení a tento počet prevýši počet obyvateľov planéty (zdroj Cisco).
Tlak na vyššiu kvalitu a nižšiu cenu telekomunikačných služieb je čoraz silnejší.
Prieskum ukázal, že operátori majú v informatike jasné priority – dáta a služby. Až 80% CIO a manažérov sa plánuje zamerať na
správu zákazníckych dát a ich lepšie využitie v biznise. Pozornosť sa preto obracia na nové technológie, ktoré dokážu kvalifikovane analyzovať a predvídať zákaznícke správanie. Medzi ďalšie priority na najbližšie 3 roky patrí posilnenie služieb prostredníctvom
samoobslužných portálov a cloudové riešenia (zdroj Gartner, IBM).
Samoobslužná zóna pre klientov
Samoobslužná zóna pre služby zákazníkov spravuje personalizované účty klientom pevnej aj mobilnej siete. Na osobnom profile
nájdu zákazníci všetky informácie k úhradám, čerpaniam, ale aj ponuku služieb šitú na mieru ich aktuálnym potrebám, či už ide o individuálnych alebo firemných klientov. Pre telekomunikačného operátora sme vytvorili zákaznícky portál, ktorý v súčasnosti používa
vyše 500 000 zákazníkov.
Podpora pre zákaznícke centrá
Znalosti zamestnancov tvoria až 42% firemných informácií (zdroj Gartner). Ako vyťažiť z firemného know-how čo najviac a ako
zjednotiť informácie naprieč všetkými komunikačnými kanálmi? Odpoveďou sú DATALAN riešenia pre podporu zákazníkov, ktoré
zdieľajú znalosti pracovníkov call centier, marketingu, obchodu a predajní pri riešení zákazníckych požiadaviek. Na jednom mieste tak
nájdu všetky informácie o zákazníkoch, kampaniach, cenníkoch, službách, reklamáciách, či jednotlivé postupy. Znalostné technológie
umožňujú operátorom rýchlejšie vybaviť požiadavky zákazníkov. Zákazníci dostávajú kvalifikované a jednotné informácie naprieč
všetkými komunikačnými kanálmi.
Zákaznícke ponuky na mieru
Prinášame riešenia, ktoré predstavujú nový pohľad na riadenie vzťahov so zákazníkmi a podporu predaja. Moderné technológie mapujú
využívanie služieb, dáta o zákazníkoch z firemných systémov, ich správanie na sociálnych sieťach či zákazníckych portáloch, a tieto informácie analyzujú a kvalifikovane vyhodnocujú. Operátor disponuje presným profilom zákazníkov a dokáže predvídať ich budúce potreby.
Toto technologické zázemie pomáha firmám využiť z dát maximum pre podporu ich biznisu. Schopnosť flexibilne prispôsobiť ponuku
služieb, tvoriť cielené kampane a maximalizovať predajný výkon je na silnom konkurečnom trhu mimoriadnou výhodou.
Mobilné služby
Osem z desiatich predaných mobilných zariadení v strednej Európe tvoria smartfóny, ktoré nahrádzajú kancelárie, či počítače. Záujem
o mobilné služby narastá, a táto oblasť získava čoraz väčšiu prioritu u firem, ktoré chcú v biznise ďalej rásť. Disponujeme portfóliom
mobilných riešení, ktoré umožňujú obojstrannú komunikáciu firma – klient a podporujú využívanosť produktov prostredníctvom
mobilných zariadení. Naše mobilné riešenia využívajú občania samosprávy, klienti bánk, ako aj pracovníci firiem, ktorí potrebujú byť
pri svojej práci mobilní.
Optimalizované procesy
Prinášame technologické platformy, ktoré vytvárajú rozhranie pre spoluprácu viacerých systémov. Spájajú tak procesy a služby naprieč celou organizáciou. Výhodou je mimoriadna flexibilita – aktivovať službu do pár sekúnd? Zareagovať na ponuku konkurencie
lepším zákazníckym programom? Žiaden problém. Vďaka informačným technológiám môže operátor vyťažiť maximum, aby podporil svoj biznis a zároveň bol schopný poskytnúť služby, ktoré náročný zákazník očakáva.
Jednotné a bezpečné informácie
V roku 2010 firmy archivovali 1200 exabytov dát (1 exabyte = 1 miliarda gigabyte), do roku 2020 by malo toto množstvo
narásť až 30-násobne (štúdie Gartner a IDC). Efektívna správa zákazníckych informácií priamo ovplyvňuje biznis aj na telekomunikačnom trhu. Prinášame riešenia, ktoré spravujú informácie v akomkoľvek formáte z viacerých systémov. Na jednom mieste tak máte
okamžitý prehľad o zákazníkoch, komunikácii a súvisiacich dokumentoch. Spoločnosť Orange, a.s., dokáže vďaka našim riešeniam
spravovať vyše 110 miliónov zákazníckych dokumentov, ktoré zdieľa podľa obsahu a zamerania približne 400 pracovníkov.
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Mobilné služby vo vrecku
Mobilné telefóny nahrádzajú kancelárie a ich užívatelia celkom prirodzene očakávajú 100%-nú dostupnosť služieb a aplikácií.
V roku 2015 by mal počet smartfónov prekročiť 50%-ný podiel na trhu, ktorý dnes tvorí vyše 7 miliardy mobilných zariadení
(zdroj IDC). Počet užívateľov mobilných služieb stúpa – až o 40% narástol počet zákazníkov mobilného bankovníctva cez tzv.
smartfóny od augusta 2010. Potvrdzuje to prieskum, ktorý bol realizovaný v 5 krajinách EÚ (Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko,
Španielsko, Taliansko).
Téma mobility sa tak prirodzene stáva prioritou pre firmy, ktoré majú záujem rásť v biznise, udržať si zákazníkov a prilákať mladú generáciu perspektívnych klientov. Elektronické služby, mobilné riešenia a platby, či sociálne siete sú novým prostriedkom pre podporu
predaja.
DATALAN prináša riešenia, ktoré zvyšujú komfort a dostupnosť užívateľských služieb a úsporu nákladov pre firmu. Zároveň máme
záujem o to, aby boli špičkové riešenia poruke aj ľuďom v bežnom živote. Možnosti sú naozaj široké – od bankovníctva až po zdravotníctvo.
Banka v mobile
Riešenie umožňuje prístup k účtu, platobným prevodom, prehľadom a štandardným službám internet bankingu. Prepojením systémov budú mať klienti informácie aj o ďalších bankových produktoch (termínované účty, pôžičky, kreditné karty) a histórii platobného
portfólia. Mimoriadny komfort poskytne služba vlastných prehľadov a reportov, ktorá bude optimalizovaná aj pre tablety. Banka
v mobile je poruke kdekoľvek a kedykoľvek a okrem dostupných služieb prináša aj úsporu vo forme poplatkov. Aplikácia je určená pre
bankové trhy na Slovensku, v Českej Republike, Rakúsku a Poľsku.
Na 1 klik vo firme
Mobilné riešenia majú dosah aj na lepší výkon firmy. Spoločnosti, ktoré umožnili zamestnancom mobilný prístup k pracovným dátam,
vykazujú vyššiu produktivitu a flexibilitu. Vytvorili sme riešenia, ktoré umožňujú bezpečný prístup k mailom, firemným aplikáciám
či dokumentom prostredníctvom mobilných zariadení. Prostredníctvom mobilov môžu pracovníci vybaviť objednávky, dovolenky,
či rezervácie vozidiel. Aplikácia zároveň zjednocuje všetky aktivity používateľa a je hlavným vstupom ku všetkým procesom užívateľa.
Mesto v mobile
Mesto v mobile pomáha zjednodušiť služby pre občanov a zlepšiť vzájomnú komunikáciu. Bezplatná služba zapája obyvateľov
mesta, obce, alebo celej župy do aktívneho diania a vytvára im priestor na prejavenie svojho názoru na aktuálne témy. Občania
majú „vo vrecku“ všetky dôležité informácie o aktivitách a udalostiach. Pomocou telefónu môžu anonymne upozorniť na nelegálnu skládku alebo výtlk na ceste. Prostredníctvom mobilných ankiet a prieskumov môže župa získať a zohľadniť názor občanov
pri ďalšom rozhodovaní. Najdôležitejšou je však oblasť bezpečnosti: vďaka mobilným telefónom môžu občania dostať výstrahu
o blížiacej sa povodni, alebo informáciu o uzávierke na ceste.

