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Výsledky sú satisfakciou.
Šanca meniť naše svety
k lepšiemu skutočnou motiváciou.
Pokračujme v tom.

NA ÚVOD

NA ÚVOD

Nedávno som narazila na výsledky
prieskumu, podľa ktorého už ľudí
nebaví čítať či počúvať o dnes najrezonujúcejšej téme, ktorá nás všetkých nečakane zasiahla a výrazne
ovplyvnila naše každodenné svety.

Zámerne som slovo koronavírus nedala
do prvej vety, aby som aj vás teraz hneď
neodradila. Napadlo mi vtedy: buďme
radi, že nás to môže „nebaviť“. Väčšina
z nás je (dúfam) v poriadku a máme tú
najcennejšiu komoditu: zdravie. Automaticky si ju želáme k sviatkom, no iba
v ťažkých chvíľach pochopíme jej skutočnú hodnotu. Sme tu, sme ok, môžeme
kráčať, vidieť, cítiť. Nie je to samozrejmosť a možno ak nič iné, aspoň toto
uvedomenie si z pandémie odnesieme.
Vidiac to množstvo cvičiacich na sociálnych sieťach, tak máme k tomu
nabehnuté dobre. ;)

Ale čo zdravie, ktoré sa netýka ľudí, ale
firiem? Aj v biznise platí, že prežijú najmä
zdravé firmy s dobrou imunitou. Čo ju
však tvorí? Výroba, finančné výsledky,
ľudia a tím, atmosféra, kultúra či hodnoty? Aj firmy sa dnes môžu zamyslieť
práve nad tým, čo ich robí zdravými,
zbaviť sa toho, čo im škodí. Nútenú
zmenu môžu prijať ako príležitosť na
rehabilitáciu a reštart. Aby vstúpili do
nového sveta v lepšej kondícii. Svet okolo sa totiž menil už aj pred pandémiu, tá
však tento proces ešte urýchlila. Určitým
spôsobom sa dá považovať za facku, aj
to je však kinetická energia, ktorá sa dá
rýchlou reakciou využiť a na zmeny sa
adaptovať. Či už si do tej zmeny dosadíte
novú generáciu (spotrebiteľov a používateľov), digitálnu transformáciu vrátane automatizácie a robotizácie, alebo
klimatické zmeny s dopadom na každodenné fungovanie.
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A nehovorím to len preto, že pracujem v IT firme, ale - v dnešnej digi
tálnej ére je nevyhnutnou súčasťou
zdravia firmy aj digitálna pripravenosť
a bezpečnosť. Dajte nám vedieť na
datalandiskusia.sk, čo to znamená
u vás? Aký digitálny hendikep či výhodu ste „vďaka“ kríze objavili, čo v rámci
IT zdravia považujete za dôležité a bez
akej technológie dnes už firma nemôže
prežiť? Som úprimne zvedavá na
vaše názory, postrehy či skúsenosti
z praxe.
Zdravie je pre nás vo firme téma #1 aj
pri komunikácii so zamestnancami.
Nielen fyzické, ale aj to často zabúdané
psychické. Interný magazín pre našich
zamestnancov sme preto otvorili výrokom filozofa Martina Heideggera - Technika prekonala všetky vzdialenosti, ale
nevytvorila nijakú blízkosť. V DATALANe
sme robili všetko preto, aby sa ľudia cítili
bezpečne, aby sme si boli nablízku aj popri práci cez VPN, aby sme zdieľali záujem, empatiu, spolupatričnosť, a vedeli,
že sme v tom spolu. Dnes, keď som sa
pustila do písania tohto editoriálu, som
otvorila magazín, ktorý pravidelne končí
inšpiratívnymi citátmi a zaujal ma ten od
prozaika Marcela Prousta - Reálna cesta
objavu nepozostáva z toho, že hľadáme
nové kraje, ale z toho, že máme nové oči.
Myslím, že v čase momentálnych obmedzení, aj cestovateľských, sa určite
hodí. Jeho význam však naozaj inšpiruje.
Prajem vám preto okrem pevného
zdravia aj nové pohľady na všetko okolo vás, pozitívne správy a dobre využité
príležitosti.

Ivana Dorozlo
Marketing Director

MOJE AKTUÁLNE OBJAVY
Bohaté zdroje

Pre mňa sú knihy must have, čítam každý
deň, je to najlepší relax a prirodzená
potreba. A keďže to znamená aj vysokú
spotrebu, jediná možnosť je knižnica.
Tie bratislavské sú zásobené výborne.
Mestská knižnica navyše aktuálne
inovovala online katalóg a spravila vyhľadávanie viac user friendly. Stačí pár
klikov a množstvo zaujímavých noviniek
z náučnej literatúry, ale aj cestopisy, či
inšpiratívne biografie sú vám k dispozícii.

Šport v prírode

Tak ako bez knihy nie je deň bez pohybu.
Obmedzenia spôsobili, že šport vo fitku
nahrádzal outdoor a vďaka tomu som
objavila množstvo unikátnych zákutí,
nielen v Malých Karpatoch, ale aj pár krokov od domu. Napríklad taký Pečniansky
les vyzerá úžasne z diaľky aj zblízka.

Jedlo ako destinácia

Rada cestujem a na cestách ochutnávam. Keďže mi to chýba, využila som

varenie na virtuálne cestovanie. Stačia
bylinky, koreniny, originálne prísady
a trochu predstavivosti. Keďže mám dve
podmienky-príprava jedla nesmie trvať dlhšie než jeho zjedenie a musí byť
čerstvé, počas home office som sa zefektívnila aj v tejto oblasti. Základom je
kombinácia dobrý plán (pri nakupovaní)
a kreativita (pri realizovaní). Naložte si aj
vy do buddha bowl všetko, čo máte radi
a aspoň takto si vykompenzujte chuť po
diaľkach...
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Aktuálne zo sveta IT
TOP 5 zmien na trhu, ktoré súvisia
s technologickými trendami 2020

1. Začiatok budovania internetu pre budúcnosť a nové technológie
2. Zákaznícku vernosť značkám začne nahrádzať vernosť aplikáciám
3. Hon na skryté hrozby a fungovanie v móde nulovej dôvery
4. Pokračovanie cesty k sieťam riadeným zámerom
5. Tlak na biznisové znalosti aj pri už i tak nedostatkových IT pracovníkoch

Celosvetové výdavky na IT porastú na
3,9 biliónov dolárov
PODNIKY BUDÚ REVIDOVAŤ SVOJE IT VÝDAJE NAJMÄ S OHĽADOM NA ZMIERNENIE EKONOMICKEJ
A POLITICKEJ NEISTOTY.
Celosvetové výdavky na IT v tomto roku
mali vzrásť na 3,9 bilióna dolárov, čo
predstavuje nárast o 3,4 % oproti roku
2019. Vyplýva to z predpovedí publikovaných spoločnosťou Gartner. S tým,
ako sa globálna neistota zmenšuje, sa
podniky opäť prehodnocujú a zvyšujú
svoje investície do IT v očakávaní rastu

obratov, neustále sa ale mení štruktúra
týchto výdavkov. Najrýchlejšie rastúcim
trhom tohto roku bude software vďaka pokračujúcemu prechodu na SaaS
model (software ako služba). Očakáva
sa aj rast výdavkov na necloudový software, avšak výrazne pomalším tempom.

V roku 2020 sa od IT bude očakávať,
že pomôže biznisu rásť. V dôsledku
toho budú IT oddelenia odkladať drahé
projekty, hľadať možné úspory a viac sa
spoliehať na riešenia „ako služba“ – aaS,
ktoré v rokoch 2020 a 2021 porastú
tempom cez 10 % zatiaľ čo výdavky na
PC, servery a uložiská budú klesať.

Aký bude internet v roku 2023?
PODĽA FIRMY CISCO BUDE MAŤ V ROKU 2023 PRÍSTUP K MOBILNÉMU INTERNETU 70 % ĽUDÍ NA SVETE.
V ROKU 2023 BUDE VIAC AKO 10 % VŠETKÝCH PRIPOJENÍ PRIPADAŤ NA 5G.
Rýchlosť takéhoto pripojenia pritom
bude dosahovať v priemere 575 megabitov za sekundu, čo je 13-krát viac než
pri priemernom mobilnom pripojení.
Výkonné parametre 5G technológie
umožnia vytvárať infraštruktúru, ktorá

Na jedného človeka bude
v roku 2023 pripadať 3,6
pripojených zariadení a na
domácnosť 10 zariadení.

pomôže rozvoju a využitiu umelej inteligencie a praktickému využitiu IoT.
Mobilný internet bude dostupný pre
70 % svetovej populácie.
Za minulých 50 rokov priniesla
každá dekáda novú mobilnú technoló-

Medzi rokmi 2018 a 2023
narastie počet hotspotov
štvornásobne na 628
miliónov.

giu, pretože požiadavky na parametre
pripojenia postupne narástli od prenosu hlasu a textu až po UHD video a virtuálnu či rozšírenú realitu.

Viac ako 70 % svetovej
populácie bude mať v roku
2023 k dispozícii mobilnú
konektivitu.

Priemerná rýchlosť
mobilného pripojenia
narastie od roku 2018
z 13 Mb/s na 44 Mb/s.

NOVINKY
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Rok 2020 prinesie päť trendov, ktoré zmenia
budúcnosť práce:
Rýchle uplatnenie vznikajúcich technológií ako je umelá inteligencia a strojové učenie
IT služby pre ľudí verzus IT služby pre stroje
Štandardy autonómnej identity a dôvera založená na technológii blockchain s ambíciou zodpovedného zdieľania dát
Sieť vysokovýkonných a hlavne vzájomne prepojených tímov
Focus na kvalifikované digitálne stratégie.

Firmy na Slovensku majú o AI technológie záujem

Najväčšími odberateľmi AI riešení
sú finančný a IT sektor. AI riešenia sa
v súčasnosti využívajú aj v doprave
a logistike, obchode a marketingu
a energetike.
Z pohľadu metód, firmy využívajú
najviac strojové učenie, nasledujú
metódy vyhľadávania a optimalizácie,

AI aplikácie, platformy, softvérové
služby, inteligentné agenty a boty,
spracovanie prirodzeného jazyka
a počítačové videnie.
Najväčší potenciál pre využitie AI je
v zdravotníctve, doprave, výrobnom
priemysle, finančných inštitúciách či
v marketingu a predaji.
Z domén využitia AI v priemysle
je najväčší záujem o inteligentnú
procesnú automatizáciu, marketing
a
retail,
inteligentné
chatboty
a online predaj.
Spôsob, akým chcú spoločnosti

zabezpečiť rozvoj umelej inteligencie – 26 % spoločností chce riešiť
rozvoj AI nákupom od tretích firiem,
23 % spoločností to chcú dosiahnuť
interným vývojom šitým na mieru,
18 % zohrajú partnerstvá s akademic
kou obcou, ktorá sa vo svojom
výskume zameriava na oblasť umelej
inteligencie a získavanie externých
expertov.

Zdroj: Touchit.sk, touchit.sk, pcrevue.sk, slovak.ai

Firmy vyvíjajú AI najviac v oblas
tiach ako inteligentná procesná
automatizácia,
inteligentných
agentov a botov, AI je využívaná aj
v marketingu, pri podpore predaja
a v prediktívnej údržbe a optimali
zácii výroby a logistiky.
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Technológiami
pomáhame Slovensku
V situácii, keď väčšina z nás bola
odkázaná na prácu z domu, bolo
kľúčové, aby všetky IT systémy a telekomunikačná infraštruktúra fungovali bezporuchovo a stabilne. Uvedomujeme si
vážnosť situácie a potrebu funkčného
IT a komunikačných služieb. Preto sa aj
DATALAN ako člen IT Asociácie Sloven
ska pripojil k iniciatíve a je k dispozícii na
zabezpečenie bezporuchovej prevádzky.

Spoločne s ostatnými členmi, ktorými
sú technologické firmy, IT spoločnosti, telekomunikační operátori a ďalšie
spoločnosti z odvetvia informačno-komunikačných technológií, sme zmobilizovali
svoje kapacity a snažili sa robiť všetko
preto, aby sme spoločne túto situáciu
zvládli. Funkčné IT a komunikačné služby vo verejnom, ale aj súkromnom sektore sú potrebné viac ako kedykoľvek

DQI pomáha zdravotníkom
pomocou 3D tlače
Datalanský spin off DATALAN Quality Instruments, ktorý sa venuje vývoju unikátnych priemyselných riešení,
prispieva k boju proti koronavírusu.
Pre #pomoznemocnici vyrobil približne
1 000 kusov matíc na tvárové štíty pre
zdravotnícky personál. Odľahčíme
tak ostatných tlačiarov čeleniek na
tvárové štíty a pomáhame zdravotníkom chrániť sa pred nákazou. Okrem
toho DQI spolu so spoločnosťou Ortho
Alight pomáha aj zubárom – vyrábajú

pre nich ochranné štíty vytlačené na
3D tlačiarni HP Multi Jet Fusion. Zubári
sú špecifickou skupinou doktorov,
pretože prichádzajú to veľmi blízkeho
kontaktu s ústnou dutinou pacientov,
odkiaľ je najvyššie riziko šírenia nákazy. Preto je veľmi dôležité, aby mali
maximálnu ochranu, ale aj ergonómiu
pri práci. Veríme, že pomocou ochranných štítov im pomôžeme aj naďalej
vykonávať svoju prácu bezpečne
a v zdraví.

predtým. Verejným inštitúciám, ale aj
súkromným firmám sme sa zaviazali
poskytnúť konzultácie a technickú podporu v oblasti návrhu, implementácie
a prevádzky IKT infraštruktúry, ako aj
riešiť mimoriadne situácie, či výpadky
dôležitých webových stránok, ktoré zabezpečujú informovanie verejnosti v súvislosti s nákazou či prijatými opatreniami
zo strany vlády.

NOVINKY

Sme Platinum Lenovo PC partner
Naše dlhoročné partnerstvo so spoločnosťou Lenovo sme začiatkom roku 2020 posunuli na vyššiu úroveň
a stali sme sa Platinum PC Partnerom Lenovo za dosiahnuté obraty na SMB trhu. Týmto úspechom sme
sa zaradili medzi Lenovo TOP 3 partnerov na Slovensku. Toto ocenenie je opätovným potvrdením, že náš
záväzok prinášať na slovenský trh najnovšie inovácie a špičkové svetové riešenia plníme.

Profil 2020:
30. rokov
DATALANu

Firemný profil vám prináša
to najdôležitejšie o firme.
Informácie o našom tíme,
produktoch aj projektoch,
podpore aj oceneniach nájdete
na 40 stranách Profilu, ktorý
vychádza pri príležitosti
30. výročia spoločnosti. Profil
nájdete na www.datalan.sk/
profil-spolocnosti a dozviete sa
v ňom v skratke, čím si
DATALAN za tých 30 rokov
prešiel a čo ho ešte čaká.
Príjemné čítanie prajeme.

SME ONLINE – BUĎTE ONLINE S NAMI
Najnovšie správy z nášho života nájdete na webe
a sociálnych sieťach. Sledujte nás a buďte v obraze!
www.datalan.sk

linkedin.com/company/datalan
facebook.com/datalan
flickr.com/datalan
youtube.com/datalansk
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KOMENTÁR CEO

Marek Paščák:

Pandémia potvrdila
potrebu fungujúcich
technológií. Aj ľudskosti.
220
zamestnancov,
rozbehnuté
dodávky služieb zákazníkom, nákladná
réžia úplne nových priestorov firmy,
plánované investície. DATALAN, rovnako ako desiatky ďalších veľkých firiem
na Slovensku, zostal začiatkom marca
stáť pred stručným, no jednoznačným:
mám tu problém. Tento rok sa firma,
spolu so svojimi zamestnancami a zákaz
níkmi tešila na oslovu 30. výročia. Prio
ritu však dostalo niečo iné. O tom, ako
sa s nečakanou situáciou vysporiadal
manažment, ako na dianie a následné opatrenia reagovali ľudia a kde
to firma najviac pocítila, sme sa zhovárali s generálnym riaditeľom Marekom
Paščákom.