„Za pár týždňov od spustenia mobilnej aplikácie
Mesto v mobile si službu stiahlo viac než 2 000 občanov.”
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Outsourcing pre maximalizáciu úspor
V dnešnej dobe čelia IT riaditelia zvyšujúcim sa nárokom na kvalitné a dostupné IT služby. Neznamená to však, že firmy chcú investovať do ďalších technológií. Chcú niečo, čo im pomôže lepšie reagovať na požiadavky zákazníkov, inovovať služby a zvyšovať tržby.
Výzva je preto jednoduchá. Premeniť IT technológie na strategickú hodnotu a zároveň znížiť výdavky na IT. Optimálnym riešením je
aj outsourcing.

Sústreďme sa na biznis
Až 86% firiem chce primárne investovať do oblastí, kde vidia svoju konkurenčnú výhodu (zdroj Gartner). Outsourcing umožňuje
sústrediť sa na aktivity, ktoré prinášajú biznis, a rutinné činnosti, ako napríklad správu infraštruktúry či zálohovanie dát, ponechať
v rukách skúseného IT dodávateľa.
Služby presne tak a za toľko, ako ich potrebujete
Pri službách outsourcingu sú ekonomickým výhodami najmä úspory nákladov na riadenie a rozvoj IT. Outsourcing je atraktívny aj
pre vysokú mieru flexibility – klienti si môžu upraviť rozsah služieb podľa toho, čo práve potrebujú. Minimalizujú sa tým investície do
oblasti, ktorá je outsourcovaná, čím dochádza ku konverzii investícií na priame náklady.
Outsourcing a cloud
Aj do outsourcingu prenikajú nové trendy, ktoré sa prejavujú najmä v posune outsourcingu smerom ku cloudovým riešeniam. Podľa
štúdie Gartner sa investície do cloudových služieb v roku 2013 zvýšia o takmer 48%. Najrýchlejšie bude pravdepodobne rásť oblasť
infraštruktúra ako služba, v ktorej sa očakáva až 50%-ný nárast tržieb. Téma cloud bude rezonovať hlavne v segmente malých a stredných zákazníkov, ktorí nedisponujú vlastným IT tímom. Pre takéto firmy je výhodné, že nemusia vlastniť žiadne IT zdroje a služby si
môžu kompletne prenajímať. Znamená to podnikanie bez starostí, s možnosťou dynamicky prispôsobovať IT požiadavky potrebám
biznisu.
Výhody skúsených
Špecializovaní dodávatelia IT riešení disponujú tímom odborníkov, ktorí poznajú trendy v IT a využívajú najnovšie technológie. Klientom vedia navrhnúť kvalifikovanejšie riešenia a procesy ako bežné IT oddelenie spoločnosti, pre ktorú nie je IT primárna činnosť
podnikania. Samozrejmosťou je dodržiavanie štandardov a postupov, či pravidelný reporting.
DATALAN patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov outsourcingu, či už ide o outsourcing procesov, správu, údržbu a podporu
IT infraštruktúry, dohľad, alebo prenájom kvalifikovaných odborníkov. Máme viac ako 10-ročné skúsenosti z oblasti poskytovania out
sourcingových služieb a desiatky spokojných zákazníkov. Poskytujeme služby pre vyše 10 000 koncových užívateľov a pre viac ako 50
000 koncových zariadení, a to s dostupnosťou 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.
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Vzdelávanie budúcnosti
Modernizácia školstva patrí k prioritám DATALANu dlhodobo. Naším cieľom je, aby slovenskí žiaci a študenti mali prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Prinášame riešenia a špičkové technológie na medzinárodnej úrovni, ktoré im otvárajú nové možnosti pre atraktívne
štúdium. Podporujeme vedomostné projekty a pre žiakov z celého Slovenska organizujeme Detskú Univerzitu Komenského Online
na báze e-learningu. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sa podieľame na vývoji nových technológií
v oblasti správy informácií a riadenia procesov.
Svetové prednášky na domácej pôde
Zúčastniť sa zahraničnej prednášky v domácom prostredí, diskutovať so svetovými kapacitami, či spojiť sa telemostom so študentským tímom? Aj toto sú možnosti, ktoré poskytujú technológie telepresence. Online prenosy a diskusné fóra, či široké spektrum podnetných prednášok, sú výborným zdrojom informácií a študentom otvárajú nové možnosti. Prinášame technológie, ktoré umožňujú
Slovákom zapojiť sa do medzinárdonej siete vzdelávania a získať cenné znalosti.
Vzdelávanie na diaľku
E-learning zmyslupne rozširuje klasickú vyúčbu a umožňuje vzdelávanie aj pre geograficky vzdialených študentov. Popularita tejto
formy štúdia dlhodobo rastie – až 96% tradičných univerzít na svete ponúka minimálne jeden online kurz. Alternatívne didaktické
pomôcky, virtuálne triedy, videokonferencie predstavujú úplne nové možnosti pre štúdium. E-learning je mimoriadne prístupnou
formou výučby aj pre inštitúcie so slabším technologickým vybavením. DATALAN realizoval viacero e-learningových projektov, medzi
najvýznamnejšie patrí edukačný portál pre pracovníkov materských škôlok.
Bezpapierová škola
Školy patria pritom svojou veľkosťou k stredne veľkým podnikom, ktoré denne riadia agendu pre tisíce študentov. Predstavujeme
koncept bezpapierových škôl, ktorý odbúra papierovú agendu, šetrí rozpočet a životné prostredie. Naše riešenia pomáhajú optimalizovať a dodržiavať procesy naprieč celou organizáciou a vďaka flexibilnej architektúre sa prispôsobia potrebám menších škôl aj
veľkých univerzít. Významne prispievajú k zjednodušeniu školskej agendy a zdieľaniu informácií.
Moderná IT infraštruktúra
Pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Prešovskú univerzitu v Prešove, Žilinskú univerzitu, Technickú univerzitu vo Zvolene,
Trnavskú univerzitu v Trnave, Univerzitu Cyrila a Metoda v Trnave a Trenčiansku univerzitu v Trenčíne sme realizovali dodávky modernizácie technickej infraštruktúry pre vzdelávanie. Budovali sme dátové centrá univerzít, multimediálne miestnosti pre modernú
výučbu a dodávky špecializovaného prístrojového vybavenia odborných laboratórií a ústavov univerzít.
Nové technológie pre výučbu
DATALAN realizoval projekty Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, Modernizácia vzdelávacieho procesu a Infovek,
ktoré zabezpečili 3 000 základným a stredným školám počítače, notebooky, projektory, interaktívne tabule a ďalšie vybavenie pre
modernú výučbu. Projekty boli hradené z Európskych fondov
Svetový superpočítač pre vedu a výskum
V roku 2011 sme rozbehli unikátny projekt Superpočítač, ktorý bude patriť medzi najvýkonnejšie zariadenia svojho druhu na svete.
Superpočítač bude slúžiť celej vedeckej a akademickej obci a uplatnenie nájde aj v rámci medzinárodných vedeckých projektov.
Využívať ho budú aj teoretickí fyzici, chemici, virológovia, biológovia i materiáloví inžinieri.
Superpočítač bude hľadať riešenia vo viacerých oblastiach základného aj aplikovaného výskumu. Nielenže dokáže s nižšími nákladmi
poskytnúť rýchle výsledky, ktoré boli doteraz dostupné len experimentálnymi metódami (napríklad návrh nových liečiv), ale s jeho
pomocou sa budú modelovať a predpovedať aj javy, ktoré sú inak nedostupné. Typickým príkladom sú rôzne scenáre vývoja zemskej
klímy, modelovanie histórie vesmíru a pod. Vďaka špičkovej kapacite bude možné riešiť výskum vo väčšej škále a získať výrazne presnejšie výpočty v rovnakom čase než doteraz.
Superpočítač bude mať významný prínos v živote všetkých občanov, a to nielen v rámci Slovenska. Aj vďaka vynikajúcemu technologickému zázemiu budeme profitovať z bezpečnejších materiálov v automobilovom priemysle, nových účinnejších liekoch, a podobne.
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Digitálne mesto
DATALAN je v súčasnosti na Slovensku najsilnejším partnerom v špecializácii na potreby miest a obcí s uceleným portfóliom riešení. Inteligentné projekty zahŕňajú tri piliere – Digitálny úrad, Digitálne zastupiteľstvo a Digitálne služby, a sú spojené pod značkou
DATALAN Digitálne mesto®. Digitálne mesto prináša lepšie služby občanom a zefektívňuje správu miest a obcí. Výsledkom je dobre
fungujúci úrad, nižšie administratívne zaťaženie a výrazné ﬁnančné úspory na strane samospráv.
Služby mesta vo vrecku
Prinášame elektronické a mobilné riešenia, ktoré sprístupňujú všetky služby mesta prostredníctvom počítačov, či mobilných zariadení. Na úhradu dane za nehnuteľnosť či vybavenie dokumentov na otvorenie novej prevádzky tak stačí pár kliknutí. Tento koncept
funguje podobne ako služby banky. Občania majú osobné konto, kde sa nachádzajú personalizované údaje a prostredníctvom ktorého môžu vybaviť agendu s úradom. Všetky služby sú prepojené s internými systémami úradu, spracovanie dát a vybavenie agendy
tak prebieha automaticky. DATALAN Digitálne mesto® ponúka aj ďalšie možnosti – prostredníctvom mobilných zariadení môžu byť
občania informovaní o vybavení ich žiadosti, hlasovať o investíciách mesta, či upozorniť na nepovolenú skládku.
Lepšie hospodárenie miest a obcí
Presné a aktuálne informácie sú kľúčovým východiskom pri manažérskom rozhodovaní. Ako mať do pár sekúnd presné údaje o hospodárení obce, či čerpaní rozpočtu? Vytvorili sme riešenia, ktoré poskytujú vedeniu miest a obcí vždy presný a aktuálny obraz o úrade
– finančné a rozpočtové analýzy, status k aktivitám a projektom – to všetko je k dispozícii na pár kliknutí. Technológie Business Intelligence umožňujú presné prognózovanie a vytvárajú spoľahlivú platformu na zmysluplné rozhodnutia, ktoré pomáhajú rozvoju samosprávy.
Vybaviť všetko na jednom mieste
Záleží nám na tom, aby inštitúcie verejnej správy fungovali transparentne a efektívne. Občania by mali mať možnosť vybaviť agendu
na jednom mieste a bez čakania. Moderné technológie prinášajú integráciu rôznorodých systémov. V tejto oblasti disponujeme
dlhoročnými skúsenosťami prepájania vnútorných informačných systémov, ako aj integrácie na externé celoštátne systémy, ako je
register obyvateľov, ústredný portál verejnej správy či register trestov. Realizujeme rozsiahle projekty, ktoré vytvárajú platformu na
komunikáciu systémov a zdieľanie dát medzi viacerými rezortmi. Prepojenie technologických riešení prináša významnú úsporu nákladov, promptné vybavanie žiadostí a nižšie administratívne zaťaženie pre inštitúcie.
Dáta s novým významom
Predstavujeme novú generáciu webových technológií, ktoré prinášajú nový pohľad na správu dát a ich významu. Sémantický web dokáže pracovať s dátami a prispôsobiť ich individuálnym potrebám návštevníka. Jeho mimoriadny prínos vidíme najmä v nových službách
samosprávy a v lepšom riadení životných situácií občanov. Typickým príkladom je investícia do nehnuteľnosti. Sémantické technológie
poskytnú občanovi všetky kľúčové informácie a zároveň ponúknu postup, ako pohodlne vybaviť úradnú agendu súvisiacu s kúpou
nehnuteľnosti, ako napríklad zmena trvalého pobytu, prestavba, vybavenie sietí, či daňové poplatky.
Riešenia už od pár eur mesačne
Chceme, aby boli špičkové technológie dostupné pre malé obce s minimálnym rozpočtom aj veľké mestá s rozsiahlou agendou.
DATALAN Digitálne mesto® je dostupné aj vo forme cloudu, ktorého veľkou výhodou je flexibilita a minimálne investície do technológií. Mestá a obce si tak môžu prenajať časť infraštruktúry, softvérových riešení, či služieb už od pár eur mesačne.
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Trestná agenda
Vďaka pokrokovým informačným technológiám môžu inštitúcie na Slovensku fungovať transparentnejšie a promptnejšie reagovať na
požiadavky verejnosti. Prinášame unikátne riešenia, ktoré zefektívňujú agendu príslušných zložiek orgánov činných v trestnom konaní.
Manažment konaní, monitorovanie ich stavu, efektívna distribúcia a vzájomná výmena informácií medzi slovenskými súdmi, prokuratúrami a políciou – to je moderný koncept elektronizácie trestnej agendy Slovenskej republiky. Výsledkom je rýchlejšie spracovanie
vyšetrovacích a súdnych procesov a vyššia transparentnosť rozhodnutí, ako aj dostupnosť kritických informácií na medzinárodnej úrovni.
Samotný koncept elektronizácie celej trestnej agendy je efektívnou kombináciou externých unikátnych slovenských aj zahraničných
technológií a vlastných aplikačných nástrojov.

Rýchle informácie na dosah
Nový koncept riadenia trestnej agendy umožňuje bezpečne spravovať, zdieľať a vyhľadávať informácie, spisy a dokumenty naprieč
viacerými rezortmi, a to vrátane neštruktúrovaných informácií, ako napríklad video, audio nahrávky a podobne. Sprievodná dokumentácia je dostupná v elektronickej verzii bez nutnosti návštevy príslušného súdu. Informácie o priebehu, ako aj rozhodnutí súdu sú
k dispozícii kompetentným osobám online.
Prepis hlasu
Revolučnou novinkou je prepis hlasu, ktorý bude postupne prinášať nové metódy obsluhy informačných technológií resp. aplikácií.
Moderné technológie vyvinuté na Slovensku sa dokážu prispôsobiť tempu, či prízvuku rečníka. Prepísaný text – napríklad rozsudok
súdu tak bude k dispozícii okamžite pre ďalšie spracovanie. Digitálizácia hlasu, ako aj inovatívne prístupy k spracovaniu audiovstupov,
prinesú výrazné zefektívnenie vyšetrovacích a súdnych procesov.
Úrady bez kolkov
DATALAN prináša aj nový systém pre úhradu správnych konaní prostredníctvom platobných terminálov, ktoré by mali v krátkom
čase nahradiť nepraktické kolky. Správny alebo súdny poplatok je možné uhradiť v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty.
Všetky platobné údaje tak bude možné v konsolidovanej podobe ďalej analyzovať a spracovávať.
Výkon trestu
Poskytujeme komplexný informačný systém pre správu väzníc a výkon trestu. Jeho najdôležitejšie časti umožňujú efektívnu evidenciu všetkých informácií o osobách vo výkone trestu, finančný manažment, ako aj správu jednotlivých udalostí a aktivít. Významnou
časťou je finančná evidencia obvinených a odsúdených, ktorá umožňuje transparentne viesť kontá, spravovať peňažné toky vyplývajúce zo starostlivosti o odsúdených, alebo realizovať zrážky a spravovať pohľadávky.
Novou možnosťou výkonu trestu v rámci EÚ je aj domáce väzenie pre osoby s nízkym rizikom pre spoločnosť. Prinášame riešenia,
ktoré umožňujú monitoring pohybu osôb a notifikácie o ich pohybe. Čo je však podstatné, prinášame komplexný prístup k celému
procesu takýchto alternatívnych výkonov trestu. Ide pritom o celý balík služieb umožňujúcich príslušným zložkám aktiváciu monitorovania, sledovanie kritických stavov, ako aj celý proces dohľadu nad monitoringom.
Vybavenie úradu na pár klikov
Integráciou medzirezortných systémov môžu kompetentní pracovníci jednoducho a okamžite overiť údaje v štátnych registroch.
Rovnako občania tak dokážu vybaviť veľkú časť agendy z pohodlia domova, prípadne návštevou len jednej inštitúcie. Prepojenie
jednotlivých inštitúcií a ich informačných databáz na medzinárodnej úrovni znamená rýchlejšie a dostupnejšie služby pre verejnosť,
a pre verejnú správu lepšiu dostupnosť dát a výrazné zjednodušenie každodennej práce.
Viac informácií o najnovších trendoch nájdete na www.datalan.sk v sekcii TOP témy.
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INFOKOMUNIKÁCIE
 Virtuálna infraštruktúra
ŽILINSKÁ UNIVERZITA
Riešenie získalo zlato na ITAPA 2011 v kategórii Najlepšia prípadová štúdia!
Projekt obsahoval rozšírenie a modernizáciu infokomunikačných technológií, konsolidáciu a dizajn IT infraštruktúry na mieru, virtualizáciu serverov v novom dátovom centre, zálohovanie a vysokú dostupnosť dát. Pre kvalitnejšiu výučbu boli prednáškové miestnosti
vybavené novou technikou, ktorá zahŕňala napríklad aj špičkový videokonferenčný systém.
 Moderná technika pre školy celého Slovenska
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Dodávka 12 050 ks notebookov s unikátnym recovery riešením, projektorov a kancelárskej techniky, ktoré slúžia ako učebné pomôcky
pre vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl. V rámci dodávky DATALAN zabezpečil prípravu, inštaláciu, dodávku a servis
danej techniky na celom území Slovenska.
 Virtuálna jaskyňa
TechnickÁ univerzitA vo Zvolene
„Virtuálna jaskyňa“ bude jediná svojho druhu na Slovensku. Virtuálne zariadenie slúži na 3D modelovanie a vizualizáciu rôznych
procesov v prírodnom prostredí i v interiéri. Prostredníctvom virtuálnej reality dokáže napríklad Lesnícka fakulta vytvoriť simulácie
v oblasti zalesňovania a rastu lesa, študenti Drevárskej fakulty budú môcť vyrobiť 3D model nábytku, alebo aj celkového interiéru
ako podklad pre architektov.
 Multimediálne HD štúdio
UniverzitA Cyrila a Metoda v Trnave
Špičkové multimediálne HD štúdio slúži na kvalitnú prípravu budúcich mediálnych profesionálov a mladým talentom poskytuje
priestor na tvorbu vlastných projektov. Živé vysielanie, tvorba vlastných reportáží, študentské relácie, práca s kamerou a zvukom, strih,
dabing, režisérska stolička je už dnes každodennou súčasťou výučby.