Z pohľadu vedenia veľkej spoločnosti
je nutné myslieť na mnoho vecí naraz
– operatívne zabezpečenie prevádzky
a poskytovaných služieb, bezpečnosť
zamestnancov, nový režim
fungovania, cash flow, obchodné
plány a príjmy na prežitie firmy.
Čo boli veci, ktoré ste začali riešiť
ako úplne prvé?

Hneď na začiatku marca sme vedeli, že
bude treba konať akčne a koordinovane.
Opatrenia na zabránenie šíreniu nákazy sme začali prijímať dostatočne skoro
a k zmene fungovania, vrátane home office,
sme pristúpili v zásade okamžite. Nečakali
sme na žiadne odporúčania. Takisto sme
hneď začali upravovať aj vnútorné fungovanie. Zriadili sme úzky krízový štáb,
v ktorom sú ľudia z back office a členovia
vedenia firmy. Prostredníctvom videokonferencie sme sa každý stretávali a stanovili
si jednak plán opatrení, prevádzkových
aj ekonomických, ale aj konkrétne kroky
potrebné na nastavenie úplne nového
fungovania. Nebolo to jednoduché. Sme
síce IT firma, no skoordinovať rýchly a bezpečný presun stovky ľudí do online prostredia s VPN prístupom k prostrediu firmy sa
podarilo len vďaka maximálnemu nasadeniu nášho back office tímu. Čo sa týka opat

rení, je ich takmer 40, čo odzrkadľuje, že
sme mysleli naozaj na každú oblasť života
a práce našich ľudí. Prvoradou témou však
bola ich bezpečnosť. A tak sme to ľuďom
aj komunikovali. Zabezpečiť dezinfekciu či
rúška bola samozrejmosť. No mysleli sme
aj na to, že naši ľudia sa odrazu ocitli v psychicky náročnej situácii a okrem hygieny
treba zabezpečiť aj psychologickú pomoc
a oporu.

V krízových situáciách je základom
otvorená a včasná komunikácia.
So zákazníkmi, ale aj kolegami
a zamestnancami. Akou formou ste
ju realizovali u vás?

V DATALANe fungujeme v rámci špecia
lizovaných segmentov, kde za biznis, ale
aj komunikáciu s tímami zodpovedajú
segmentoví riaditelia. Takto sa informácie
dostávajú k ľuďom rýchlejšie a adresnejšie.
Riaditelia sú členmi výkonného vedenia,
ktoré bolo spolu v spojení neustále. Situácia sa menila každým dňom, museli sme
reagovať nielen na vonkajšie zmeny, ale
aj dianie vo firme. Máme napr. ľudí, ktorí
fungujú priamo u zákazníkov na kritických
systémoch či infraštruktúrach, a zároveň
sú rodičmi detí, či v ohrozených skupinách.
Potrebovali sme koordinovať dopyty od
zákazníkov s dostupnosťou zamestnancov. Riešiť horiacu operatívu a popritom
sa zamýšľať nad tým, čo bude zajtra či
o dva mesiace. Vnímali sme, že je dôležité
nielen naše rozhodnutia a plány, ale aj
pocity či ľudské obavy, spoločne zdieľať.
Aby si ľudia uvedomili, že sme v tom všetci
spolu. Vo vlastnej réžii nahrávame videá,
kde sa manažment prihovára všetkým
zamestnancom, máme vytvorenú appku
na zasielanie otázok a podnetov a aktuál
ne informácie zdieľame každý týždeň
e-mailom. V priebehu pár dní sme tiež
spustili internú sociálnu sieť, ktorá slúži
ako platforma rýchlych aktuálnych
informácií a zároveň ako virtuálna náhrada firemných kuchyniek, kde sme vždy
aktívne zdieľali nápady, názory a pocity.

KOMENTÁR CEO
Datalanský Alan sa ujal, denne ho
navštívia desiatky ľudí.

Ako ste osobne v prvých týždňoch
vnímali vzniknutú situáciu? Čo bolo
vašou najväčšou obavou?

Napriek sťaženému fungovaniu sme sa
všetci snažili nastaviť na aktívne riešenie
zákazníckych dopytov, no hlavne prežiť
v zdraví. Takúto krízu ešte nikto vo firme
nezažil, je to jedna z najťažších vecí s akou
sme sa doteraz stretli a je naozaj ťažké
ešte aj dnes predpokladať, čo bude ďalej
(pozn.red.: rozhovor realizovaný 5.mája)
Vnímali sme, že našou pridanou hodnotu je práve znalosť a dostupnosť technológií, ktoré môžu našim zákazníkom
a verejnosti v ťažkej situácii pomôcť. Preto
sme sa hneď v začiatkoch zmobilizovali
a bezplatne ponúkli množstvo riešení, od
inštalácie videokonferenčných nástrojov,
cez cyber security analýzy a monitoring,
až po aplikácie ako digitálne ePorady
zastupiteľstiev, online manažment pacientov, či elektronické formuláre. Obavy
boli v danej situácii prirodzené, v každom
sa miešal strach o vlastné zdravie a bezpečnosť rodiny s neistotou, ako situácia
ovplyvní prácu a budúce príjmy. Túto
otázku sme riešili aktívne vzhľadom na
predstavenú pomoc štátu. Osobne však
vnímam, že zodpovednosť je predovšetkým na každom z nás, ako sa postavím
k svojej práci a aké príležitosti a možnosti
dokážeme nájsť v sebe aj na trhu.

Ekonomické prognózy sú negatívne,
odborníci predpovedajú veľký
prepad ekonomiky. Ako sa na
takúto situáciu dokáže pripraviť
slovenská IT firma bez zahraničného
kapitálu, ktorá dáva prácu
množstvu mladých ľudí?

Dopady už aj my ako firma začíname pociťovať. Počítame s tým, že tento rok bude
proste kritický. Doba je ťažká a myslieť si,
že nás to obíde a že práve nás to nebude
bolieť, by bola veľká chyba. Neustále
hľadáme spôsoby, ako postupovať
ďalej, aby sme udržali zdravý chod firmy
a nemuseli sme robiť drastické a zásadné opatrenia. Aj keď máme rozbehnuté
viaceré projekty, na ktorých pracujeme,
z dlhodobého hľadiska je pre prežitie
nevyhnutné pracovať na nových dodáv
kach a realizáciách. Musíme teda zmobilizovať náš kreatívny potenciál a nájsť
najfunkčnejší spôsob, ako zmeniť fungo
vanie, zameranie a prežiť.

Veľkou témou firiem aj
zamestnancov sú aktuálne nástroje
ako kurzarbeit, prekážky v práci
či výpovede. Aká situácia panuje
v DATALANe?

Inštitút prekážok v práci reflektujeme,
nie každý aktuálne môže či dokáže vykonávať svoju prácu pri dodržaní prísnych
bezpečnostných opatrení. No cestou
výpovedí ísť nechceme – to je pre nás
posledná možnosť, keďže máme stabilizovaný tím šikovných a skúsených ľudí,
ktorých budúcnosť s firmou spájame.
Zatiaľ veríme, že z dlhodobého hľadiska
Slovensko nemôže byť v takomto režime
ako doteraz, bolelo by to a ako štát si
to nemôžeme dovoliť. My ako firma sme
v polohe dodávateľa služieb, závislého od
možností našich zákazníkov. Sú veci, ktoré
sú aj v kríze nevyhnutné, o tie sa staráme
a dodávame, no je aj tzv. nadštandard,
ktorý by naši zákazníci síce radi implementovali či riešili, no obava z akéhokoľvek
výdavku im to neumožňuje. Rozpočty
sú na minime a aj plánované projekty sa
teraz odkladajú. Aj terajšia situácia však
ukazuje a silno potvrdzuje, že fungujúca
informatizácia už na Slovensku nie je ten
želaný nadštandard. Je to absolútna potreba a nevyhnutnosť. Rovnako to potvrdzujú aj kroky novej vlády a priority ÚPVII,
s ktorými sa stotožňujeme. Aj našou prioritou je dodávať riešenia, ktoré majú zmysel
a v praxi prinášajú reálnu hodnotu. Aj preto má mrzí, že sme interne museli zmra
ziť investície do viacerých plánovaných
inovácií produktov. Máme pripravené
viaceré riešenia a služby, v ktorých vidíme
reálny potenciál, či už v oblasti smart city,
či mobilných nástrojov pre verejnú správu
a občanov. No jedna vec u nás ostala
aktívna - v oblasti zdravotníctva, ktorého
modernizácia je našou pracovnou srdcovkou už dlhodobo. Datalanský spin off
DQI aktuálne spolupracuje s viacerými
iniciatívami a 3D tlačou vyrába respirátory
a štíty pre zdravotníkov. A my intenzívne
pracujeme na novom nemocničnom
informačnom systéme, ktorý by dokázal
veľmi sprehľadniť a zjednodušiť prácu
všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Veríme že sa nám tento nový
produkt podarí na jeseň launchovať.

Hovorí sa, že život po korone už
nikdy nebude taký ako pred ňou.
Súhlasíte?

Áno, vidím to na sebe, fungovaní
v rodine aj fungovaní vo firme. Veľa

vecí a návykov sa zmení. Dokonca aj nazeranie na bežnú vec akou
je nakupovanie. Na druhej strane
môžeme očakávať nové príležitosti
a možnosti, ktoré prídu a na ktoré sa
musíme adaptovať. Musíme zmeniť
svoju stratégiu aj fungovanie. Veľa vecí sa
v DATALANe pri nedávnej transformácii
(ktorej súčasťou bolo aj sťahovanie
do nových priestorov) zmenilo, no
stále vidíme, že máme rezervy. Aj preto nesľubujeme, že všetko bude zase
dobré. Všetci ale môžeme robiť čo najviac pre to, aby na nás táto kríza zanechala čo najmenšie následky.

V akom kontakte ste s vašimi
zákazníkmi? Je možné dodávať IT
služby dištančnou formou?

Niektoré áno, pri iných je potrebný pria
my kontakt ľudí. Naša vďaka všetkým
datalancom, ktorí boli pripravení zasia
hnuť a pomôcť, kedykoľvek to zákazník
potreboval. S mnohými zákazníkmi sme
projekty aj dodávky riešili na diaľku, no
mnohí z našich zákazníkov sú práve
ľudia a inštitúcie, ktorí nám ako krajine
pomáhajú zvládnuť krízu, boli nasadení
v prvej línií a nemali možnosť pracovať
z domu. Je ich naozaj veľa a našou snahou im bolo maximálne pomôcť, ako
sa len dá. Týka sa to napr. Sociálnej
poisťovne alebo samosprávnych krajov.
Ako členovia ITAS sme sa tiež pripojili k verejnému vyhláseniu a sme stále
k dispozícii na bezproblémové zabezpečenie prevádzky IT v štáte.

Priniesla táto kríza DATALANu
nejaké ponaučenie?

Podľa mňa platí, že každá náročná situácia ukazuje charakter. V ťažkých chvíľach
stojí prežitie na spolupráci, ohľadupl
nosti a zodpovednosti. U nás sme stavili
na dôveru v korektnosť našich ľudí – voči
zdraviu kolegov, voči online fungovaniu,
či proaktivite pre ďalšie fungovanie firmy
do budúcna. Každá firma je taká silná, ako
jej komunita. Tento rok DATALAN dosia
hne míľnik 30. rokov na trhu, čo sa nám
podarilo len vďaka dennodennej aktívnej
práci množstva kvalitných a zanietených
ľudí, aj preto je naša kľúčová firemná
hodnota 'spolu'. Táto naša „konkurenčná
výhoda“ mi dáva nádej a optimizmus aj
do budúcna. Buďme zodpovední, spolupracujme a komunikujme, robme veci
svedomito a so zanietením a zvládneme
to. Spolu.
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Poznáte trendy
v kybernetickej
bezpečnosti pre rok 2020?
Prostredie kybernetických hrozieb prešlo v roku 2019 niekoľkými
zmenami, ktoré sú detailne popísané vo výročnej štúdii SophosLabs
2020 Threat Report. Pochopenie týchto trendov je dôležité, aby sme
mohli predvídať, čo sa bude diať a mohli sa na to čo najlepšie pripraviť.
Datalanský Security tím pod vedením Jana Böjtösa, riaditeľa segmentu
Technologické riešenia a služby, sa naplno venuje tejto téme a v oblasti
dátovej bezpečnosti či GDPR zrealizoval viacero zaujímavých projektov.
"DATALAN na aktuálne otázky bezpečnosti reaguje rozširovaním svojho
portfólia ponúkaných riešení v oblasti bezpečnosti. Všetky tieto riešenia
vieme dodať a vieme aj prebrať kompletnú správu a monitoring nad
týmito riešeniami, takže zákazník dostane správu bezpečnosti svojho
IT ako službu." prezradil Jan. Aké sú hlavné zmeny v kybernetických
hrozbách, ku ktorým došlo minulý rok a ktoré budú mať vplyv na
kybernetickú bezpečnosť v roku 2020?

Ransomware-oví
útočníci pritvrdia
Ransomware je typ malware, ktorého
primárnou úlohou je prinášať zisk
útočníkovi pomocou výkupného,
ktoré je žiadané po zašifrovaní
uložených dát. Pre útočníkov je omnoho jednoduchšie zmeniť podobu malwaru ako zmeniť jeho správanie. Preto sa moderný ransomware spolieha
na malé modifikácie, ktoré nezmenia

jeho správanie ale táto zmena môže
narobiť veľké problémy antimalware
programom pri detekcii ransomware. Ransomware v roku pritvrdí,
keď zmení alebo pridá zvláštne rysy,
aby zmiatol niektoré ochrany proti
ransomware.
Ransomware
bude
i
naďalej
hlavným hráčom v oblasti hrozieb,
pokiaľ budú jeho obete jednoducho
identifikovateľné. Preto je životne
dôležité nasadiť robustné bez-

pečnostné mechanizmy, monitoring
a nástroje na reakciu, pokrývajúce
všetky koncové body, siete a systémy
a inštalovať softwarové aktualizácie
hneď, ako budú uvoľnené.

Drobná chyba,
veľký problém
Cloudové služby stále naberajú na po
pularite. Jeho hlavným prínosom je flexibilita, takže aj s malým úsilím je možné
aktivovať a vypínať zdroje podľa potreby, a tak škálovať výpočtový výkon.
Keď ale dôjde na zabezpečenie cloudu,
môže práve flexibilita a jednoduchosť
spôsobiť problémy. Najväčšou zrani
teľnosťou cloud computingu je jeho
nesprávna konfigurácia. Tak, ako sa
cloudové systémy stávajú zložitejšími
a flexibilnejšími, rastie aj riziko chýb
ich prevádzkovateľov. Spolu so všeobecnou neprehľadnosťou to z prostredia cloud computingu robí jasný cieľ
pre kybernetických útočníkov. Ochrana dát uložených v cloude vyžaduje
odlišné nástroje, pretože sa i model
hrozieb veľmi líši od útokov na pracovné
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stanice alebo servery. Je dôležité, aby
organizácie prehodnotili svoje stratégie pre cloud a mysleli pritom hlavne
na zabezpečenie.
Používatelia verejných cloudových
služieb môžu využiť na sledovanie
toho, čo sa im deje v cloude službu
CASB (Cloud Access Security Broker).
Ide o služby, ktoré na prístup do verej
ných cloudov využívajú sprístupnené
API
(Application
Programming
Interface) a pomocou neho získavajú a vyhodnocujú akcie vykonávané
v cloude. Pomocou týchto služieb
je možné kontrolovať napríklad
prácu s citlivými dátami v cloude,
pokusy útočníkov o prístup
ku cloudovým službám či
odhaliť chybné nastavenia v cloude, napríklad
verejné
zdieľanie
citlivých súborov.

Pokusy
o prekonanie
strojového
učenia
Kyberzločinci sa budú pokúšať narušiť
detekčné modely využívajúce strojové učenie, ktoré sa stalo základnou súčasťou väčšiny stratégií kybernetickej bezpečnosti moderných
organizácií. Kyberzločinci si uvedomujú, že sú tieto nástroje používané pre
odvracanie ich útokov, preto sa v reak-

cii na to zamerajú na pokusy vyhnúť sa
alebo oslabiť bezpečnostné systémy
využívajúce strojové učenie. Očakáva
sa snaha kyberzločincov o oklamanie
detekcie využívajúcej strojové učenie
a klasifikačné modely. Dokonca budú
využívať strojové učenie pre generovanie vysoko presvedčivého falošného
obsahu pre útoky postavené na
sociálnom inžinierstve. Okrem využitia prevencie a ochrany k zastaveniu
útokov, kým k nim dôjde, sa podnikom
odporúča zaujať viacvrstvový prístup
k zabezpečeniu. Kombináciou ľudských
lovcov hrozieb s poprednými preve
renými prieskumami hrozieb a technológiami ako je hlboké učenie,
môžu organizácie rýchlejšie
detegovať a potlačiť aj tie
najsofistikovanejšie hrozby, aby minimalizovali ich
dopady a náklady.

Útoky na IoT
Počet „smart“ zariadení
v domácnostiach a v organizáciách, ktoré sú pripojené na
internet, každým rokom narastá.
Problémom je to, že nie všetky tieto
zariadenia boli navrhnuté s ohľadom
na bezpečnosť a často sa stáva, že
objavené bezpečnostné zraniteľnosti
v týchto zariadeniach nie sú zo strany výrobcu opravené. Preto môžu byť
tieto zariadenia využité zo strany
útočníka ako vstupný bod pri útoku

na iné zariadenia v sieti.
Dôležitým prístupom v predchádzaní útokov cez IoT je kompletný
zoznam všetkých IoT zariadení v organizácii, ktoré sú pripojené na internet
a ich pravidelná aktualizácia. Taktiež je
potrebné pravidelné zisťovanie zrani
teľností na týchto zariadeniach pomocou nástrojov, ktoré sú na to určené.

Pozor na 5G
5G bude najdôležitejšia prevratná
technológia, ktorá ovplyvní prostredie
kybernetických hrozieb. Sľubuje totiž
prepojenie takmer všetkých aspektov života prostredníctvom siete ale
súčasne prinesie i zásadné bezpečnostné riziká s novými potenciálnymi
vstupnými bodmi, ktoré vystavia organizácie novým typom útokov. Zatiaľ
čo 5G prichádza s ohromnými prísľubmi, prepracovanie našich základných
sietí otvorí Pandorinu skrinku kvôli
zavedeniu rádiových frekvencií, ktoré
doteraz neboli prístupné. 5G zaria
denia prinesú vstavané rádiá, ktoré už
nebudú vyžadovať komunikáciu s korporátnymi sieťami. Preto bude veľmi
ťažké identifikovať hrozby a kompromitované zariadenia.
Ešte nikdy nebolo pre produkty
kybernetickej bezpečnosti dôležitej
šie
spolupracovať
ako
systém.
Organizácie budú potrebovať viac
vrstvový prístup k zabezpečeniu, kedy
sa produkty prepoja a budú zdieľať
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použiteľné informácie. Synchronizovaný prístup k zabezpečeniu vytvára
mosty umožňujúce produktom pracovať spoločne silnejšie, než by dokázali
samy o sebe.

MSP
bezpečnostnými
poradcami
Poskytovatelia riadených služieb –
Managed Service Providers sa stanú bezpečnostnými poradcami. Na dnešnom
preplnenom trhu je pre poskytovateľov
riadených služieb dôležité, aby sa ešte
viac usilovali o to, stať sa erudovanými
bezpečnostnými poradcami. Dôležité
je udržať krok s rýchlo sa rozvíjajúcim
prostredím hrozieb a dostupnými bezpečnostnými riešeniami, ktoré im zaistia bezpečnosť, ale aj aby boli títo MSP
vyškolení pre poskytovanie správnych
zdrojov svojim zákazníkom, aby mohli
skutočne využiť prínosy tejto príležitosti.
Poskytovatelia riadených služieb
musia interne tiež vykonať kroky
k zabezpečeniu ich vlastného prostredia, pretože sa stávajú lákavým cieľom
pre kyberzločincov. Poskytovateľom
riadených služieb sa odporúča využívať
dvojfaktorové overovanie a aby sa
uistili, že ochránili svoju sieť viacvrstvovým zabezpečením tak, aby sami
seba
chránili
pred
nechcenými
hrozbami.

DATALAN
A JEHO RIEŠENIA
Bezpečnosť systémov a informácií postupne naberá na dôležitosti nielen
zvyšujúcim sa počtom útokov na bezpečnosť a zvyšujúcim sa počtom únikov
informácií, ale aj prijímaním legislatívnych
nariadení, ktoré sprísňujú narábanie
s informáciami. GDPR, Zákon o informačných systémoch vo verejnej správe
či Zákon o kybernetickej bezpečnosti –
všetky tieto zákony sprísňujú narábanie
s informáciami a kladú dôraz na bez-

pečnostné aspekty zbierania, spracovávania a uchovávania informácií.
DATALAN na tieto aktuálne otázky bezpečnosti reaguje rozširovaním svojho
portfólia ponúkaných riešení v oblasti
bezpečnosti. Všetky tieto riešenia vieme
dodať a vieme aj prebrať kompletnú
správu a monitoring nad týmito riešenia
mi, takže zákazník dostane správu bezpečnosti svojho IT ako službu.

Ochrana perimetra
– Perimeter
Protection
Perimeter siete predstavuje odde
lenie a prvú ochranu lokálnej
siete od verejnej. Taktiež sú
tieto firewally využívané
ako vstupné brány pre
nadväzovanie
VPN
spojení. Ochrana perimetra je nutná ale nie
postačujúca podmienka
bezpečnosti lokálnej siete voči vonkajším hrozbám
a útokom.
Staršie
perimetrové
firewally
poskytovali hlavne služby na úrovni
L3/L4. To znamená, že rozhodovanie o povolení, resp. zakázaní
prenosov cez firewall bolo robené
na základe tzv. portových čísiel, ktoré
boli určené na rozlišovanie jednotli
vých typov dát. V poslednej dobe
s nástupom šifrovaných prenosov
už toto rozhodovanie na základe
portových čísiel nie je dostatočné,
preto nastúpili tzv. Next Generation
Firewally,
ktoré
úž
pokrývajú
viaceré bezpečnostné funkcionality.
Bezpečnosť je zabezpečená až na
aplikačnej úrovni, kedy firewally
robia svoje rozhodnutia na základe
obsahu komunikácie a nie na základe
čísiel portov. Na firewalloch je taktiež
možné riešiť antivírusovú ochranu
a taktiež ochranu pred rôznymi typmi útokov pomocou IPS (Intrusion
Prevention System).

Ochrana koncových
bodov – End Point
Protection
V mnohých prípadoch útokov typu
ransomware už nepostačujú klasické
antivírové programy, ktoré majú
hlavne problémy s detegovaním tzv.
„zero day“ ohrození, kedy ešte nie
sú známe signatúry pre tieto ohrozenia. V dnešnej dobe musí byť ochrana koncových zariadení komplexná
a musí pokrývať oveľa širšie pole bezpečnosti. S postupným nástupom šifrovanej komunikácie sa objavujú aj
ďalšie problémy s bezpečnosťou komunikácie. Zaužívané blokovanie
komunikácie na perimetrových firewalloch alebo na
proxy serveroch nemusí
byť účinné, nakoľko komunikácia je šifrovaná
a tieto prvky nemajú
prístup k obsahu komunikácie, na základe
ktorého by mohli rozhodnúť, či ide o bezpečnú
a
povolenú
komunikáciu.
Preto je odporúčané preniesť na
koncové body aj kontrolu a obmedzovanie
prenášaných
typov
údajov, tzv. „content protection“.
Sofistikovanejšie systémy na ochranu
koncových bodov dokážu robiť aj inventarizáciu nainštalovaného softvéru a podľa nainštalovanej verzie vedia
určiť, či ide o zastaranú verziu s bezpečnostnými zraniteľnosťami.

Zisťovanie
zraniteľností
– Vulnerability
assesment

Zisťovanie zraniteľností a penetračné
testy predstavujú testovanie bezpeč
nosti informačného systému prostredníctvom nástrojov a postupov,
ktoré sú bežne využívané hackermi cielene napádajúcimi dostupné
informačné
systémy.
Testovanie
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môže byť vykonávané buď z pohľadu
vonkajšieho alebo interného útočníka. V prípade odhaľovania vonkaj
ších zraniteľností sú na známe
zraniteľnosti
kontrolované
služby zákazníka, ktoré sú
prístupné na jeho verej
ných IP adresách z Internetu. Ide o kontrolu
úrovne
zabezpečenia
elektronických
služieb,
ktoré
sú
poskytované
v prostredí internetu. Pomocou
interného
zisťovania
zraniteľností sa detegujú a identifikujú vnútorné zraniteľnosti, ktoré sú
útočníkom prístupné, ak sa nachádzajú priamo vo vnútornej sieti zákazníka,
alebo sa do tejto siete dokážu dostať
vzdialene po prekonaní perimetrových
ochrán. Testy sú vykonávané pomocou
automatických nástrojov na zisťovanie
zraniteľností. Následne sú nájdené
zraniteľnosti podrobené manuálnemu
testovaniu – dodatočnému potvrde
niu nájdenej zraniteľnosti a o jej
využití na preniknutie do systému.
Počas testu sú preverené aj schopnosti bezpečnostných prvkov detego
vať a zamedzovať pokusy o prienik do
informačného systému.

Bezpečnosť
citlivých dát
V súčasnej ére informácií, dáta sú
„nerastným bohatstvom“ každej organizácie. Neustála a proaktívna ochrana dát pred všetkými hrozbami, vrátane externých i interných krádeží dát,
zničením, znehodnotením a zneužitím
dát, musí byť hlavnou prioritou každej
organizácie. Ochrana dát nie je vecou jednoduchou, keďže množstvo
dát a ich zdroje exponenciálne rastú.
Riešenie na ochranu citlivých dát od
DATALANU poskytuje neinvazívnu
architektúru
pre
monitorovanie
a audit práce užívateľov s rôznymi
dátovými zdrojmi v reálnom čase
a ako aj testy zraniteľnosti dátových
zdrojov. Monitorovanými dátovými

zdrojmi môžu byť všetky hlavné
databázové platformy, platformy pre
spracovanie
neštrukturovaných
dát alebo NoSQL databázy.
Riešenie poskytuje komplexnú správu zabezpečenia dát, kontrolu
prístupu
užívateľov
k systému a dátam
a aktívne prostriedky pre zabránenie
zneužitia dát normálnymi aj privilegovanými
užívateľmi. Nezávislosť riešenia celkom zabrání akémukoľvek
neoprávnenému
manipulovaniu
so záznamami auditov, prípadne obídeniu auditu. Riešenie umožňuje monitorovať 100 % dátových operácií
vrátane lokálneho prístupu.

Bezpečnosť
aplikácií
Niet pochýb, že aplikácie sú dôležité
pre každú organizáciu. Výkonné,
dostupné a funkčné aplikácie sú dnes
už neodeliteľnou súčasťou každej
organizácie. Od nich priamo závisí kvali
ta služieb a produktov, ktoré organizácia poskytuje. Prostredníctvom aplikácií
zamestnanci i externisti pristupujú
k doležitým dátam a iným hodnotám.
Avšak bez správnej ochrany, práve apli
kácie sa môžu stat cieľom pre zneužitie, ktoré môžu viesť k nežiadúcim
únikom dôležitých informácií a dát.
Hlavné hrozby, ktorým organizácie pri
ochrane aplikácií čelia, sú prekonanie
existujúcich bezpečnostných opatrení
automatizovanými útokmi či robotmi,
krádež dát a prístupových práv k používateľským kontám nežiaducimi softvérmi a keylogermi či útoky cez aplikácie, ktoré obídu bezpečnostné riešenia
založené na reputácii a signatúrach.
Riešenie na ochranu aplikácií od
DATALANu zabezpečí ochranu Web
aplikácií pred zraniteľnosťami a web
útokmi,
identifikuje
a
likviduje
automatizované útoky ešte predtým
než zapríčinia škodu a vďaka strojo-

vému učeniu identifikuje a likviduje
útoky s vysokou úrovňou presnosti.

Bezpečnosť ako
služba

Firmy a organizácie sú k venovaniu
sa bezpečnosti tlačené stále silnej
šou bezpečnostnou legislatívou ale
i rastúcou digitalizáciou. Vedie to
k väčšej otvorenosti a tým aj k väčšej
ohrozenosti. Spoločnosti zavádzajú legislatívne zmeny ohľadom bezpečnosti, ktoré definujú základné
normy na zabezpečenie organizácie
v oblasti informačných technológií.
Vyžaduje to nemalé investície do
technológií, nastavenia procesov
a ľudských zdrojov. V súčasnosti
však nájsť bezpečnostného technika
nie je jednoduché ani lacné. Preto
DATALAN ponúka riešenie „Bezpečnosť ako služba“. Znamená to
delegovanie starostlivosti o bezpečnosť svojej infraštruktúry na
DATALAN. Jednoducho zveríte ochranu svojho IT do rúk DATALANu a jeho
expertom a budete platiť iba za službu t. j. za to, že sa niekto stará o vašu
bezpečnosť .

Súlad
s bezpečnostnou
legislatívou
V posledných rokoch nadobudli účinnosť na Slovensku kľúčové zákony,
ktoré definujú základné normy
kybernetickej bezpečnosti:
Zákon o ochrane osobných údajov
- č. 18/2018 Z. z.
Zákon o kybernetickej bezpečnosti
– č. 69/2018 Z. z.
Zákon o informačných technológiách
vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z.
DATALAN pre všetky organizácie
ponúka riešenia na zabezpečenie
súladu s uvedenými legislatívnymi
zmenami, a to z pohľadu metodiky
i technologických riešení.

15

16

INŠPIRÁCIA Z PRAXE

Moderné a bezpečné
IT vám pomáha
lepšie fungovať
Výnimočná situácia, ktorá nás zastihla, si vyžaduje výnimočné riešenia. Aj
my ako IT spoločnosť sme sa rozhodli
pomôcť v oblasti, v ktorej sme doma.
DATALAN experti preto od vypuknutia pandémie koronavírusu poskytujú svoje know-how, nástroje a vedomosti, s cieľom obmedziť nežiadúci
dopad opatrení na vaše každodenné
fungovanie. Aj naďalej sme pripravení
pomôcť vám dosiahnuť plynulú, efektívnu a čo najjednoduchšiu prevádzku.
Naše nástroje, technologické možnosti
a expertné know-how sú vám plne k dispozícii. Vďaka dlhoročným skúsenostiam
a tímu odborníkov vám v rámci segmentov Samospráva, Štátna správa, Zdravo
tníctvo a Financie, telekomunikácie
a priemysel ponúkame fungujúce riešenia, prispôsobené aktuálnym potrebám
a podmienkam. Nasadiť do praxe ich
vieme aj na diaľku, rýchlo a bez veľkých
investícií. Zoznámte sa s dostupnými
možnosťami:

Riešenia pre obce,
mestá a kraje

Webový portál Digitálne mesto vám
pomôže s poskytovaním kvalitných online služieb pre občanov a samosprávy.
Ide najmä o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na
internete. Webová aplikácia Digitálne
zastupiteľstvo zas komplexne zastrešuje všetky procesy súvisiace s prípravou
elektronických podkladov pre zasadnutia komisií, mestskej rady a mestského
zastupiteľstva. Riešenie sme nedávno
implementovali aj u zákazníka Trnavský
samosprávny kraj, ktorý sa stal historicky

prvou samosprávou, ktorá aplikáciu
Digitálne zastupiteľstvo využila v praxi
a rokovanie zastupiteľstva realizovala
formou videokonferencie. Nová verzia
DZ bola v kraji nasadená za zrýchlených
podmienok, spoločne pretestovaná
a experti z DATALANu zároveň poskytli
aj hotline a podporu počas zrealizovaného online rokovania zastupiteľstva.
K dispozícii je vám aj Dátové centrum
obcí a miest (DCOM), ktorého cieľom
je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie
eSlužieb občanom na úrovni regionálnej
a miestnej samosprávy. Ide predovšetkým o inteligentné formuláre podaní
a informácie o konaniach, ktoré sú na
úradoch vedené o danom občanovi.