SOFTVÉR
 Samoobslužná zóna klientov telekomunikačného operátora
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Projekt zabezpečil plynulé spojenie dvoch nezávislých systémov pre služby zákazníkov pevnej (Slovak Telekom) a mobilnej (T-Mobile
Slovensko) siete v rekordne krátkom čase. Zákazníci, ktorí využívali služby oboch sietí, tak mohli spravovať svoje údaje na zjednotenom
prístupovom účte pri zachovaní doterajších autentifikačných prvkov. V samoobslužnej zóne je registrovaných 500 000 používateľov.
 Banka v mobile
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Mobilné riešenie nevyžaduje od klientov žiadnu návštevu pobočky, či podpisovanie nových zmlúv. Riešenie umožňuje mobilný prístup k účtu, prehľadom a štandardným službám internet bankingu. Pre vyšší komfort sú samozrejmosťou mobilné platby.
 Mesto v mobile
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Hlavný zámer mobilných služieb je zjednodušiť služby pre občanov a zlepšiť vzájomnú komunikáciu.
Riešenie umožňuje informovať občanov o aktuálnych udalostiach, včas varovať pred blížiacou sa záplavou, uskutočniť „mobilnú”
anketu a pod. Občania môžu okamžite nahlásiť nedostatky, využiť interaktívnu mapu a on-line kontakty na kompetentných úradníkov. Za pár týždňov si aplikáciu stiahlo vyše 2 000 záujemcov.
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 Automatizácia exekučných konaní
TATRA BANKA, a.s.
Riešenie zefektívnilo spracovanie exekúcií a pomohlo zoptimalizovať vykonanie činností súvisiacich s exekučnými rozhodnutiami na
strane Tatra Banky. Prostredníctvom elektronickej komunikácie sa niekoľkonásobne zrýchlil proces vybavenia exekučných požiadaviek.
V súčasnosti je ich mesačne v Tatra Banke vybavených niekoľko desiatok tisíc. Riešenie odstránilo chybovosť pri spracovaní dát a spĺňa
prísne legislatívne podmienky exekučných konaní.
 Elektronické procesy s využitím inteligentných mobilných zariadení
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Projekt sprístupnil služby viacerých ﬁremných aplikácií prostredníctvom mobilných zariadení, čím zjednodušil prácu a zefektívnil
procesy vo ﬁrme. Prostredníctvom mobilov je možné vybaviť objednávky, dovolenky, rezervácie vozidiel a podobne. Súčasťou riešenia je spoločný zoznam „Moje aktivity”, ktorý zjednocuje všetky aktivity a je vstupom ku všetkým procesom užívateľa.
 Bezpečnosť prevádzky NT čpavku
DUSLO ŠAĽA, a.s.
Riešenie garantuje vysokú bezpečnosť výroby a v budúcnosti nahradí legislatívne povinné úradné skúšky zariadenia. Projekt monitoruje vyhradené plynové technické zariadenie, ktoré predstavuje výrazné sociálne riziko v prípade havárie. Riešenie sleduje prevádzku
zásobníka, hodnotí aktuálny stav zariadenia z pohľadu rizík (napr. únik čpavku zo zásobníka) a v prípade poškodenia jeho lokalizáciu
a rozsah. Súčasťou projektu sú desiatky výskumných úloh a analýz.
 LightThru
nadnárodná strojárska spoločnosť
Unikátna technológia LightThru sa dodáva do výrobných závodov po celom svete. Riešenie bolo vyvinuté do náročných podmienok s jediným cieľom – garantovať 100% kvalitu výrobkov a bezpečnosť ich používateľov. LightThru kontroluje priechodnosť kanálikov v rôznych typoch hliníkových odliatkov na báze merania prechodu svetla.

OUTSOURCING
 Správa koncových staníc
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Outsourcing správy IT prostredia a starostlivosť o koncových užívateľov u viac ako 4 000 zariadení s dostupnosťou 24/7 na celom Slovensku.
 Podpora užívateľov
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
DATALAN dlhodobo zabezpečuje outsourcing správy IT prostredia a starostlivosti o koncových užívateľov na celom území Slovenska.

CLOUD
 Mesto na prenájom
Banská Štiavnica, Bojnice, Kysucké Nové Mesto, Nové Zámky, Piešťany, Svidník a i.
Mestá a obce môžu využívať výhody on-line komunikácie a správy informácií a agendy, a získať prístup k špičkovým technológiám
už od pár eur mesačne. K dispozícii majú portál Digitalnemesto.sk, ktorý poskytuje služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete, a povinnosť samospráv využiť elektronickú aukciu všade tam, kde
je možné ju použiť. Mestá a obce využívajú aj on-line formuláre, podporujúce elektronickú komunikáciu medzi občanom a samosprávou. Vďaka portálu sú služby dostupné v rovnakej kvalite pre každé mesto a obec, s garanciou ochrany a bezpečnosti informácií
a splnenia technických a bezpečnostných požiadaviek na IS verejnej správy. Výhodou pre mestá a obce sú významné úspory a záruka
návratnosti investície, výhodou pre občanov je najmä dostupnosť služieb bez nutnosti fyzického kontaktu s úradmi.
Viac informácií o úspešných relizáciách nájdete na www.datalan.sk v sekcii TOP projekty.
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1. FINANČNÉ INŠTITÚCIE
Česká pojišťovna, a.s.
 Návrh virtuálnej infraštruktúry s ohľadom na vysokú dostupnosť a disaster recovery

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
CSI Leasing Slovakia, s.r.o.
Prima banka Slovensko, a.s.