Elektronizácia
úradnej agendy

S riešením eFORM modul vám vieme
promptne pomôcť s elektronizáciou
vašej agendy. Cieľom riešenia je prevod
fyzických „papierových“ formulárov
využívaných v úradnom styku na komunikáciu do elektronickej formy. Na
vstupe vytvoríme elektronické formuláre
a prijmeme pôvodnú listinnú žiadosť
v elektronickej podobe. Tú je ďalej možné
využiť na strojové spracovanie alebo
spracovať v printovej (tlačenej) forme.

Prínosy sú rýchlejšia úradná komunikácia, zautomatizovanie procesov, získanie
elektronického štruktúrovaného dokumentu ale hlavne, obmedzenie potreby
fyzickej komunikácie.

Online komunikácia
s univerzitami

Vďaka moderným možnostiam je možné
štúdium, skúšky, zápisy aj ďalšie procesy
realizovať digitálne. No aby to išlo bez
problémov a bezpečne, je potrebné byť
kvalitne vybavený a pripravený. Pre hladký priebeh online rokovaní ponúkame
univerzitám nástroj ePorady – agendu
vybavíte rovnako, ako keby ste sedeli
fyzicky vedľa seba. Aplikácia je dostupná
odkiaľkoľvek, stačí vám pripojenie na sieť.
Poskytuje virtuálny priestor na komunikáciu a prípadné hlasovanie či diskusiu
k bodom programu a zároveň slúži ako
jednotné úložisko všetkých relevantných dokumentov, podporuje ich online
zdieľanie, komentovanie. S ePoradami
svoje stretnutie nielen zrealizujete v reálnom čase, ale ostáva vám aj stály online
prístup k spracovávaným dokumentom
a výstupom z porady a tiež k celému
archívu kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
Aj štátnice, rôzne skúšky či obhajoby
môžu vysoké školy a univerzity usku-

INŠPIRÁCIA Z PRAXE

točniť aj online bez fyzickej prítomnosti
- napríklad prostredníctvom videokonferencie. Jedným z vhodných riešení je
videokonferenčný systém Cisco Webex,
ktorý vám vieme dodať aj na diaľku.
Uľahčí nielen komunikáciu so študentami,
ale aj s kolegami, a to v bezpečnom móde
a s mnohými praktickými funkcionalitami.

Pomoc v akútnej
situácii

Rezervačný a vyvolávací systém OMEGA
vie promptne pomôcť všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s elektronizáciou agendy a komunikáciou s pacientom. Portál funguje ako flexibilný
nástroj na získavanie informácií a výber
termínu na žiadanom pracovisku,

poskytuje komfortný prehľad termínov
a zobrazuje odhadované časy. Prináša
jednoduchý a efektívny manažment
pacienta, znižuje byrokraciu a slúži ako
manažment a lepšie plánovanie zdrojov zdravotníckych zariadení. Dokáže
tiež určovať poradie podľa závažnosti
zdravotného stavu pacientov, prepájať jednotlivé oddelenia a pracoviská,
poskytuje prehľad vyťaženosti pracovísk
a informovať pacientov o termínoch ich
vyšetrení a iných informáciách prostredníctvom emailu a sms.

Správa dokumentov
od A po Z

EDPROC je jednoduché riešenie, ktoré
dokáže elektronizovať tok dokumentov

v akokoľvek veľkom firemnom prostredí.
Vyvinuli sme ho s cieľom jednoduchej
a prehľadnej digitálnej správy dokumentov od A po Z. Má tú výhodu, že
využíva moderné používateľské rozhranie vo webovom prehliadači založené
na Open Source softvéri Alfresco
Community Edition, a tak vám dokáže
pomôcť rýchlo, efektívne a bez veľkých
vstupných investícií. EDPROC zabezpečí
nielen prehľadnú prácu s dokumentom
a s jeho prílohami, ale zároveň umožňuje pridávať poznámky, priraďovať úlohy
jednotlivcom aj skupinám používateľov,
delegovať úlohy či vyhľadávať v dokumentoch podľa rôznych kritérií. Systém
notifikácií a detail aktivity informuje
v akom kroku procesu sa dokument nachádza.

ŠPECIÁLNA PONUKA
POZOR NA DIGITÁLNU
BEZPEČNOSŤ

V období, keď väčšina komunikácie prebieha online, je dôležité ešte viac dbať na
bezpečnosť - dát, prístupov, procesov,
vybavenia. Aj na to máme pár nástrojov,
ktoré zabezpečia vaše aktuálne potreby. Predísť neočakávaným výpadkom
poskytovaných služieb, kybernetickým
útokom zvonka a nežiadúcim únikom
informácií vám pomôžeme s riešením
Monitoring a správa infraštruktúry.
Poradíme vám aj ako na nepretržitú
a proaktívnu ochranu dát pred všetkými hrozbami, čo by dnes malo byť
vašou automatickou prioritou, pomocou riešenia Bezpečnosť citlivých dát.
Veľmi potrebný je aj prehľad o nepodporovaných a neaktualizovaných systémoch vo vašej sieti, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre bezpečnosť.

Zabráňte odcudzeniu dôverných informácií alebo spôsobeniu iných škôd
v sieti. Odborníci z DATALANu otestujú,
na akej úrovni je bezpečnosť vo vašej inštitúcii a či nie ste vystavení možnému
riziku pomocou riešenia Zisťovanie
zraniteľností a penetračné testovanie.

ÚČINNÁ A RÝCHLA KONTROLA

Zabráneniu
šíreniu
koronavírusu
a ochrane zamestnancov a návštevníkov
firmy či inštitúcie pomáha aj meranie telesnej teploty návštevníkom pri vstupe
do budovy. DATALAN preto ako IT dodávateľ prináša jednoduché technologické
riešenie, vďaka ktorému dokážete efektívne zabezpečiť vykonanie opatrenia
a zvýšiť bezpečnosť prevádzky. Moderné
a praktické nástroje sú založené na me
raní telesnej teploty kamerou a fungujú na báze technológií novej generácie,

využívajúcich deep learning algoritmy.
Dostupné sú v štyroch úrovniach riešenia – mobilné, hybridné, stredné fixné
a veľké fixné riešenie a sú vhodné pre
všetky inštitúcie od menších firiem, cez
obchody, lekárne, pošty až po veľké fabriky, business centrá či obchodné centrá. Je možné ich vykonávať buď ručným
meraním alebo montážou na statív či
stenu. Ponúkajú pokročilé možnosti
ako detekcia pomocou umelej inteligencie, detegovanie teploty aj napriek
rúšku alebo respirátoru, tie zložitejšie
majú dokonca zabudovanú akustickú
a vizuálnu signalizáciu detegovanej
osoby so zvýšenou teplotou a dokážu
merať aj davy ľudí, nielen jednotlivcov,
čo ocenia najmä väčšie fabriky či obchodné centrá. V prípade záujmu sme
pripravení vám tieto nástroje predviesť,
a poradiť s výberom.
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Technologické
trendy ako funkčné
riešenia v praxi
DCOM+ PRE MESTÁ
- PRÍSTUPNEJŠIE A LEPŠIE E-SLUŽBY
OBČANOM

Hlavným cieľom projektu Dátové
centrum obcí a miest (DCOM) je
sprístupniť a zlepšiť poskytovanie
eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Projekt je
prínosom pre občanov a podnikateľov,
pracovníkov obecných a mestských
úradov a pre celú verejnú správu.
Ambíciou projektu DCOM+, ktorý zastrešuje DEUS – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy, je priniesť
mestám moderné riešenie elektronizácie.
Mestá budú môcť vďaka DCOM+ využívať
elektronické služby riešenia podľa ich
potreby, bez nutnosti meniť aktuálny
informačný systém. Mesto tak získa prepojenie na centrálne registre a agendové
informačné systémy verejnej správy.
Prepojenie
portálu
dcom.sk
so slovensko.sk umožní obyvateľom
a podnikateľom získať nielen prístup
k elektronickým službám samosprávy, ale
vo svojej súkromnej zóne aj k vybraným
dátam, ktoré o nich mesto eviduje. Výsledkom zmeny bude otvorený systém, ktorý
umožní pripojenie a integráciu IS miest
od certifikovaných dodávateľov. Zároveň
bude IS DCOM v roli sprostredkovateľa
všetkých integrácií pre samosprávu.
„Projekt poskytuje mestám nielen priestor
pre beh potrebných aplikácií, ale zároveň
umožňuje bezpečné ukladanie a prácu
s dátami, zaručuje vysokú dostupnosť
prevádzkovaných systémov, a tiež požadovanú úroveň informačnej bezpečnosti,
a poskytne spoľahlivé prepojenie a kompatibilitu na iné systémy verejnej správy,“
sumarizuje výhody DCOMu konzultantka
Lenka Mitáková z divízie SAM. Projektu
sa venuje dlhodobo a svoje skúsenosti

pravidelne zdieľa priamo s používateľmi
IS. „Výhodou pre nich je, že dátové centrum
je prevádzkované vo forme cloud computingu, čo samosprávam sprístupní technicky
náročné aplikácie, ktoré by na lokálnom
počítači nebolo možné využívať. Znamená
to, že DCOM poskytuje používateľom aplikácie spôsobom „softvér ako služba“, bez potreby inštalácie softvéru v úradoch.“

OVERSI – RÝCHLO, ÚSPORNE
A S VÝSLEDKAMI

Štátny portál OverSi má na svojom
konte prvé zaujímavé čísla a výsledky: prepojil viac ako 27 568 používateľov, úrady si prostredníctvom
tohto systému stiahli 675 055 výpisov
a občanom a podnikateľom priniesol
úsporu 10 303 686 eur. Najvyužívanej
šími službami portálu sú výpis z obchodného, živnostenského a registra
trestov. Na jeho funkčnosti sa podieľal
aj DATALAN.
Cieľom portálu OverSi je zníženie byrokracie a uplatnenie pravidla „Jedenkrát
a dosť“ v praxi, čo znamená, že štát by
nemal žiadať od občana či podnikateľa
doklad, tlačivo, údaj, ktorý už (ktorémukoľvek) štátnemu úradu odovzdal. Projekt
vytvára podmienky na zapojenie všetkých
organizácií verejnej správy cez rôzne typy
sietí. Portál využívajú úradníci a benefity
prináša občanom, podnikateľom a rôz
nym skupinám obyvateľov.
Medzi najnovšie služby portálu OverSi patria potvrdenia o nedoplatkoch –
a práve tu participoval DATALAN. Zapracovali sme novú funkciu, ktorej výstupom
je poskytovanie informácie portálu OverSi
prostredníctvom
Centrálnej
správy
referenčných údajov o tom, či overovaná
fyzická alebo právnická osoba má alebo

nemá nedoplatky voči Sociálnej poisťovni.
Ako prezradil projektový manažér
Michal Ďungel: „Využili sme skúsenosti z predchádzajúceho projektu. Proces overovania nedoplatkov nie je jednoduchý, informácie sa nachádzajú v troch
rôznych agendových systémoch, príp.
v niektorých prípadoch ich musí manuálne
vyhodnotiť
zamestnanec
poisťovne.
V Sociálnej poisťovni bola v minulosti pre
tento účel vybudovaná webová služba, ktorá
agreguje získané výstupy a tie následne pre
portál OverSi vyhodnocujeme a spracovávame do čitateľnej podoby – elektronického
formulára.“ Náš návrh novej služby rešpektuje aj požiadavky na hromadné spracovanie žiadostí. „Pred nasadením bolo
riešenie podrobené dôkladným záťažovým
testom, vďaka čomu bol prechod na produkciu hladký, čo ocenili všetky zúčastnené
strany,“ dodal Michal Ďungel.

DIGITÁLNE ZASTUPITEĽSTVO
- KOMPLEXNÉ ZASTREŠENIE
ZASADNUTÍ

Inovácie v rámci elektronizácie procesov, modernizácia portálu a zvýšenie transparentnosti smerom k obyvateľom – to je len výber prínosov
Digitálneho zastupiteľstva. Webovú
aplikáciu z našej dielne už používa aj
Trnavský samosprávny kraj, ktorého
základnou požiadavkou na začiatku projektu bolo ponúknuť širokej
verejnosti informácie o zasadnutiach
Zastupiteľstva TTSK nad rámec predpísaný legislatívou, zoznámiť občana
s jeho zástupcami a ich aktivitami,
umožniť kraju vyjsť z anonymity.
Zamestnanci úradu modul Digitálne zastupiteľstvo aktívne využívajú už od roku
2015 a po rozhodnutí o jeho rozšírení

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

sme úradu priniesli nové benefity ako
efektívnejšie a jednoduchšie riadenie procesov prípravy materiálov a dokumentov,
plynulú tvorbu plánu rokovaní nezávisle
od stavu rozpracovania materiálov,
automatické vytváranie programu zasadnutia, zefektívnenie evidencie prijatých
uznesení a ich hromadné generovanie
z prerokovaných a schválených návrhov,
zjednodušenie sledovania termínov
a stavu plnenia úloh, sprístupnenie materiálov v elektronickej podobe členom
komisií, rady a poslancom a nový, prehľadný a používateľsky komfortný vizuál,
s responzívnou prezentačnou vrstvou
a s možnosťou jazykových mutácií.
Úpravy aplikácie DZ a portálu Otvorená
samospráva priniesli plusy v rámci komunikácie s verejnosťou. „Občanom sú
na nových stránkach portálu prezentované informácie o predsedovi a podpredsedoch TTSK, karta poslanca poskytuje
komplexný náhľad na prácu poslanca
zastupiteľstva – jeho dochádzku na rokovania, prehľad hlasovaní a členstvo v komi
siách či rade TTSK,“ vysvetľuje Ingrid Smatanová z divízie Samospráva v spoločnosti
DATALAN, ktorá sa rozvoju projektu venuje. „Občan sa prostredníctvom stránok
portálu dostane aj k archívu videozáznamov zo zasadnutí alebo si môže pozrieť livestream z práve prebiehajúceho rokovania.“

MONITOROVANIE PRÍSTUPU K
CITLIVÝM ÚDAJOM S IBM SECURITY
GUARDIUM

Ochrana údajov by v dnešnom
digitálnom svete mala byť jednou
z priorít každej spoločnosti. Množ
stvo dát rastie každou sekundou a aj
keď ich ochrana nie je jednoduchá,
existujú riešenia, ktoré s ňou dokážu
pomôcť. DATALAN má v tejto oblasti

silné know-how a zákazníkom medzi
prvými na trhu ponúkol riešenie IBM
Security Guardium.
Hlavným prínosom riešenia, ktoré sme
nasadili u zákazníka Slovenské liečebné kúpele Piešťany, je nielen monito
rovanie prístupu k údajom uloženým
v databázových systémoch a zabezpečenie súladu s predpismi na ochranu OÚ,
ale aj komplexná správa zabezpečenia
dát, kontrola prístupu užívateľov k systému a dátam a aktívne prostriedky pre
zabránenie zneužitia dát ako bežnými,
tak aj privilegovanými používateľmi.
Riešenie je zaujímavé najmä poskyt
nutím neinvazívnej architektúry pre
monitorovanie, umožňuje testy zrani
teľnosti ako aj audit práce používateľov
s rôznymi dátovými zdrojmi v reálnom
čase. Poskytuje prehľad o prístupoch
k databázovým systémom a citlivým
údajom v nich. „Vďaka nasadeniu tohto
riešenia má zákazník prehľad o tom, čo sa
deje v databázových serveroch,“ vysvetľuje
obchodný manažér Michal Tkáč, ktorý
nasadenie projektu u zákazníka zastrešoval. Unikátnosťou riešenia je tiež
100 % monitorovanie databázovej akti
vity nezaťažujúce databázový server.
Bezpečnosť nie je jednorazová záležitosť, je to neustály proces, a z pohľadu
súladu s legislatívou práve naše riešenie
pomohlo SLKP k naplneniu bezpečnos
tných potrieb. „Inštalácie tohto druhu
nie sú na Slovensku príliš časté, pretože
len málo firiem sa venuje tejto problematike v praxi. Čo sa však týka platformy IBM
Security Guardium, tak DATALAN má status
partnera v rámci Slovenska aj Čiech.“ ozrejmuje Jan Böjtös, ktorý tému bezpečnosti
v DATALANe inicioval.

EFEKTÍVNY MANAŽMENT PACIENTA
S REZERVAČNÝM SYSTÉMOM OMEGA

Prehľadnosť, jasnosť a efektívnosť
rezervovaných termínov a workflow
pacienta v rámci celého nemocničného
zariadenia. To sú výsledky nasa
denia rezervačného systému OMEGA u klienta Národný onkologický
ústav v Bratislave. Vďaka tomuto
riešeniu sme dosiahli nezávislosť od
pripojeného informačného systému
– kedykoľvek používateľné v praxi
s ktorýmkoľvek iným informačným
systémom.
Systém prináša jednoduchý a efektívny
manažment pacienta. Cieľom bolo znížiť
byrokraciu, zvýšiť komfort pri sledovaní
rezervovaného termínu a dostupnosť
medzi jednotlivými oddeleniami a pracoviskami. Klientovi NOÚ a následne
pacientom sme tak priniesli výhody pripomienok na objednaný termín, sledovania vlastného termínu a zefektívnenie
objednávania tak, aby bol maximálne
využitý čas návštevy pacienta.
Riešenie OMEGA sme ako technologický
dodávateľ využili kvôli jednoduchosti webového klienta, nezávislosti, bezpečnosti
a hlavne nenáročnosti pre úpravu na mieru presne podľa pracovných postupov
jednotlivých pracovísk. DATALAN mal ako
dodávateľ nemocničného informačného
systému ORDINIS pre nemocničné za
riadenie jednoznačnú úlohu - priniesť do
NOÚ hotové riešenie možné okamžite nasadiť do prevádzky. V prípade nasadenia
rezervačného systému OMEGA zohrávala úlohu jednoduchosť implementácie
t. j. jednoduché prepojenie cez dátové
rozhranie. "Najviac si na tomto riešení
ceníme väčšiu prehľadnosť vyťaženosti pracovísk a lepšiu optimalizáciu objednávania
termínov pacienta aj v závislosti od iných
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už objednaných termínov." hovorí Jozef
Macko, vedúci oddelenia informačných
technológií v NOÚ. Očakávané výsledky ako efektívne nakladanie so zdrojmi
nemocničného zariadenia – personálnymi aj medicínskymi akými sú zdravotnícke technológie, sa nám vďaka systému
OMEGA podarilo splniť. Unikátnosťou
tohto riešenia sú napríklad SMS notifikácie či QR kódy pre jednoduchšiu, rýchlej
šiu a efektívnejšiu prácu.

ROZŠÍRENIE APLIKÁCIE AEK
O NOVÝCH MANDANTOV

Sporiteľňa denne spracováva stovky
prípadov komunikácie vo veci exe
kúcií, čo zaberá značnú časovú
kapacitu pracovníkov. Zavedenie
elektronického príjmu a procesného
spracovania súčinnosti a exekučných
príkazov pomohlo odbúrať veľké
množstvo papierovej práce, zvýšilo
produktivitu tímu, sprehľadnilo procesy a orientáciu v dátach, uľahčilo
prístup k dokumentom a zlepšilo prácu s nimi. Aplikáciu Automatizácie
exekučných konaní (AEK) sme rozšírili
o nových mandantov, ktorými sú obce,
mestá a ZVJS, aby vedeli efektívnejšie
vymáhať nedoplatky napríklad na
miestnych daniach, čo im umožní uplatniť si svoje oprávnené pohľadávky
voči klientom sporiteľne.
Systém automatizovaného spracovania exekučných konaní zohľadňuje potrebu pružnej reakcie na požiadavky
exekútorov, ktorými je banka povinná
sa zaoberať vo veľmi krátkych lehotách,
kedy napríklad musí byť blokácia vykonaná v rámci daného pracovného dňa.
Automatizované spracovanie exekučných
konaní umožňuje omnoho rýchlejšie vybavenie požiadaviek. Projekt rozšírenia
AEK o nových mandantov prešiel dvoma
fázami. V prvej sa vykonávala automatizácia súčinností, čiže išlo o pasívne zisťovanie informácií o účtoch. V druhej fáze
sa už vykonávala automatizácia exekúcií
s manuálnou realizáciou zmien v bankovom systéme.
Zavedením aplikácie bol vytvorený
nástroj na uplatnenie relevantných
pohľadávok voči klientom sporiteľne,
ktorý umožňuje spĺňať legislatívnu požiadavku voči mestám, obciam a ZVJS. Auto

matizuje proces, ktorý by sa musel kompletne riešiť manuálne. V rámci rozšírenia
AEK o nových mandantov sme využili
našu už existujúcu aplikáciu AEK, ktorá
u zákazníka funguje už dlhodobo.
Po implementácii automatizovaných
exekučných konaní pre obce, mestá
a ZVJS sa znížili náklady na ľudské zdroje, znížila chybovosť, zvýšila bezpečnosť
a podstatne skrátil celkový proces.

SERVISY A PNEUSERVISY –
ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE
SERVISNÝCH POŽIADAVIEK

Pre nášho dlhoročného zákazníka
z oblasti financovania úžitkových
a osobných automobilov sme vyvinuli novú aplikáciu – Servisy, pneu
servisy, ktorá umožní elektronické
podávanie servisných požiadaviek
servisnými strediskami. Zákazníkovi
ušetrí čas aj náklady, ale prinesie mu
aj možnosť väčšej kontroly a vyhodnocovania servisných požiadaviek
a úkonov či zdigitalizovanie celého
procesu od prijatia požiadavky až
po jej vybavenie.
Aplikácia sa skladá z dvoch častí. 1. časť
aplikácie slúži pre zadávanie servisných
úkonov
servisným
pracovníkom,
2. časť predstavuje modul pre zber
a schvaľovanie žiadostí o servisný úkon
zamestnancom spoločnosti.
1.ČASŤ: Aplikácia pre zadávanie
žiadostí:
Aplikácia je určená pre servisné strediská
zákazníka. Zamestnanec, servisný pracovník, bude schopný zadať predpísané
údaje pre schválenie servisného úkonu.
Aplikácia zobrazí formulár, kde servisný
technik postupne zadáva požadované
údaje: údaje o vozidle (VIN, ŠPZ, model auta), údaje o servisnom pracovisku,
kontaktné údaje či údaje o zákazke (druh
servisu, typ úkonu, atď).
2.ČASŤ: Aplikácia pre schvaľovanie
servisných úkonov:
Aplikácia je určená pre zamestnancov zákazníka na schvaľovanie žiadostí
o schválenie servisného úkonu. Schvaľovateľ bude mať po prihlásení do aplikácie možnosť zobrazenia žiadostí v definovaných stavoch (prijatá, v spracovaní,

schválená, schválená s refakturáciou
a zamietnutá) ale aj možnosť spracovať
žiadosť, a to schváliť alebo zamietnuť.
Elektronické
zadávanie
servisných
požiadaviek prináša možnosť kontroly
a vyhodnocovania servisných požiadaviek
a úkonov a súčasne predstavuje nástroj
na digitálne schvaľovanie či zamietnutie
servisných požiadaviek. Po dokončení
diela prejavil zákazník spokojnosť
s výsledkom a momentálne plánujeme
realizovať druhú fázu projektu v ktorej sa
budeme venovať automatizácii interných
procesov schvaľovania.

NÁHRADA A ROZŠÍRENIE SYSTÉMOV
PRE ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU

Nášmu klientovi z oblasti bankov
níctva sme nasadili nový emailový
systém, ktorý priniesol efektívnej
šiu prácu s podnikovým e-mailom
a kalendárom a rozšírenie celého systému o množstvo ďalších funkcionalít. Nový systém uľahčuje spoluprácu
s dôležitými dokumentami, ponúka lepší spôsob zobrazenia emailov
a práce s nimi, ako aj prehľadnejšie
vyhľadávanie či prácu s kalendárom.
Exchange je aktuálne najpoužívanej
ším emailovým systémom na svete. Jeho nasadenie u klienta prináša
oproti pôvodnému systému Lotus
Notes zefektívnenie a zlepšenie pre
vádzky systému z hľadiska bezpečnosti,
finančných nákladov a jeho kompatibilitu
s ďalšími produktami tejto spoločnosti,
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ktoré sú v banke už v prevádzke alebo
sa v najbližšom období plánujú nasadiť.
„Klientovi sme dodali a implementovali
emailový systém Exchange spolu s jeho
antivírusovou ochranou, zmigrovali údaje z existujúceho emailového systému na
platforme Lotus Notes do nového systému
Exchange a tiež dodali a implementovali
systéme Skype for Business.“ vysvetľuje postup obchodný manažér projektu
Michal Tkáč.
Pre používateľov riešenie prináša multifaktorovo zabezpečený prístup k ich
emailovej schránke a online archívu,
kdekoľvek sa nachádzajú a za možnosti
prístupu z ich notebooku alebo mobilného zariadenia. Celkovo bolo do nového
mailového systému presmerovaných
1 094 používateľov – zamestnancov banky.
Emailové služby sme implementovali
vo vysokej dostupnosti štvoricou fyzických
Exchange 2016 Mailbox serverov v jednej
Database Availability Groupe – dva
servery v HTP (Hlavné technologické pracovisko) a dva v ZTP (Záložné technologické pracovisko). Parametre dodávaného
systému boli navrhnuté v Exchange konfigurátore tak, aby postačovali na poskytovanie emailových služieb pre 1 200
používateľov banky aj pri výpadku jedného dátového centra.

PREDAJ NA SPLÁTKY CEZ MOBILNÚ
APLIKÁCIU

Trendom dnešnej doby je prepájať procesy, činnosti, dáta, systémy,
ktoré zabezpečujú hlavnú činnosť
malých i veľkých spoločností. Kon
krétne bankám takéto prepojenie prináša zjednodušenie obsluhy
interných systémov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Na druhej
strane klientovi komfortnejšie vybavovanie požiadaviek bez zbytočnej
administratívy či opätovného vypi
sovania a predkladania rôznych dokumentov. Preto sme pre nášho klienta
z bankového sektora prepojili dva procesy, ktoré doteraz fungovali nezávisle
od seba a dotýkajú sa niekoľkých
systémov.
Riešenie je veľmi zaujímavé najmä preto,
lebo prepája procesy, ktoré doteraz fungovali úplne samostatne. Elektronické
bankovníctvo, ktoré zjednodušuje ban-

kové operácie či komunikáciu s bankou
a Predaj na splátky v rámci akejkoľvek
kamennej či online predajne partnerov
banky. Výsledkom je automatické prepojenie dvoch samostatných procesov
– procesu prípravy, schválenia a podpísania zmluvy o splátkovom kalendári
a procesu prípravy a uzavretia zmluvy na
poskytovanie služby elektronického bankovníctva, ktoré naviac umožňuje použiť
možnosti Elektronického bankovníctva
už počas procesu podpisovania zmluvy o splátkovom kalendári. Pre banku aj
zákazníka sme tak priniesli riešenie, ktoré
šetrí čas i peniaze obom stranám.
Odteraz vie klientom banka pripraviť
potrebné podklady bez zbytočnej admi
nistratívy a súčasne má klient možnosť
podpísať pôžičku formou SMS správy.
Banke sme takýmto spôsobom pomohli
rozšíriť jej obchodný kanál – okrem toho,
že môže získať nových klientov, rozširuje aj
svoje služby pre tých súčasných a udržuje
sa o krok vpred pred konkurenciou. Riešenie podporuje integráciu samostatných
bankových procesov, prepájanie rôznych
bankových produktov, umožňuje objekti
vizovať a udržiavať v aktuálnom stave
údaje o klientoch banky a podporuje jednotnú stratégiu práce s klientami. Výsledkom je zlepšovanie možností jednotne
pristupovať k svojim klientom a ponúkať
im vysokú úroveň služieb.

PRI OBROVSKEJ AGENDE POMOHLA
AUTOMATIZÁCIA

Prehľadné a rýchle spracovanie
obrovského množstva agendy – to je
hlavný výsledok riešenia, ktoré na
Slovensku z pohľadu počtu zapojených
používateľov a rozsahu integrácie
nemá konkurenciu. DATALAN ho reali
zuje pre Sociálnu poisťovňu.
Projekt má za cieľ zabezpečiť automatizovanú komunikáciu Sociálnej poisťovne
cez Ústredný portál verejnej správy
(ÚPVS). Dodané riešenie spracováva
všetku vstupnú aj výstupnú eDesk komunikáciu zákazníka, pričom rádovo
ide o tisícky správ denne. Projekt bol
rozdelený do viacerých etáp, v rámci ktorých sme postupne zrealizovali
automatizovanú komunikáciu cez ÚPVS
aj automatizované triedenie súdnej
a exekútorskej agendy, riešenie sme

rozšírili o funkcionalitu hromadného
zasielania rozhodnutí SP, pripravili sme aj ďalšie elektronické formuláre
a realizovali ďalší rozvoj automatizovaného systému, najmä v oblasti integrácií a rozvoja registratúry.
Z hľadiska využívania ide o jeden z naj
rozsiahlejších
projektov
zapojenia
verejnej inštitúcie na portál ÚPVS na
Slovensku. Riešenie zákazníkovi prinieslo
automatizovanú
elektronickú
eDesk komunikáciu s občanmi, firmami a ďalšími orgánmi verejnej moci.
Prínos riešenia zákazník vidí najmä
v prehľadnosti, rýchlosti a jednoduchosti spracovávania obrovského množstva
agendy oproti stavu pred automatizáciou.
Automatizáciou riešenia sa zaťaženie
zamestnancov výrazne odbúralo. „Pri
vývoji riešenia sme špeciálne zamakali na
testovaní a doladení pod reálnou záťažou,
a určite i vďaka tomu bolo označené
za vzorové aj zo strany integračných
partnerov.“ zhodnotil Michal Ďungel
z DATALANu, ktorý projekt zastrešuje.
Ide o prvé nasadenie nášho riešenia
eGOV Connector pre inštitúciu verej
nej správy, a zároveň najkomplexnejšie
nami dodané riešenie, čo sa týka počtu
používateľov, pobočiek, početnosti spracovávanej agendy a integrácie riešenia
s ďalšími systémami.
Viac prípadových štúdií, ktoré
sme realizovali u našich
zákazníkov, nájdete na
www.datalan.sk/case-studies
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PRODUKTY PRE VÁS
Pri výbere IT nástroja okrem iných dôležitých parametrov často rozhoduje rýchlosť
implementácie a úspora nákladov. DATALAN vám ako IT partner ponúka viaceré "hotové"
produkty, ktoré sa osvedčili v praxi u desiatok zákazníkov a vieme ich spojazdniť efektívne
a rýchlo aj u vás. Datalanské produkty vyvinuli, implementujú a rozvíjajú kolegovia
zo všetkých segmentov. Niektoré majú primárne využitie len v jednom segmente - či už ide
o Samosprávu, Štátnu správu, Zdravotníctvo alebo Financie, telekomunikácie a priemysel,
iné sú využiteľné u rôznych typov zákazníkov. Všetky riešenia však dávajú zmysel a naši
zákazníci sa môžu spoľahnúť, že kupujú užitočné služby fungujúce v praxi. Pomocou
týchto produktov vieme zjednodušiť život vám i vašej firme.