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

IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.
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.
 Samoobslužný portál pre dílerov, odmeňovací systém, systém pre štatistiky a analýzy predaja
VÚB / Consumer Finance Holding, a.s.
 Multichannel zóna – komplexné riešenie procesov a integrácia s backendovými
a bankovými informačnými systémami (schvaľovanie kreditných kariet, úverov,
predaj na splátky)
 Správa zákazníckej dokumentácie
VÚB Leasing, a.s.
 Komplexné riešenie pre poskytovanie súhrnných biznis informácií o portfóliu,
Dátový sklad, Business Intelligence a vnútrofiremný reporting
 IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)

VB Leasing SK, spol. s r. o.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

najv
DATALAN je 8.
vateľ vo finančn
Slovensku. Naš
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Orange Slovensko, a.s.
 Správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry
 Redizajn procesov e-shopu
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Riešenia DATA

LAN využíva

vyše 500 000 zá
telekomunikač

a7

bánk na Sloven

2. TELEKOMUNIKÁCIE

Slovak Telekom, a.s.
 Spájanie intranetov a znalostných systémov spoločností Slovak Telekom
a T-Mobile Slovensko, nárast o cca 3 000 používateľov intranetu
 Správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry, správa dennej pošty
 Integrácia systémov, extranet a intranet
 Riešenie pre vymáhanie pohľadávok
 Platforma na dobíjanie prepaid kreditov

na

kazníkov

ných služieb.

RIEšenia a inovácie
Odvetvia a klienti

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

eustream, a. s.
INA KYSUCE, a.s.
INA SKALICA, spol. s r. o.

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

PCA Slovakia, s.r.o.
SHP Harmanec, a.s.
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

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

zsiahle projek

ty

ensku, ale aj v

Če 
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chách, Nemec
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4. SIEŤOVÉ PODNIKY
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 Správa registratúry, automatická likvidácia cestovných náhrad
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 Likvidácia faktúr, schvaľovanie objednávok, správa zmlúv, QMS Suite – podpora
integrovaného manažérskeho systému, schvaľovanie žiadaniek
 Elektronické procesy s využitím inteligentných mobilných zariadení
Východoslovenská energetika, a.s.
 Správa registratúry

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

5. VZDELÁVANIE
Metodicko-pedagogické centrum
 Edukačný portál pre pedagogických pracovníkov materských škôlok
 Dodávka, inštalácia a servis notebookov, projektorov a kancelárskej techniky na
celom území Slovenska

Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Palackého v Olomouci

Slovenská Akadémia Vied
 Projekt Superpočitač pre slovenskú akademickú obec a univerzity

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Technická univerzita vo Zvolene
 Optimalizácia IT infraštruktúry (virtualizácia datacentra)
Trnavská univerzita v Trnave
 Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry, zabezpečenie a montáž multimediálnej techniky pre podporu vzdelávania
Ústav informácií a prognóz školstva
 Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách
 Riadiaci informačný systém regionálneho školstva
 Záručný a pozáručný servis na viac ako 60 000 zariadeniach v rámci 3 000 miest SR
Žilinská univerzita v Žiline
 Modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry, zabezpečenie a montáž multimediálnej techniky pre podporu vzdelávania

Superpočítač,
či multimediá

virtuálna jaskyň

a,

lne HD štúdio

– vytvárame un
ktoré posúvajú
a vzdelávanie

ikátne riešenia,
slovenskú vedu

o krok vpred.

6. SAMOSPRÁVA
Bratislavský samosprávny kraj
 Mobilná aplikácia pre obyvateľov kraja s interaktívnymi funkcionalitami
Košice
 DATALAN Digitálne mesto (Digitálne zastupiteľstvo, eFormuláre)
 Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN
Martin
 DATALAN Digitálne mesto (Digitálne zastupiteľstvo, Manažment aktivít)
Nové Zámky
 Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN
 Online zverejňovanie zmlúv
Petržalka
 Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN
Spišská Nová Ves
 Informačný systém pre správu miest a obcí KORWIN
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7. VEREJNÁ SPRÁVA
Generálna prokuratúra SR
 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
 Komplexný informačný systém pre spravovanie dát

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

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

Národné lesnícke centrum
Slovenská pošta, a.s.
Rozhlas a televízia Slovenska
Úrad priemyselného vlastníctva SR

Ministerstvo zahraničných vecí SR
 Správa registratúry a online zverejňovanie zmlúv
 Správa webového obsahu – internet, intranet, evidencia občanov v zahraničí, portál
strategického riadenia, web honorárnych konzulov, databáza diplomatov atď.
Sociálna poisťovňa
 Správa registratúry
 Rámcová zmluva na dodávku IT infraštruktúry vrátane komunikačných zariadení,
SW licencií a špecializovaných služieb
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 Outsourcing správy IT prostredia a starostlivosti o koncových užívateľov a viac ako
4 000 zariadení, dostupnosť 24 ∕ 7
 Elektronická likvidácia faktúr – evidencia, ukladanie a schvaľovanie faktúr
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
 Riešenie DMS-LSR pre automatizované vedenie správy registratúry, dokument
manažment systém (automatizácia procesov súvisiacich so správou registratúry,
digitálny obeh dokumentov)
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8. OBCHOD A SLUŽBY
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)

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

Iris Ident, s.r.o.
 Informačný systém pre pracoviská kontroly originality motorových vozidiel

JYSK, s.r.o.
KASTOR, s.r.o.
LINDNER Slovakia, s.r.o.

EDEN PARK
 Slaboprúdové rozvody, meranie a regulácia

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

Slovenské liečebné kúpele Piešťany
 Virtualizácia IT infraštruktúry, záložné stredisko
Viac informácií o našich klientoch a referenciách nájdete na www.datalan.sk v sekcii Odvetvia a klienti.
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RIEšenia a inovácie
Referencie

„DATALAN sa odlišuje od iných firiem
v komplexnosti a ochote. Dokáže spojiť
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.”

„DATALAN vie navrhnúť a zrealizovať
výkonné a úsporné riešenia,
efektívne fungujúce
aj bez veľkých investícií.”
Ing. Jozef Mužík
riaditeľ Ústavu informačných
a komunikačných technológií,
Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Milan Veselý, MBA
generálny riaditeľ / Slovalco

„Rýchlosť, flexibilita, okamžité
pochopenie potrieb, schopnosť
reagovať na akúkoľvek požiadavku,
a zároveň iniciatíva pri vytváraní nových
aplikácií, sú hlavné pozitíva, ktorými
disponuje tím pod značkou DATALAN.”

„So spoločnosťou DATALAN sme
spolupracovali 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

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

„S dodávateľom sme spokojní. DATALAN
disponuje skúseným tímom a znalosťami,
a dokáže realizovať výkon
s maximálnym prínosom v praxi.”
Branislav Magula
IT Manager,
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY

„Široké portfólio produktov.
Kustomizácia riešení podľa potrieb
klienta. Za tým všetkým konkrétni ľudia
ochotní reagovať rýchlo a flexibilne.
To je DATALAN.”
„Aj vďaka DATALAN-u sa Slovensko
posunie na špičku v technologickom
zázemí superpočítačovej
a vysokovýkonnej výpočtovej techniky
pre vedu a výskum v regióne
strednej a východnej Európy.”
Ing. Tomáš Lacko
riaditeľ výpočtového strediska SAV
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Ing. Róbert Bujalka
riaditeľ odboru Back Office
/ Consumer Finance Holding

„Oceňujem odborné znalosti, promptné
reakcie a snahu prinášať stále niečo nové.
DATALAN pre mňa symbolizuje novátorský a profesionálny prístup prepojený
s ľudským pohľadom a schopnosťou
hľadať riešenia, ktoré nám všetkým
zjednodušia život – čo je podľa mňa tá
najlepšia kombinácia.”
RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ / Piešťany

RIEšenia a inovácie
Vybraní partneri a servis

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

GOLD Preferred Partner
Významné partnerské ocenenia HP za
vynikajúce obchodné výsledky získava
DATALAN pravidelne od roku 2002.
 The Best Partner 2011 for Commercial
Products
 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

Premier Partner – oblasti Power Systems, zálohovanie, softvér a autorizovaný servis
Partnerské ocenenia IBM za vynikajúce
obchodné výsledky získava DATALAN pravidelne od roku 2004.
 1. miesto v kategórii Software partner
roka 2011
 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

Premier Certified Partner so špecializáciou Express Foundation a SMB

Velocity Premier Solution Partner

Gold Business Partner

Certified Alliance Partner

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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Predstavujeme

Ponúkame vám silný tím.
Spoľahlivým sprievodcom na ceste
vpred sú dlhoročné skúsenosti
a znalosti, každodenným motorom
snaha robiť veci lepšie.
Výročná správa 2011
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Predstavujeme
Štruktúra

DOZORNÁ RADA
Mokrý Jozef I Kotuliak Peter I Lacko Norbert

PREDSTAVENSTVO
Petergáč Štefan – predseda predstavenstva
Klačan Michal – člen predstavenstva a výkonný riaditeľ
Paščák Marek – člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Gavura Dušan – člen predstavenstva a finančný riaditeľ

ZMOCNENEC IMS
Doležal Miroslav
Doležal Miroslav

ZMOCNENEC IMS
divízia
Rozvojové
projekty

divízia
Obchod

divízia
Marketing

divízia
Financie

Klačan Michal

Paščák Marek

Paščák Marek

Gavura Dušan

divízia
ENT software

divízia
SMB software

divízia
Infokomunikačné
riešenia

divízia
Outsourcing IT

Mesároš Bohuslav

Lacko Norbert

Šlosár Dalibor

Koutenský Rastislav
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Predstavujeme
Tím

Za všetkým nájdeš človeka
Sme IT firma, no tým najdôležitejším, čím disponujeme, nie sú zariadenia, hardvér, softvér, či technológie. Najdôležitejší sú ľudia.