Viac info o našich produktoch nájdete na
www.datalan.sk/produkty

IAM – Identity Access
Management

ESB – Enterprise
service bus

Jedno prihlásenie, množstvo
prístupov pomocou IAM

Okamžitá výmena informácií
medzi systémami a prepojenie
aplikácií

eForm modul

Edproc

Spravujte formuláre z jedného
miesta

Správa dokumentov
v predpísaných procesoch
od A po Z

MS SharePoint

Monitoring a správa
infraštruktúry

Prispôsobíme ho vašim potrebám
a spoločne z neho vyťažíme
maximum

Správu informačných systémov
a infraštruktúry nechajte na nás

BCM – Riadenie
kontinuity činností

Bezpečnosť
citlivých dát

Pripravte sa na nečakané situácie
a ochráňte tak vašu organizáciu

Chráňte svoje dáta – najcennejšie
bohatstvo vašej firmy
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Zisťovanie zraniteľnosti
a penetračné testovanie
Zistite ako ste na tom
s bezpečnosťou a otestujte
sa ako hacker

Riešenie pre súlad
s GDPR
Chráňte osobné údaje efektívne,
úsporne a s prehľadom

eGOV Connector
Vyrieši elektronickú
komunikáciu cez eSchránky

Digitálne mesto
Moderné, efektívne, elektronické
online služby pre občanov
a samosprávy

KORWIN
Komplexná ekonomická agenda
a spracovanie dát pre mestá
a obce

Správa registratúry
Memphis
Evidencia registratúrnych
záznamov a spisov

Digitálne
zastupiteľstvo
Komplexné zastrešenie vašich
zasadnutí pomocou webovej
aplikácie

CMN 3.3 – Cenová
mapa nehnuteľností
3 písmená, 3 riešenia, verzia
3.3, 30 miliónov údajov a jedna
cenová mapa

Chatbot

ORDINIS 4.0

Inteligentný, rýchly a vždy
k dispozícii – kdekoľvek
a kedykoľvek

Nemocničný informačný systém,
s ktorým vás baví ordinovať
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HPE PRIMERA

Ukladanie dát novej generácie
HPE Primera – nová platforma pre ukladanie dát, navrhnutá tak,
aby bola čo najjednoduchšia, dostupná a spĺňala výkon pre
aplikácie v kritických situáciách. Využíva najpokročilejšiu "AI"
platformu v odvetví - HPE InfoSight, aby tak priniesla významné
benefity, vrátane 93 % úspory času, ktorý strávite správou svojho
dátového úložiska alebo schopnosti predvídať problémy
a zabraňovať ich výskytu či zvyšovať výkon aplikácií.

HPE Primera ponúka:

HPE

100%

• Služba obnovenia technológie HPE – HPE Vám každé tri
roky poskytne obnovovaciu
technológiu bez prerušenia.

• 100 % záruka dostupnosti –
Vysokodostupné úložisko,
ktoré zaistí Váš čas prevádzkyschopnosti aplikácií pre kritické situácie.

• HPE garancia väčšieho
úložiska – Technológie HPE
Primera pomáhajú čo najlepšie
využiť systémovú flash kapacitu
a zároveň zlepšujú výdrž médií.

• Bez potreby prerábania IT
infraštruktúry – Jednoduchý
spôsob aktualizácie pre zväčšovanie Vašich zdrojov.

• All-inclusive softvér – Prístup
ku všetkým funkciám a vylepšeniam operačného systému
vrátane HPE InfoSight bez
ďalších nákladov.

• Získajte neobmedzenú
hodnotu z Vašich all-flash
investícií – HPE Primera transformuje budúcnosť vlastníctva
úložného priestoru.

AJŤÁK RADÍ

Ajťák odporúča: Ako ostať FIT
High-tech stravovanie
a Low-tech športovanie
V poslednej dobe sú takmer všetci
posadnutí zdravým životným štýlom. Dokonca aj niektorým z nás,
ITčkarov, začína vŕtať v hlave, či na
tom niečo nebude. Len nedávno sa
nám podarilo schudnúť do lyžiarok
a po hybernácii počas koronakrízy
môžeme zasa chudnúť do plaviek.
Ako na to? Strava, pohyb, menej
stresu, ale kde začať?

tov (káva má v aplikácii 0 kalórií, takže
je vhodná aj pre IT-čkárov). Keď máte
chuť jesť viac, ako sa aplikácii páči,

Odborníci hovoria, že stravou. V tejto
oblasti sa nevyznám, tak som sa opýtal
manželky. 10 z 9 dnešných manželiek odporúča nejakú aplikáciu. Tá
moja nedá dopustiť na MyFitnessPal.
V aplikácii si zaznamenávate presný
príjem a výdaj kalórií, môžete si zadefinovať cieľ hmotnosti (všetkými
smermi) a tempo, ktorým ho chcete
dosiahnuť. Aplikácia vám navrhne
množstvo kalórií aj zloženie stravy,
ktorou cieľ dosiahnete. Prijaté kalórie
zadávate jednoduchým oskenovaním
čiarového kódu balenej potraviny,
vybratím zo zoznamu potravín alebo
celých jedál, vrátane vlastných recep-

musíte ísť športovať, aby vás nestresovali nepekné grafy. Športové výkony
zadávate manuálne alebo využijete
integráciu s vyše 50 fitness aplikáciami
alebo niektorými športovými hodinkami a náramkami. Ako príjemný bonus
obsahuje stránka aplikácie množstvo
zaujímavých receptov (samozrejme
s kalóriami a výživovými hodnotami).

Kvôli rovnováhe v prírode je vhodné
vyvážiť high-tech prístup k stravovaniu
low-tech prístupom k športovaniu. Kon
krétne k cyklistike. Tá je dnes veľmi po
pulárna a každý správny cyklista pozná
vzorec výpočtu optimálneho aj maximálneho počtu bicyklov v domácnosti:
Optimálny počet = n + 1
n - aktuálny počet bicyklov
Maximálny počet = m – 1
m - manželkou už netolerovaný
počet bicyklov

Zároveň má už každý správny cyklista
doma celoodpružený horský bicykel, cestný aj elektrický (pre manželku).. Stále sú
však situácie, keď musí použiť auto, taxík,
mhd alebo ísť potupne pešo. Pokiaľ
bývate v meste, aj na toto
existuje recept. Bicykel bez
prevodov,
cyklopočítačov,
snímačov kadencie a hydrauliky, tzv. singlespeed
alebo úspornejší variant
bez voľnobehu – fixka
alebo furtšlap. Okrem toho,
že výrazne zredukujete
náklady za servis, spoznáte
krásu bicyklovania bez toho,
aby ste museli pretekať alebo sa špeciálne obliekať. O

čo príjemnejšie je prísť do kaviarne,
reštaurácie, krčmy, knižnice alebo na
rodičovské združenie v ĽŠU oblečený
v košeli a slušných topánkach namiesto
opasovaného popísaného dresu s cyklo
fľašou? A pritom stále na bicykli. Zdravo
a v pohybe. Aj fitness aplikácie sa potešia. Singlespeed alebo fixku si môžete
prerobiť zo starého Favorita v pivnici,
alebo kúpiť model od špecializovaných
alebo tradičných výrobcov bicyklov ako
Cinelli, BMC, Bianchi či Pinarello. Vybrať
si z materiálov od ocele po karbón, podľa
gusta a ochoty investovať. Navyše na
fixke nebudete mať ani pri vození sa po
meste s rodinou pocit, že márnite čas, ale
budete si to užívať. Nehovoriac o tom, že
trénujete aj pri zjazde zo Slavína.
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VÁŠEŇ
A PRÍLEŽITOSTI:
To je recept
na skvelý výkon
Keď sa Brit Adam Peaty postavil na štartovací stupienok
olympijského bazéna v Riu, bol čerstvý svetový rekordér. Najlepší
čas na svete v prsiach na sto metrov dosiahol len deň predtým
počas kvalifikačnej rozplavby. Keď sa o necelú minútu dotkol
steny bazéna, mohol znova od radosti udrieť päsťou do vody svetový rekord pokoril opäť.
Ako je možné, že ľudia neustále dokážu posúvať svoje výkony?
„Fyzické možnosti človeka majú určite svoje hranice a myslím
si, že sa k ním už blížime. Ale vždy, keď vedci povedia, že už
človek nemôže byť rýchlejší, nájde sa niekto, kto ich presvedčí
o opaku,“ cituje amerického športového fyziológa Carla Fostera
z Wisconsinskej univerzity magazín Seeker.

Dve prísady
Zlepšené výkony u športovcov vyplývajú
z viacerých faktorov: okrem technologického pokroku a zlepšovania výbavy
má najväčší vplyv rastúci počet ľudí,
ktorí sa športu venujú. Peniaze investované do športu umožňujú výchovu
talentov - deti, ktoré by kedysi skončili po strednej škole, dnes šport uživí,
môžu sa mu venovať naplno a neustále
zlepšovať svoju techniku. So športom
sa navyše začína v čoraz útlejšom veku,
moderná medicína dokáže kariéry
predĺžiť.
Vedci z Michiganskej univerzity tvrdia,
že recept na trvalo udržateľný vysoký
výkon v práci má len dve prísady. Prvou
z nich je vitalita: pocit, že človek žije,
vášeň, s ktorou svoju prácu prežíva, city,
ktoré do nej investuje a vzrušenie, ktoré
pri nej zažíva. Zamestnanci, ktorí ňou
oplývajú majú energiu nielen pre seba;
pomáhajú nabudiť aj ostatných okolo
seba. Ako však vitalitu v zamestnan
coch prebudiť? Ľudia musia mať pocit,
že ich práca má zmysel, že niekam svet
posúva, že to, čo každý deň robia, má

na svet okolo nich dopad.
Druhou ingredienciou je možnosť
rastu. Ľudia potrebujú získavať nové
vedomosti a zručnosti, aby neupadli do
rutiny. Potrebujú zažívať nové veci, testovať sa v nových podmienkach a rásť.
Len nové skúsenosti robia expertov.
Príležitosť vzdelávať sa navyše spúšťa
začarovaný kruh - ľudia, ktorí rozvíjajú
svoje schopnosti, vytvárajú priestor na
svoj ďalší rozvoj.
Žiadna z týchto prísad nefunguje samostatne. Jedna bez
druhej sú neudržateľné.
Tak ako v športe snaha
nestačí bez natrénovaných hodín, tak ani
v práci samotná vášeň
nevedie k najlepšiemu
výkonu.
Naopak,
príležitosť rozvíjať sa
môže človeka posúvať,
no bez vášne a pocitu
zmysluplnosti napokon vedie len k vyhoreniu.

Energia
bez vyhorenia
Najlepší výkon podľa odborníkov
podávajú zamestnanci, ktorí sú nielen
spokojní a produktívni, ale takí, ktorí sa
aktívne zapájajú do formovania svojej
budúcnosti i budúcnosti spoločnosti.
Sú to ľudia, ktorí sa pohybujú na tenkej
hranici - sú plní energie, no vedia, ako
sa vyhnúť vyhoreniu.
Firmy, ktoré takých zamestnancov
nájdu, vyhrali jackpot. Podľa prieskumu tímu z Michiganskej univerzity, takíto zamestnanci podávajú
v priemere o 16 % vyšší výkon - aspoň
tak to uvádzajú ich manažéri. Zároveň
sa podľa vlastných slov cítia omnoho
menej vyčerpaní ako ich kolegovia.
Harvard Business Review
z výskumu vypichol aj
aktívne zapojenie
do života organizácie, ktoré
je o tretinu
vyššie ako pri
priemere
a o polovicu
vyššiu
s p o k o j n o s ť
s ich prácou.
Spokojní zamestnanci navyše menej navštevujú lekára
a v práci menej chýbajú.

HLAVNÁ TÉMA

Hranice
možností
Zistiť, kam sa môže
výkon človeka teoreticky posunúť,
sa už pokú
šali
mnohí.
Vedci
vyvi
nuli viacero
algoritmov,
ktoré
berú
do úvahy ma
ximálny výkon
svalov, objem
pľúc či pulzovú
frekvenciu a snažia
sa odhadnúť, akú hranicu už človek v bazéne, na antuke
či maratónskej trati neposunie.
Dajú sa však recepty zo športového
sveta použiť aj v pracovnom živote?
Športovci sa posúvajú vďaka novým
technológiám a zlepšeným podmienkam. Lepšie oblečenie, detailnejšie
analýzy a na miligramy vypočítaná
najefektívnejšia výživa stoja v pozadí mnohých rekordných výkonov. To
platí aj pre prácu. Len internet zdvihol
produktivitu o rády a neustále sa objavujú nové riešenia, ktoré pracovníkom umožňujú sústrediť svoju energiu na potrebnú činnosť.

Daň za úspech
Koncept, podobný vrcholovému športu, pozná aj psychológia práce - pojem
Systém intenzívnej práce použila
napríklad Európska nadácia
pre zlepšenie životných
a pracovných podmienok
vo svojom výskume.
V takom systéme možno udržiavať a dokonca
zvyšovať produktivitu
využívaním ľudských,
sociálnych
a
pracovných zdrojov naplno.
Výskumníci však upozorňujú, že dlhodobé fungovanie v takomto systéme má
zničujúci efekt nielen na zamestnancov, ale z dlhodobého hľadiska i na
kvalitu produktov a služieb.
Objavuje sa preto pojem udržateľnosť
pracovného výkonu. Prvý raz s ním
prišiel výskumník Peter Docherty
z Kráľovského technologického inštitútu v Štokholme, keď sa mu zdalo,
že spôsob, akým pracujeme, nás vedie
do slepej uličky. Zamestnanci podľa
neho uviazli v pasci rastúcich nárokov,
čoraz obmedzenejších zdrojov a klesajúcich odmien. Východiskom môžu byť
udržateľné pracovné systémy. Ľudské,
ale i materiálne zdroje sa počas pracovného procesu neustále obnovujú,
čo udržiava produktivitu na prijateľnej
úrovni.

Čo znamená táto vedecká poučka
premenená na prax? V športovej terminológii hľadáte ultravytrvalcov, nie
šprintérov, ľudí, ktorí si dokážu rozložiť
svoje sily na dlhý čas, oddychovať a aktívne regenerovať. Nie takých, ktorí vydajú všetku energiu naraz a vyčerpaní
nevládzu ďalej. Potrebujete ľudí, ktorí
do toho, čo robia, dávajú srdce a vášeň,
nie robotov, ktorí pridelené činnosti
vykonávajú mechanicky a zotrvačne.
Podľa Christiny Maslach, emeritnej
profesorky psychológie na Kalifornskej
univerzite v Berkeley, to však ani s nad
šením v práci netreba preháňať. To
totiž môže viesť k preťažovaniu a snahe
robiť veľa a pokiaľ možno čo najlepšie.
Výsledkom sú dlhé hodiny nadčasov,
ktoré neskôr vedú k únave a preťaženiu
organizmu. Mnoho ľudí si však tento
fakt neuvedomuje a vyslovene odmieta
pripustiť, že to s pracovným nasadením
preháňa.
Ak sa v tejto fáze človek nedokáže
zastaviť a spomaliť, výsledkom môže
byť vyhorenie so všetkým, čo prináša
– depresiami, vyčerpanosťou, stratou
záujmu o svoje okolie, agresivitou až
somatickými poruchami organizmu.
Preto je k vlastnému výkonu potrebné pristupovať opatrne a nehnať sa za
každú cenu za nedosiahnuteľnými mé
tami.
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Psychologička
Mgr. Eva Černičková:

Šťastie sa nám
nedeje, šťastie
si tvoríme
Stres je v dnešnej dobe už takmer
prirodzenou súčasťou našich životov. Určitá miera stresu môže byť
hnacím motorom, ak sa súčasne
staráme o dopĺňanie zdrojov
radosti a doprajeme si oddych. Ak
však začneme u seba alebo svojich
blízkych badať známky podráždenosti, výbušnosti a nervozity, zvýšenú
chybovosť a „ľahkosť bytia“, treba
sa mať na pozore. Kedy ide o prepracovanosť, zlý time-management
a kedy o neschopnosť? Ako počúvať
tiché volanie nášho tela aby neprerástlo do zúfalého kričania
o pomoc? Aj o tom, že my sami
sme zodpovední za to, ako sa v živote máme, sme sa rozprávali
s psychologičkou Evou Černičkovou.

STRES V PRÁCI,
ÚZKOSTI, VYHORENIE – DNES
ČORAZ VIAC SKLOŇOVANÉ POJMY.
ČÍM JE TO SPÔSOBENÉ?