O snahe počúvať
a hľadať riešenia
To, čo nás odlišuje od iných dodávateľov
IT riešení, je práve náš tím. Naši zákazníci si vážia skúsenosti a odborné znalosti,
oceňujú osobný prístup a ochotu pomôcť, spoľahlivosť a stabilitu tímu, ktorý
rieši ich potreby. Sú to práve ľudia, ktorí
prinášajú nové myšlienky a nápady, ktorí
uvažujú nad novými spôsobmi riešenia
problémov, sledujú trendy a snažia sa
implementovať ich do každodenného života firiem. Ľudia, zamestnanci, pracovné
skupiny, tím – akékoľvek označene použijeme, stále hovoríme o desiatkach, či
stovkách ľudí, ktorí svojou prácou tvoria
to, čo sa ukrýva pod značkou DATALAN.
Je pre nás skvelou správou, že podľa interného prieskumu realizovaného v roku
2011 viac než 93% našich ľudí považuje
DATALAN za úspešnú firmu a odporučilo
by ju svojmu známemu. Ešte väčšmi nás
teší zistenie, že väčšina spája svoju budúcnosť práve so značkou DATALAN, a najviac
hrdí sme na fakt, že 98% nášho tímu považuje DATALAN za dobrého zamestnávateľa.

O firme neformálne
Dobrý zamestnávateľ sa pýta: Čo ťa
motivuje? Poskytujeme ti dostatočný
priestor na rozvoj? Cítiš podporu svojich
nápadov? Máš možnosť prejaviť svoje
schopnosti? Je tvoj názor akceptovaný?
Počúvame odpovede ľudí a hľadáme
cesty, ako dosiahnuť, aby boli spokojní.
Spôsobov, ako ľuďom ukázať, že si vážime ich prácu, zanietenie a všetko úsilie,

v 2011
i zamestnanco

kojnost
Prieskum spo
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považuje naše

šenia a služby

za kvalitné
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Priemerný počet zamestnancov: 233
Vzdelanie zamestnancov: 62% VŠ,
Priemerná dĺžka zamestnania: 6,18

38% SŠ

rokov

Priemerný vek zamestnancov: 35
čo do firmy vkladajú, je veľa. Staviame na
ocenenie dobre vykonanej práce, otvorenú diskusiu, osobné neformálne debaty,
vždy aktuálne informácie, transparentnosť, spoločné stretnutia a „obyčajný“
ľudský prístup.

O ľuďoch a číslach
Rozvíjať sa môže iba taká firma, ktorá
podporuje rozvoj svojich ľudí. To vieme už dávno, a preto vždy podporíme

rokov

záujem o ďalšie vzdelávanie, získavanie
poznatkov a snahu dozvedieť a naučiť sa
niečo nové. V roku 2011 sme zvyšovanie
odbornosti a kompetencií prostredníctvom rôznych externých aj interných foriem vzdelávania podporili finančnými
prostriedkami vo výške 56 519,55 Eur.
V roku 2011 bolo získaných 81 nových certifikátov a osvedčení vydaných na meno
zamestnanca. V súčasnosti firma eviduje
viac ako 602 platných certifikátov.
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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
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Predstavujeme
Galéria

Pohľad vpred
Naštartovať sa pozitívnou energiou
do celého pracovného roka – aj na
jar 2011 sme sa stretli, aby sme sa
dozvedeli, čo nás čaká a spoločne sa
pustili do veľkých výziev.

Pokrstené!
Začiatok roka je príležitosť bilanco
vať, stretnúť sa a pozhovárať o všet
kých úspechoch, ktoré sa nám za
celý predchádzajúci rok podarilo
dosiahnuť. Začiatkom roka 2011
sme okrem toho pokrstili aj knihu
o 20-ročnej histórii firmy.

Deň zdravia

Na vlnách

Nečakaná návšteva

Pravidelne dvakrát ročne robíme niečo
pre zdravý tím. Odborné merania, užitočné prednášky, rady šikovných zdravotníkov – to všetko sa každý rok stretáva s veľkým záujmom.

V lete si vždy nájdeme aspoň pár dní na
oddych v príjemnom prostredí pri netradičnej aktivite – teambuilding bol aj
v tomto roku plný výnimočných výkonov
a dobrej nálady.

Tento rok nám v závere jeden pracovný
deň spestrila milá návšteva a priniesla prekvapenie, ktoré potešilo naozaj každého.
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Vidíme budúcnosť inak.
A o naše vízie sa delíme s vami,
prinášame vám najnovšie
informácie a trendy,
a sme pripravení na vaše otázky.
Výročná správa 2011
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Zo života
Udalosti

Top udalosti
Firmám sme poradili, ako usporiť
Ako vybaviť pôžičku do 4 minút a bez rizika? Kde sú najzraniteľnejšie miesta správy dokumentov? Bezpapierová firma – realita, alebo
len hudba budúcnosti? Kde a ako ušetriť desaťtisíce eur vďaka IT technológiám? Aj toto boli témy významnej odbornej konferencie
DATALAN IT FORUM. Na podujatí s názvom „Ako skvalitniť služby zákazníkom prostredníctvom nových IT technlógií“ si hostia priamo
na mieste otestovali reálny model firmy GREEN OFFICE a vyskúšali si úsporné riešenia v praxi. O konferenciu a témy prejavilo záujem
viac než 150 osobností slovenského biznisu.
 Konferencia DATALAN IT FORUM 29. marec 2011

Univerzitám sme predstavili nové možnosti
Na konferencii, ktorej sa zúčastnili desiatky zástupcov univerzít, sme predstavili trendy a úspešné riešenia v modernizácii výučby na
vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako skvalitniť fungovanie univerzity? Ako preniesť vízie do praxe? Ako využiť
inovácie pre zlepšenie úrovne vzdelávacieho procesu? Aj na tieto otázky priniesol DATALAN odpovede a okrem toho účastníkom
prezradil viac o jednoduchej a efektívnej správe dokumentov a informácií, a o možnostiach, ktoré vyučujúcim aj študentom poskytujú
tablety, či mobilné zariadenia.
 Konferencia University Day 26. máj 2011

Inšpirovali sme slovenské mestá a obce
Viac než stovka hostí – zástupcov slovenských miest a obcí, sa stretla aj na našej odbornej konferencii DATALAN Digitálne mesto.
Dozvedeli sa nielen to, ako ušetriť tisíce eur na správe agendy mesta, ale priniesli sme im aj rady a praktické návody, ako vďaka
najnovším trendom v oblasti informatizácie zlepšiť služby občanom. Primátori, starostovia a ďalší predstavitelia miest a obcí sa
zaujímali aj o možnosti výhodného financovania z prostriedkov EÚ a na konferencii im bola exkluzívne predstavená novinka
MESTO V MOBILE
 Konferencia DATALAN Digitálne mesto 12. október 2011

Ponúkame viac ako 11 miliónov realitných údajov na jednom mieste
Cenová mapa nehnuteľností Slovenska (CMN.sk) predstavuje najväčší prehľad cien nehnuteľností na Slovensku, ktorý ponúka už
viac ako 11 miliónov údajov. V roku 2011 oslávila svoje štvrté narodeniny a pri tejto príležitosti významní hostia z oblasti biznisu,
realitného a bankového sektora diskutovali o skúsenostiach s používaním služby, prezradili tipy pre jej efektívnejšie využívanie
a aktuálne informácie o vývoji na realitnom trhu.
 Seminár CMN.sk 23. jún 2011

Prinášame nové spôsoby riadenia trestnej agendy
Inštitúcie v oblasti verejnej správy – generálna prokuratúra, ministerstvo vnútra aj odborníci v oblasti súdnictva môžu využívať najmodernejšie technológie, ktoré zefektívnia ich prácu a služby poskytované občanom. Nové možnosti digitalizácie spisu, správu štruktúrovanych aj neštruktúrovanych dokumentov (výsluchy, audio aj video nahrávky), medzirezortné zdieľanie informácií (integrácia
systémov, zdieľanie dokumentov), nový koncept pre platobný systém, ktorý nahradí kolky, ako aj nové možnosti pre monitoring osôb,
sme predstavili na seminári formou praktických ukážok.
 Seminár Trestná agenda 30. november 2011
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Aktivity

 DATALAN Digitálne mesto

 University Day

 DATALAN IT FORUM

 Seminár CMN.sk

 Seminár Trestná agenda

 INFOTRENDY 2011 s Michalom Klačanom

 Cenu ITAPA 2011 prevzal Marek Paščák

 Profit workshop so Štefanom Petergáčom

 Deň otvorených dverí FEI STU

 Detská Univerzita Komenského

 TOP Firemný filantrop

 Microsoft Industry Award
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Podpora

Za lepšie vzdelávanie
Slovenské deti aj vďaka nám študujú on-line
Spoločnosť DATALAN priniesla v roku 2011 pre všetkých záujemcov o štúdium na Detskej Univerzite Komenského jedinečnú príležitosť študovať on-line. Po prvýkrát v histórii Detskej univerzity ju mohli deti vo veku od 9 do 14 rokov absolvovať aj cez internet.
Štúdium je bezplatné a predstavuje pre deti z celého Slovenska skvelú príležitosť dozvedieť sa množstvo nových a zaujímavých informácií z fyziky, medicíny, psychológie, dejín umenia, či ekológie. Ako uviedol Juraj Kukura, zakladateľ a garant DÚK: „Každý v sebe môže
objaviť to, čo ho zaujíma a čomu by sa v živote možno raz mohol venovať.“
Študenti súťažili o špičkové notebooky
Motivácia študentov na štúdium na FEI STU bola hlavnou myšlienkou spoločnej súťaže univerzity a spoločnosti DATALAN. Zrealizovaná bola kreatívna súťaž o najlepšiu on-line hru na webe a vzdelávacia súťaž on-line matematika, a spolu sa zaregistrovalo viac než
1 000 študentov. Hlavnú výhru odovzdal výhercom generálny riaditeľ DATALANu v rámci Dňa otvorených dverí FEI STU.

Pre kultúrne zážitky
Šírime jazzové melódie
Podporili sme festival Open Jazz Fest na Zelenej vode. Dva dni hudby s bohatou a rozmanitou dramaturgiou prezentovali všetky
odtiene jazzu. Na festivale vystúpilo spolu 48 účinkujúcich hudobníkov z ôsmich krajín sveta v ôsmich jazzových formáciách.

Priniesli sme čaro Vianoc
DATALAN bol hlavným partnerom Vianočných koncertov, ktoré priniesli do Bratislavy a Košíc čarovnú vianočnú atmosféru a návštevníkom
výnimočný hudobný zážitok. Vianočné piesne, operné árie a slovenské koledy zazneli v podaní špičkových slovenských telies a sólistov.

Športovo naladení
Mladé talenty
Podporili sme slovenského reprezentanta v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach Filipa Polca, ktorý zvíťazil na juibilejnom
desiatom výročnom preteku Urban Downhill v brazílskom Santose. Podporili sme aj talentovanú Katarínu Liptákovú, ktorá z Majstrovstiev sveta v karate v Malajzii priniesla bronzovú medailu v súbornom cvičení kata starších junioriek.
Veľké ciele
Sme dlhoročným podporovateľom Slovenského paralympijského výboru. Prispeli sme k účasti slovenských zástupcov na Paralympijských hrách v Pekingu a Vancouveri a budeme stáť pri športovcoch aj počas prípravy na Londýn 2012.

Extra
Máme bronz v rebríčku Top Firemný filantrop
Vďaka podpore verejnoprospešných projektov sme sa umiestnili aj v prestížnom rebríčku, ktorý ako jediný v Slovenskej republike
hodnotí firemných darcov podľa objemu rozdelených prostriedkov. Každoročne ho zostavuje Fórum donorov a v roku 2011 sa DATALAN stal tretím najväčším firemným darcom v kategórii malé a stredne veľké podniky.
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Komunikácia

Chceme vám prinášať aktuálne informácie.
Zaujímavosti zo sveta IT, trendy a novinky, praktické informácie, úspešné riešenia, tipy a rady, to všetko prinášame klientom, partnerom a fanúšikom IT v pravidelne vydávanom magazíne a prostredníctvom elektronického newslettra.

NEWS
Časopis spoločnosti

DATALAN I 2/2011
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Chceme k vám byť bližšie.
Komunikujeme na sociálnych sieťach, o informácie o aktuálnych trendoch a inováciách sa s vami delíme na blogu aj v pravidelnej
rubrike, odpovedáme na vaše otázky, pravidelne aktualizujeme firemny portál a sme tu pre vás aj na našich odbornych podujatiach,
či neformálnych stretnutiach.

B B

Úspešná komunikácia: Tri miesta v súťaži Podnikové médium roka pre DATALAN!
V súťaži Podnikové médium roka 2011 sme získali ocenenia v kategóriách „Podnikový magazín – externá komunikácia“ – bronz za
magazín DATALAN NEWS, „www stránky a intranet“ – striebro za portál www.datalan.sk a „Voľné formy“ – striebro za Výročnú správu
2010. O víťazoch rozhodla 5-členná porota zložená z odborníkov z oblasti online médií, printových médií, marketingu a PR.

Aktuálne novinky, magazín DATALAN News a Newslettre nájdete na www.datalan.sk v sekcii O firme – Prezentačné materiály.
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Dušan Gavura

Počítame s tým,
že vaše nároky rastú
– a prijímame to ako výzvu.
Ak chceme byť úspešní, musíme
najskôr robiť úspešnými vás.
Výročná správa 2011

I 47

ekonomika
Komentár

Správne hodnoty

Vážené dámy, vážení páni,
rok 2011 bol pre spoločnosť DATALAN rokom zaujímavých projektov. Rozbehli sme unikátny projekt Superpočítač, ktorý bude
slúžiť vedeckej a akademickej obci. Ďalšie projekty na slovenských univerzitách, ako napríklad Virtuálna jaskyňa či Multimediálne HD štúdio, zas otvárajú nové možnosti pre atraktívnejšie
a kvalitnejšie štúdium. V súťaži Cena ITAPA sme získali dve významné ocenenia – zlato za projekt Virtuálnej IT infraštruktúry
pre Žilinskú univerzitu a bronz v kategórii Nové služby za riešenie DATALAN Digitálne mesto®, ktoré získalo nemalú pozornosť vo svete informatizácie. Aj preto môžeme zhodnotiť, že rok
2011 bol pre nás úspešný a naplnil naše očakávania.
V roku 2011 sme dosiahli celkové tržby vo výške 41,9 milióna
Eur a výsledok z hospodárenia vo výške 1,85 milióna Eur. Podiel
tržieb za vlastné výrobky a služby presiahol 31,6%. V medziročnom porovnaní boli teda celkové tržby na úrovni predchádzajúceho roka. V ostatných finančných ukazovateľoch sme zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny pokles,
ktorý bol ovplyvnený predovšetkým nižšími tržbami za vlastné
výrobky a služby. Okrem toho mal významný vplyv na vybrané
finančné ukazovatele aj stav záväzkov a pohľadávok na konci
účtovného obdobia. Štruktúra pohľadávok sa však oproti minulému roku výrazne zlepšila.