V súčasnosti je nastavený trend
v spoločnosti tak, že sa stále za niečím
“naháňame”. Veľa robíme, aby sme
mali viac peňazí a mohli si dopriať
lepšie auto, kvalitnejšiu dovolenku, deťom kvalitnejšie školy. Druhý
hnací motor je túžba niečo v živote
dosiahnuť, zanechať za sebou “dielo”.
Potom ešte, najmä ženy, chcú byť ešte
i dokonalými partnerkami a matkami,
a teda je nevyhnutné postarať sa aj
o dokonalý servis v domácnosti. Keď

sa k tomu celému ešte pridá “šéf despota” a naša neschopnosť oddychovať,
tak vyhorenie je len očakávateľným
následkom takéhoto životného štýlu.

AKÁ MIERA STRESU JE V PRÁCI
EŠTE TOLEROVATEĽNÁ
A NORMÁLNA? JE TO VLASTNE
NUTNÉ, MAŤ V PRÁCI STRES?

Na dopad stresu na naše zdravie vplýva
jednak sila a dĺžka pôsobenia stresora
(to, čo spôsobuje stres) a miera našej
schopnosti odolávať stresujúcim faktorom. Čiže ako tolerovateľnú považujeme takú hladinu stresu, ktorá nám
nebráni v schopnosti si život aj užívať,
nielen prežívať. Na zabezpečenie stabilného výkonu zväčša nepotrebujeme prežívať stres, avšak na podanie
zvýšeného výkonu (či už v kvalite
alebo kvantite) býva zvýšená hladina
stresu užitočná.

EXISTUJE AJ STRES, KTORÝ SI
NEUVEDOMUJEME, NECÍTIME HO,
RESP. NEGUJEME HO, NO ON NA
NÁS AJ TAK NEGATÍVNE PÔSOBÍ?
AKO MÔŽEME ROZPOZNAŤ, ŽE
SME V CHRONICKOM STRESE?

Mnohokrát si neuvedomujeme koľko
stresu “nakúpime” počas života. Ak
sa nestaráme o seba a o dopĺňanie
pozitívnych zdrojov, aktívne nevyhľadávame oddychové aktivity a stále
len pridávame, na povzbudenie
si pomáhame látkami ako kofeín,
energetické nápoje a pod., tak naše

telo začne volať o pomoc. Ako silno
musí kričať, záleží od toho, ako sme
sami k sebe citliví – niekomu stačí, že
si uvedomí napätie v svaloch, iný cíti
bolesť hlavy a niekto “počuje” až vtedy,
keď ho “sekne v chrbte” a konečne si
ľahne a spomalí. Chronický stres sa
zvykne prejavovať bolesťami hlavy,
náchylnosťou na ochorenia, nespavos
ťou a pod.

ČO AK SI NIEKTO HOVORÍ, ŽE ON
TEN STRES, NAPÄTIE, TERMÍNY,
TLAK POTREBUJE, ŽE HO TO VIAC
„VYHECUJE“ K VÝKONOM?

Ako som spomínala skôr, určitá miera
stresu môže byť hnacím motorom,
ak sa súčasne staráme o dopĺňanie
zdrojov radosti a doprajeme si
oddych, môžeme to celkom dobre
prežiť bez následkov. Niekedy je to však
výhovorka, keď máme zle nastavený
time-manažment a nie je to teda
volená stratégia pre lepší výkon.

ČORAZ VIAC FIRIEM DEKLARUJE
DÔRAZ NA DUŠEVNÉ ZDRAVIE
ZAMESTNANCOV. AKÉ SÚ
KONKRÉTNE KROKY, KTORÉ MÔŽU
DOPOMÔCŤ TOMU, ABY PRÁCA
NEBOLA PRE ZAMESTNANCA
NEÚNOSNOU ZÁŤAŽOU?

Starostlivosť o duševné zdravie
zamestnancov je komplexný súbor
opatrení, kde zamestnávateľ starostlivosťou o “blaho” niektorých
oblastí života zamestnancov dosahuje

ROZHOVOR

Cestu vo svete psychológie začala v Centre poradenskopsychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu (bývalé
manželské poradne), kde sa venovala jednotlivcom – nielen s ich
ťažkosťami ale aj túžbami. Pomáhala ľudom robiť zmeny v živote,
aby si ho vedeli viac užiť, spolu s pármi hľadala, čo do partnerstva
pridať, čo ubrať a čo zanechať tak, aby vzťah prinášal uspokojenie
a radosť, a pri práci s rodinou spoločne s jej členmi nastavovali
napĺňanie potrieb jednotlivých členov tak, aby celý rodinný systém
bol funkčný. V súčasnosti Eva pracuje ako manažér metodického
riadenia Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti III. Jej úlohou je, okrem podieľania sa na
implementovaní projektu a udržovaní jeho funkčnosti riešením
aktuálnych problémov, aj metodické vedenie psychológov, ktorí
pôsobia v poradniach (ambulantnej a terénnej forme) v Centrách pre
deti a rodiny (bývalé detské domovy).

zvýšenú mieru ich spokojnosti. Oblasti, v ktorých môže zamestnávateľ podporovať napĺňanie potrieb – potreba
vzťahov a potreba niekam patriť, a to
cez podporu vzťahov na pracovisku,
vytváranie a podporovanie kooperácie, prežívania korporátnej identity;
potreba sebarealizácie, a to prostredníctvom vytvárania priestoru pre
realizáciu jednotlivcov v organizácii
tak, aby mali možnosť prispievať aktívne k riešeniu pracovných úloh;
a napokon potreba uznania, kde
okrem finančného ohodnotenia je
nesmierne povzbudzujúce, ak si nadriadený všimne a ocení snahu svojich
zverených zamestnancov. Samozrej
mosťou by malo byť pracovné
prostredie, ktoré pomáha svojimi
vlastnosťami (estetické, nehlučné, bezprašné, svetlé a pod.) k pozitívnemu
naladeniu ako i pracovné tempo,
ktoré necháva priestor aj na oddych/
prestávku v práci.

AKÉ RÔZNE PREJAVY MÔŽU
BYŤ, KEĎ UŽ DUŠEVNÉ ZDRAVIE
ČLOVEKA TRPÍ A PREKRAČUJE
SVOJE PSYCHICKÉ MOŽNOSTI?
ČO MÔŽEME VYPOZOROVAŤ NA
KOLEGOVI V TÍME AKO PRVÉ
A AKO VLASTNOU KOOPERÁCIOU
A KOMUNIKÁCIOU V TAKEJTO
SITUÁCII POMÔCŤ?

Medzi prvými znakmi prepracovanosti sa zjavuje predráždenosť
na podnety, výbušnosť, nervozita.

Vo výkone môžeme zbadať zvýšenú
chybovosť, neskôr prechádza takýto
stav k spomaleniu výkonu, neschopnosti dokončiť úlohu. V rozhovoroch
zisťujeme, že akoby takýto kolega
postrádal “ľahkosť bytia”, všetko ho
ťaží. Najjednoduchšou cestou je prevencia vzniku takéhoto stavu, a to vzájomné “stráženie sa”, všímanie si seba
navzájom a záujem o seba natoľko,
aby sme boli schopní vnímať, že ten
druhý už “ide na hrane”. Ak máme spolu blízky vzťah, môžeme mu v tej chvíli
poskytnúť spätnú väzbu, že je čas spomaliť, oddýchnuť si, naplánovať si aj
niečo iné ako prácu.

ČO ROBIŤ, AK JE NASTAVENÁ
KULTÚRA FIRMY INAK, AKO JE
MOJE VLASTNÉ NASTAVENIE?
DÁ SA PRACOVAŤ „SVOJÍM“
ŠTÝLOM AJ V PROSTREDÍ, KDE SA
PREFERUJE TLAK A DYNAMIKA?

Na túto otázku sa nedá odpovedať so
všeobecnou platnosťou, niekde sa to
dá, niekde nie. Záleží aj na miere našej
potreby robiť veci “po svojom” a ako
veľmi sa v tom odlišujeme od žiadanej
formy v rámci firmy. Niekedy sa dá
dospieť ku dohode, niekedy stojíme
pred voľbou, čo je pre nás dôležitejšie,
a podľa toho urobíme rozhodnutie
ako ďalej.

NIEKTORÍ HOVORIA, ŽE AK ČLOVEK
NESTÍHA, NIE JE TO ZNAKOM
TOHO ŽE, MÁ TOHO VEĽA, ALE ŽE

JE NESCHOPNÝ, RESP. NEZVLÁDA
TIME MANAŽMENT. AKO MÁ
ČLOVEK POSÚDIŤ, KEDY JE
PROBLÉM V ŇOM A KEDY V TOM,
ŽE JE REÁLNE PREŤAŽOVANÝ?

Toto posúdenie je subjektívne veľmi
ťažké. Zo skúseností vieme, že najviac
preťažení sa cítia tí, čo robia vo firme
najviac a tí, čo najmenej, čiže subjektívne prežívanie preťaženosti nemusí
znamenať aj objektívny stav záťaže.
Druhý aspekt je práve spomínané
“zlé” načasovanie a naplánovanie aktivít, ktoré potom vedie k reálnemu
“nestíhaniu”. Ako sebadiagnostiku si môžeme skúsiť spraviť poriadok
v úlohách, ktoré máme pred sebou,
môžeme skúsiť identifikovať svojich
“zlodejov času”, prípadne porovnať
množstvo úloh u kolegov a ich výkon.
Pre objektívnejší pohľad sa môžeme
skúsiť o týchto veciach porozprávať
s kolegom, ktorému dôverujeme.
Takýto pohľad od druhého môže otvoriť priestor vidieť veci aj v “našich
slepých miestach” (teda to, čo ostáva bežne pred nami skryté).

AKÁ MIERA TOHO, AKO SME
ONLINE A DOSTUPNÍ NA
MOBILOCH A MEJLOCH, JE
PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE EŠTE
V PORIADKU? NIE JE TO PRE
KAŽDÉHO INDIVIDUÁLNE?

Miera vplyvu “online-nosti” na duševnú
pohodu alebo nepohodu je individuálna. Spolupôsobí tu viacero faktorov.
Pre nás by malo byť indikátorom naše
telo, ktoré sa pri preťaženosti informáciami bude potichučky brániť ďalšiemu
preťaženiu. Možno prvým tichým volaním je nechuť byť v online priestore,
neskôr môžeme zaznamenať znaky
predráždenia, poruchy spánku, kedy
už naše telo kričí, že je unavené až tak,
že nedokáže vypnúť.

ČO POMÁHA, AK ČLOVEK NECHCE
ZMENIŤ PRÁCU, ALE CHCE SA
Z TOHO VYMANIŤ, NIEČO REÁLNE
ZMENIŤ?

Ak pociťujeme akúkoľvek nespokoj
nosť v živote, je dôležité si uvedomiť,
že sme zodpovední za to, ako sa
v živote máme, že šťastie sa nám
nedeje, ale šťastie tvoríme.
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2020

Novoročka
Takto oslavujú 30. roční

Novoročná párty datalancov je už tradičným vítaním nového roka. Tentokrát však bola výnimočná,
pretože sme si spolu s takmer 200 kolegami pripomenuli dosiahnuté úspechy, poďakovali
za vzájomnú spoluprácu a pripili na naše tridsiate narodeniny a odštartovali tak náš jubilejný rok.

DATALAN vznikol vďaka zanieteniu,
odvahe, ambíciám a radosti z technológií. 30-tky sa dožil vďaka vytrvalos
ti, tvrdej práci, otvorenosti novým
veciam a schopnosti nevzdávať sa.
Tieto ingrediencie u nás stále pretrvali a motivujú nás ísť vpred a prinášať
vám inšpiráciu, inovácie a fungujúce
riešenia. No tá najdôležitejšia ingre
diencia, bez ktorej by to nešlo a chýbala by tomu tá správna chuť, sú - ľudia.
Desiatky ľudí, ktorí tvoria a tvorili súčasť
DATALANu, a desiatky vás - zákazníkov
- s ktorými sme mali možnosť a česť
spolupracovať. Prvá oslava 30. narodenín bola preto najmä poďakovaním
našim ľuďom - datalancom, ktorých je
aktuálne viac než 200.

REPORTÁŽ

Keďže DATALAN sa „narodil“ v roku
1990, aspoň symbolicky a tematicky
sme sa 13. februára vrátili do obdobia 90-tych rokov a bratislavská
Mlynica sa premenila na farebnú párty
plnú céčiek, šuštiakových búnd, riflí
na traky, pedro žuvačiek no hlavne –
dobrej nálady. Novoročka 2020 bola
mixom toho najlepšieho a aj tento
rok datalanci ukázali, že základom, na
ktorom sa najlepšie stavia, sú správni
ľudia.
Pozrite sa, ako sme s kolegami odštartovali náš jubilejný
rok. Určite to však chceme oslá
viť aj s vami - už teraz sa tešíme
na príležitosť a spoločné stretnutie!
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MÁME 30

30 rokov DATALANu:

Kľúčom
k úspechu
sú správni ľudia
DATALAN počas svojho 30 ročného
pôsobenia prešiel mnohými úspechmi
aj pádmi. Od nášho vzniku v roku
1990 nás spája nadšenie pre nové
technológie, pracovitosť ľudí a snaha
dosahovať tie najlepšie výsledky.
Prinášať na trh technológie, ktoré
našim zákazníkom zjednodušujú život
a pomáhajú im napredovať. Dôležité
však je neustále sledovať, čo robí

konkurencia a nezaostávať. Počúvať,
čo potrebujú naši zákazníci a súčasne
sledovať nové trendy u nás ale aj vo
svete. Sme radi, keď sa nám darí spĺňať
ich očakávania, no sme ešte radšej,
keď sa nám ich podarí prekonať.
To všetko však ide len so správnymi
ľuďmi – zamestnancami, zákazníkmi
a partnermi. Poďme do tých ďalších
(veríme, že minimálne) 30. rokov spolu.

Trh IT je veľmi dynamický. Začínali
sme s počítačmi a dnes prinášame
projekty v rôznych oblastiach
a segmentoch. Od začiatku sme
mali šťastie na ľudí, ktorí stále
hľadajú nové výzvy, no vo firme
stále ostáva „rodinná DNA“ – firmu
dodnes vlastnia majitelia, ktorí
ju pred 30 rokmi založili.
Na druhej strane na trhu IT je
veľká konkurencia, a to nás núti
stále na sebe pracovať. Vieme
sa prispôsobiť požiadavkám
zákazníkov, veľa sa navzájom
od seba učíme, počúvame ich
a častokrát z týchto podnetov
vznikne nový nápad na produkt
alebo službu.

Marek Paščák,

Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Veľa hovorím o ľuďoch a práve
to je asi kľúčom k 30 rokom –
úžasní kolegovia (súčasní aj minulí),
zákazníci, z ktorých sa v mnohých
prípadoch stali priatelia, dlhodobé
partnerstvá – a až nad tým sú nové
technológie, ktoré sa snažíme
využívať a integrovať do našich
riešení.

ČO PRAJETE
DATALANU
K 30. NARODENINÁM?
Marek Paščák
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ešte ďalších 30.
Zuzana Škodová Prochotská
Výkonná riaditeľka

Aby sme to spolu
potiahli k ešte vyšším
métam.
Dušan Gavura
Finančný riaditeľ
a člen predstavenstva

V prvom rade pevné
finančné zdravie.

MÁME 30

OD VZNIKU DATALANU
AŽ PO DNES:
2020

Tešíme sa na
ďalšie spolupráce

2018

Rozšírenie
zákazníckeho portfólia
prevzatím divízie
spoločnosti CGM

2019

Zmena sídla
spoločnosti DATALAN
– Business Center
Einsteinova

2015

Národný projekt DCOM

2010

Brozn TREND TOP
Firma roka

2009

Jedna z najväčších
dodávok výpočtovej
techniky v histórii
Slovenska

ČO PRAJÚ DATALANU
K 30. NARODENINÁM
JEHO ZAMESTNANCI?
V DATALAne vždy v rôznych obdobiach svojej
existencie pracovali ľudia, ktorí ho dokázali posúvať
dopredu. Prajem DATALAnu, aby mal vždy šťastie
na šikovných a motivovaných ľudí.
Veľa úspešných projektov, krikľavé čísla v odtieni
zelenej, vedomé vedenie a usilovných zamestnancov.
Dobrých ľudí okolo seba, pozitívnu a mladú myseľ,
dobré rozhodnutia a odolnosť voči všetkým druhom
vírusov.
DATALAnu prajem ďalších 30 úspešných
rokov – posilnenie pozície a dobrého mena
v rebríčku IT slovenských firiem, profesionalitu vo
vzťahu k zákazníkom, kvalifikovaných a lojálnych
zamestnancov, dôstojnú kultúru a prostredie, kde
to zamestnancov spolu baví.
Prajem mu čím viac správnych ľudí na správnych
miestach
Udržať si mladícky elán a zúročiť prvé šediny.
DATALANu prajem dobré a zdravé projekty, ktoré
nás všetkých v DATALANe spravia šťastnými a našich
klientov spokojnými :-)
Aby nikdy nešiel do dôchodku
Už vieš chodiť, tak teraz nastal čas rozbehnúť sa
svetu v ústrety a ukázať, čo spoločne dokážeme.