Základné imanie bolo navýšené na 422 700 Eur, zrealizoval sa tiež
prevod vlastných akcií spoločnosti na akcionárov. Ročná účtovná
závierka za rok 2011 bola schválená Valným zhromaždením dňa
19. 6. 2012, pričom vykázaný hospodársky výsledok zostal neprerozdelený s tým, že nárok akcionárov na jeho neskoršie vyplatenie
zostáva zachovaný. Celkové náklady na vývoj v roku 2011 boli vo
výške 153 955 Eur, z ktorých 115 646 Eur tvorili náklady na projekt v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. DATALAN sa
projektu zúčastňuje ako partner Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave a má nárok na refundáciu časti vynaložených nákladov
vo výške 57 823 Eur od Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„V roku 2012 sa sústredíme na zefektívnenie procesov na
informačnú bezpečnosť.”
V roku 2012 plánujeme významnejšie investície na skvalitnenie internej infraštruktúry a chceme sa zamerať na ďalšie zefektívnenie
riadenia a procesov. Plánujeme rozšírenie existujúceho systému
manažérstva kvality o oblasť informačnej bezpečnosti.
Spoločnosť Datalan, a.s., má 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Datalan Connectivity and Cabling, spol. s r.o. Za účtovné obdobie roku 2011 v zmysle platnej legislatívy nemala spoločnosť Datalan, a.s., povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú
závierku a táto závierka ani nebola zostavená.

Ing. Dušan Gavura
riaditeľ Divízie financie DATALAN, a.s.
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Správa audítora

Pre predstavenstvo a akcionárov a. s.
Bratislava

DATALAN, a.s.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DATALAN, a.s., Bratislava, ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k uvedenému
dátumu, a poznámky, ktoré obahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód
a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý
a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu.
Audit sme vykonali 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 úsudku audítora, vrátane posúdenia rizik
významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závier
ky, účtovnej jednostky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy
vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska k účinnosťi interných kontrol
účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a účtovných metódako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj
vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre náše audítorske stanovisko.
Stanovisko
Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti DATALAN, a.s., Bratislava k 31.
decembru 2011 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade
so zákonom o účtovníctve.
V Bratislave, 21. 3. 2012

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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Finančné výsledky

Súvaha
AKTÍVA (v €)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
* Peniaze
* Účty v bankách
Časové rozlíšenia
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

2011
21 050 078
0
1 518 703
456 904
319 284
742 515
19 336 479
1 281 656
94 078
16 210 475
1 750 270
38 237
1 712 033
194 896
124 021
70 875

2010
18 081 894
0
1 835 033
556 117
536 401
742 515
16 158 584
870 345
106 833
13 731 055
1 450 351
45 015
1 405 336
88 277
37 454
50 823

2009
17 819 086
0
2 106 217
14 604
666 177
1 425 436
15 305 857
1 224 002
175 915
8 088 648
5 817 292
39 362
5 777 930
407 012
43 158
363 854

2008
22 610 593
0
1 495 822
21 611
626 092
848 119
20 941 151
1 479 810
1 614
17 867 896
1 591 831
33 524
1 558 307
173 620
112 516
61 104

PASÍVA (v €)
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku (zákl. rezervný fond)
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenia
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

21 050 078
5 052 264
422 700
9 958
84 540
2 683 133
1 851 933
15 812 313
295 824
85 839
14 381 739
1 048 911
185 501
136 979
48 522

18 081 894
6 768 765
388 464
9 958
84 493
2 596 762
3 689 088
11 229 966
374 723
157 783
9 622 997
1 074 463
83 163
7 202
75 961

17 819 086
6 794 310
388 464
9 958
77 674
1 915 546
4 402 668
10 804 536
933 866
228 546
9 158 891
483 233
220 240
165 780
54 460

22 610 593
3 813 113
388 369
9 958
77 674
1 776 037
1 561 075
18 771 337
451 644
178 443
18 098 485
42 765
26 143
4 709
21 434

2011

2010

2009

2008

0,12
1,25
1,34

0,15
1,58
1,68

0,64
1,52
1,67

0,09
1,08
1,16

3,13
0,75

1,66
0,62

1,59
0,61

4,92
0,83

131,15
9,36

93,97
8,90

77,42
8,01

123,27
12,68

0,37
0,09

0,55
0,20

0,65
0,25

0,41
0,07

Vybrané finančné ukazovatele
Ukazovatele likvidity
Pohotová likvidita
Bežná likvidita
Celková likvidita
Analýza zadĺženosti
Stupeň finančnej samostatnosti
Zadlženosť
Ukazovatele aktivity
Doba obratu pohľadávok (v dňoch)
Doba obratu zásob (v dňoch)
Rentabilita
ROE
ROA
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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
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

2011
24 446 941
592 088
6 106 522
8 050 902
16 478
403 663
600

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

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

13 820
110 657

138 077
132 579

574 184

98 136

39 741 671
34 000
103 753
21 878
30 625

38 055 467

40 273 919

74 645
85 401
41 237

55 363 179
6 022
87 244
134 196
30 050

190 256
0
39 931 927

201 283
0
38 256 750

80 661
338 173
0
55 701 352

182 752
0
40 456 671

2011
28 670 255
13 274 260
121 000
37 621

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

85 955

73 206

109 280

271 110

42 189 091

42 891 856

61 283 072
4 316

42 312 691

12 006

79 448
87 833
15 471

13 292

6 058
18 787
1

3 305
46 090

4 651
23 200
16

8 372
103 278
574

24 846
0
42 213 937

61 401
0
42 953 257

32 183
0
61 315 255

125 516
0
42 438 207

2011
10 919 964
2 447 420
2 814 062
-165 410
2 282 010
1 851 933

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

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
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Hospodársky vývoj

61,6

17,9

18,4
16,6

14,2
42,9

42,1

13,3

41,9

36,1
29,4

2005

27,2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6,0

6,3

2005

2006

Vývoj tržieb v mil. Eur

2007

2008

2009

2010

2011

Tržby za vlastné výrobky a služby v mil. Eur

16,1

226
14,3

196

234

227

209

10,9
9,9

135

138

2005

2006

7,8

4,0

4,2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2007

Pridaná hodnota v mil. Eur

2008

2009

Počet zamestnancov

Ostatné
Priemysel
8%
5%

Vzdelávanie

Sieťové podniky
8%

36%

12%

Finančné inštitúcie

31%

Verejná správa a samospráva
Štruktúra predaja podľa segmentov za rok 2011
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Certifikáty

Potvrdenie kvality
DATALAN ako jedna z prvých IT spoločností na Slovensku zaviedla už v roku 1999 systém
manažérstva kvality

Zaviazala sa prevádzkovať efektívny Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý je
v súlade s právnymi a inými požiadavkami. Pri dosahovaní svojich strategických
zámerov DATALAN berie ohľad na ochranu a starostlivosť o životné prostredie,
a podriaďuje svoju činnosť snahe predísť
negatívnemu pôsobeniu na svoje okolie.
DATALAN je držiteľom certifikátu kvality TÜV NORD pre systém manažérstva
podľa európskej normy ISO 9001:2008

a certifikátu pre systém environmentálneho manažérstva podľa európskej normy
ISO 14001:2004 v odbore Komplexné riešenia – návrh a vývoj softvéru, predaj, inštalácia, poradenstvo a servis v oblasti informačných a komunikačných systémov.
V roku 2009 certifikovala aj systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci OHSAS 18001:2007. Certifikácie podliehajú pravidelným kontrolným auditom
a úspešne sme ich obhájili aj v roku 2011.

Hlavné ciele
 Upevňovať popredné postavenie na
domácom trhu.
 Zvyšovať spokojnosť zákazníkov a
kvalitu produktov.
 Zvyšovať efektívnosť riadenia.
 Zabezpečovať profesionalitu, úroveň
odborného rastu, spôsobilosť zamestnancov a zároveň ich spokojnosť.
 Zabezpečovať ochranu životného
prostredia
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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

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 oskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj
európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
Kopírovať a šíriť údaje uverejnené vo Výročnej správe DATALAN 2011 je povolené iba so súhlasom spoločnosti DATALAN, a.s.
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www.facebook.com/datalan
www.twitter.com/datalannews
gplus.to/datalan
flickr.com/datalan
www.linkedin.com/company/datalan
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www.datalan.sk