2007

Jeden z najväčších
softvérových domov
na Slovensku

2003

Zisk prestížneho
ocenenia IT firma
roka 2003

1996

Vznik servisného
strediska DATALANu

1994

1. väčší rollout
projekt – dodávka
stoviek kusov
vlastných PC značky
Qline v rámci celej SR

2009

Zisk ocenení na ITAPA
2009 pre riešenie
DATALAN Digitálne mesto

2007

DATALAN sa zaradil
medzi miliardové firmy

2006

Vznik, začiatok ideí
Digitálneho Slovenska

1997

Prvý projekt DATALANu
v zahraničí

1995

Rozšírenie podnikania
o softvérový vývoj

1990

19. 10. vznik spoločnosti
DATALAN, spol s r. o.
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DATALAN AWARD

DATALAN Award 2019:

Dokážeme veľké
veci – s tými
najlepšími
Aj sila má svoju mernú jednotku – newton. A práve Newtonovu hojdačku si z pódia počas DATALAN Award
odnášali datalanci, ktorých spája sila – spolupráce, odvahy ísť aj do neznámeho a odhodlania doťahovať
veci do úspešného konca. V rámci interného ocenenia DATALAN Award každoročne oceňujeme najlepších
ajťákov, projekty aj kolegov, ktorí svojou prácou a nasadením prispeli k napĺňaniu našich cieľov. Víťazov
hlasovania sme slávnostne vyhlásili 13. februára v bratislavskej Mlynici, kde sme okrem toho oslávili aj
30. narodeniny DATALANu.
Ceny DATALAN Award udeľujeme v kategóriách Hlas ľudu a Výber poroty, v rámci
ktorých sa hlasuje za naj Ajťáka a naj Projekt roka. Okrem toho si niekto každoročne
odnáša aj cenu naj Kolega.
V kategórii HLAS ĽUDU získal najviac
hlasov a teda aj titul Ajťák roka 2019 systémový inžinier Peter Čajkovský, ktorého
kolegovia opisujú ako výnimočného ľudsky
aj profesionálne. Je to špičkový odborník
so širokým záberom v oblasti sietí, bezpečnosti či exchange riešení. „Musím povedať, že to je ocenenie pre celé naše oddelenie TRS, pretože väčšinou ide o spoluprácu
celého tímu.” V kategórii Projekt roka najviac hlasov získal projekt pre klienta z bankového sektora – Nový e-mailový systém
Exchange - 33,57 %. Obchodník Michal
Tkáč priamo počas oceňovania priznáva,
že „projekt bol určite náročný a už od začiatku sme mali nastavené ťažké KPI kritériá
pre interný tím a jeho nasadenie. Pokiaľ
na projekte pracujete s takýmito pozitívne
naladenými ľuďmi, tak sa to zle ani skončiť
nemohlo.“ Aj keď projekt vyzeral náročne,
takmer až nezvládnuteľne, vedenie našim
ľuďom verilo a namotivovalo výzvu prijať.
V rámci projektu sme klientovi nasadili nový emailový systém, ktorý priniesol
efektívnejšiu prácu s podnikovým e-mailom a kalendárom a rozšírenie celého
systému o množstvo ďalších funkcionalít.

DATALAN Award 2019: Víťazi
AJŤÁK ROKA
Hlas ľudu

AJŤÁK ROKA
Výber poroty

NAJ KOLEGA ROKA
alias non ajťák

PETER ČAJKOVSKÝ
Infraštruktúrne riešenia
a služby (Segment: TRS)

MARTIN LIPTÁK
ECM – dokument manažment (Segment: FTP)

PETER ŠMÍD
servis support

PROJEKT ROKA
Hlas ľudu

PROJEKT ROKA
Výber poroty

BANKA
Náhrada a rozšírenie systémov
pre elektronickú poštu a komunikáciu
(Exchange)

DEUS
DCOM+ pre mestá prístupnejšie a lepšie
e-služby občanom

(viac o projekte sa dočítate na strane 20,
pozn. red.)
V druhej kategórii – VÝBER POROTY,
hlasoval okrem generálneho riaditeľa
Mareka Paščáka a výkonnej riaditeľky
Zuzany Škodovej Prochotskej aj špeciálny externý porotca, ktorého úlohou bolo
vnesenie objektívneho pohľadu. Pozvanie
do poroty prijal Jaroslav Kmeť, vtedajší
generálny riaditeľ Sekcie informačných

technológii verejnej správy na Úrade
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý má v oblasti
IT dlhoročné skúsenosti, označuje sa za
milovníka digitálneho sveta a moderné
eSlovensko je jeho osobnou víziou a profesionálnou výzvou. Porota za naj Ajťáka
roka vybrala programátora Martina Liptáka, ktorý aj napriek tomu, že je súčasťou
firmy pomerne krátko, je považovaný za

DATALAN AWARD

ŠPECIÁLNE
OCENENIA

skúseného senior vývojára, ktorý vytvára
rozumné a zmysluplné riešenia. V kategórii
Projekt roka bol výber poroty jednoznačný
a výhru si odniesol projekt DCOM+ pre
mestá – prístupnejšie a lepšie e-služby
občanom. Vedúca oddelenia DCOM Lenka
Mitáková pri preberaní ocenenia priznala,
že ju ocenenie prekvapilo, čo môže byť
spôsobené tým, že pri každodennej práci
na tak rozsiahlom riešení si človek nemá
kedy z nadhľadu uvedomiť jeho prínos.
Členovia tímu si ocenenie veľmi vážia a veria, že tak isto ho ocení aj zákazník.
DATALAN je síce IT firma, ale nie všetci
pracujú na konkrétnych technológiách
či projektoch, pár rokov už preto oceňu-

jeme aj Naj kolegu, či kolegyňu – mal by
to byť človek, ktorý je svojím prístupom,
ľudskosťou a komunikáciou v tíme prínosom, človek, s ktorým sa dobre pracuje, na ktorého sa do práce tešíme a bez
ktorého by to tu nebolo ono. Najviac
hlasov spomedzi všetkých získal Peter
Šmíd pracujúci v servisnom centre. „Keď
som začul svoje meno, pomyslel som si, že
či dobre počujem, či sa mi nevybila batéria
v uchu :) (nosím načúvací strojček – niekedy
je tá filtrácia vo veľkom hluku dosť náročná),
či sa mi to jednoducho nezdalo...“ Základ je
podľa neho tímová práca a pochopenie sa.

Počas uplynulého roku sa však
v DATALANe udialo viacero vecí,
ktoré by si zaslúžili oceniť, aspoň
kolegiálne a ľudsky. Mnohí pracovali na niečom, čo možno nebol
projekt pre zákazníka, ale malo to
pre firmu pridanú hodnotu. Alebo
naopak – pracovali na zákazníckom
projekte, ktorý z rôznych príčin
ešte nebolo možné dotiahnuť do
úspešného konca.
A tak tento rok z pódia v Mlynici
zazneli aj mená ľudí, ktorým sme
venovali špeciálne ocenenia. Rasťo
Koutenský, riaditeľ technického
oddelenia, právom získal symbo
lický metál za projekt Sťahovanie,
ktorý zastrešoval a pomohol
celému DATALANu s presťahovaním sa a zmenou sídla a vďaka
tomu sa od februára 2019 s vami
stretávame na Krasovského ulici
v Petržalke. Ďalšia cena patrila
autorom Programátorskej výzvy
za nové nápady, riešenia a priestor
pre kolegov prejaviť svoju kreativitu pri riešení výziev. V rámci
DATALAN Award a najmä celofiremného stretnutia dvoch stoviek
datalancov na jednom mieste
chcelo vedenie firmy upriamiť pozornosť aj na projekty, na ktorých
pracujú tímy aj napriek náročnos
ti, problémom a občasným
neúspechom. Bojujú a nevzdávajú
to - a za to aj im patrí veľké poďakovanie. Ocenené tímy si najviac
vážia, že vedenie DATALANu tieto
projekty vníma a oceňuje prácu
ľudí, ktorí nemali to šťastie a ocitli
sa v krízovom projekte. Napriek
tomu robia všetko preto, aby
projekty dostali do lepších čísiel.
Projekty sú komplikované a preverujú našu odolnosť a vytrvalosť.
Základom sú podľa väčšiny členov
týchto tímov skvelí kolegovia,
s ktorými sa dajú zvládať i tie
najťažšie a najzložitejšie úlohy.

Viac informácií o tom, čím sú
práve títo ľudia a projekty
zaujímavé a výnimočné, nájdete
na www.datalanaward.sk
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AJŤÁCI

Práca v IT vás
musí baviť. Treba
byť zvedavý a skúšať.
Proaktívny prístup, chuť vzdelávať sa,
korektné vzťahy v tíme aj so zákazníkmi. Aj to definuje našich dvoch kolegov, ktorí si z interného oceňovania
DATALAN Award odniesli ocenenie
NAJ ajťák 2019. Peter Čajkovský v kategórii Hlas ľudu a Martin Lipták v kategórii Výber poroty. „Samozrejme, že
ma to milo prekvapilo a všetkým, čo mi
dali hlas, veľmi pekne ďakujem,” zarea
goval Peťo. „Musím však povedať, že to

je ocenenie pre celé naše oddelenie TRS,
pretože väčšinou ide o spoluprácu celého
tímu.“ Výhra v kategórii prekvapila aj
Martina: „Ocenenie ma trochu zaskočilo, lebo nominovaní kolegovia boli veľmi
silná konkurencia a s víťazstvom som
naozaj nepočítal,“ priznáva Martin otvorene. „Takisto si myslím, že vo firme
máme veľa šikovných ľudí, ktorí by si
takéto ocenenie určite zaslúžili, možno aj
viac ako ja. Ale ako každého človeka ma,

samozrejme, aj potešilo, hlavne aj z toho
dôvodu, že som vo firme relatívne nový.“
Ako dodal, berie to ako prejav spokoj
nosti s výsledkami jeho práce a hlavne
ako záväzok do budúcnosti. „Naj ajťáci 2019“ Martin Lipták (ML) a Peter
Čajkovský (PČ) nám prezradili viac
o svojej práci ale aj o tom, aký by
mal byť správny ajťák či v akých technológiách vidia budúcnosť.

NA AKEJ POZÍCII PRACUJETE
A ČOMU SA VENUJETE?

riavať aj na sieťové riešenia hlavne
na Firewally od CISCO prípadne aj
iných výrobcov napr. FortiNet alebo
PaloAlto. V týchto oblastiach mám aj
niekoľko certifikátov.

Firewall F5 a Migrácia Lotus Notes
na Exchange 2016 v banke, migrácia
mailového systému na Exchange 2016
v SLK Piešťany, firewallového riešenia
na BSK či LAN riešenia na Ústavnom
Súde v Košiciach. Implementácia
Web Aplication Firewall v Sociálnej
poisťovni. Bolo toho veľa zaujímavého
aj na našej internej DATALAN infraštruktúre.

ML: Som programátor a robím to,
čo mám rád = programujem. Čím
zložitejší systém, tým je pre mňa zaujímavejší.
PČ: Pracujem na pozícii systémový
inžinier a konkrétne sa venujem
hlavne sieťovým riešeniam od CISCO,
FortiNet a bezpečnostným riešeniam
od spoločnosti F5, no venujem sa tiež
Microsoft riešeniam.

AKÉ MÁTE KNOW-HOW,
ZRUČNOSTI A SKÚSENOSTI?

ML: Vyštudoval som systémové programovanie. V mojich študentských
časoch sa ešte robilo aj v assembleri
a asi by som dokázal naprogramo
vať aj driver na hardisk či samotné
windows. Mám rád aj VBA a MS-office,
ale v súčasnosti robím webové aplikácie .NET = c#, javascript a, samozrejme, HTML a všetko čo s tým súvisí.
PČ: Mám veľa skúseností práve
v oblasti Microsoft serverov, s ktorými
som v kontakte v podstate už od verzie
NT4.0, Exchange serverov od verzie
2003 atď. Neskôr som sa začal zame-

ČO JE VAŠA SRDCOVKA V IT?

ML: MS SharePoint
PČ: Neviem, či by som to nazýval
srdcovka, je to predsa len práca, ktorá
ma síce baví, ale niekedy generuje množstvo stresu, ktorý treba tým
pádom niekde vyplaviť. Celkom ma ako
hobby láka retro programovanie
(assembler, C).

V ČOM STE DOBRÍ?

ML: Logika, zložité a komplexné
systémy. Technológie, ktoré som
menoval vyššie, verím, že zvládam na
slušnej úrovni.
PČ: Okrem IT som celkom dobrý
v horskej cyklistike. Tomu teraz venujem takmer všetok voľný čas.

TOP PROJEKTY NA VAŠOM KONTE?

ML: Intranet aplikácie: ÚVO,
Unicredit Bank.
PČ: Implementácia Web Application

PANDÉMIA POUKÁZALA NA
POTREBU A DÔLEŽITOSŤ
FUNGUJÚCICH IT SYSTÉMOV. ČO
JE POTREBNÉ V DNEŠNEJ DOBE,
ABY MALI ĽUDIA V IT, KTORÍ S
TAKÝMITO SYSTÉMAMI PRACUJÚ?

ML: Nebudem hovoriť o hrách či
nezmyselných appkách v mobile.
To, čo by sme ako občania potrebovali, je fungujúci a bezproblémový
prístup k štátnym inštitúciám a dátam. Je škoda, že sme premrhali veľa
času a prostriedkov pre digitalizáciu
štátnej sféry na zlé riešenia. Niektoré
systémy ako napr. slovensko.sk sú
úplná katastrofa a programátorský
amaterizmus. Ako programátor nero-

AJŤÁCI
ČO SÚ PODĽA VÁS TRENDY, KTORÉ
NÁS VŠETKÝCH OVPLYVNIA?

ML: Pre ľudí jednoznačne mobily, pre zamestnancov v korporátoch
veľké systémy. A možno už nastáva aj
čas pre samoučiace sa systémy (AI).
PČ: Všeobecne bezpečnosť dát
a používateľov je dnes v kurze.
Presúvanie služieb do cloudu.

V AKÝCH TECHNOLÓGIÁCH VIDÍTE
BUDÚCNOSŤ?

ML: Mobily a AI.
PČ: Softwarovo definované siete
a datacentrá.

NA ČO BY SA FIRMY MALI
ZAMERAŤ, ČO NAOPAK UŽ JE
PASÉ?

ML: V rámci IT firiem sú to globálne
a univerzálne riešenia, ktoré budú
dostupné klientom na celom svete. SR
je príliš malý trh. V prípade firiem vo
všeobecnosti určite čo najjednoduchší
interný informačný systém. Taký,
ktorý bude jednoducho rozšíriteľný,
upravovateľný a umožní zamestnancovi za 5 minút ho zvládnuť sa naučiť.
A za pasé už považujem vlastné IT
oddelenie vo firme. Stavanie desktop
počítačov alebo ťahanie káblov.
PČ: Zamerať by sa mali hlavne na
virtualizáciu a optimalizáciu prostriedkov. CD a DVD sú minulosť a onedlho
aj USB kľúče.

AKO JE NA TOM SLOVENSKO VS.
SVET?

zumiem ako mohol niekto niečo tak
zlé navrhnúť a ešte k tomu presadiť.
Veľmi by som si prial, aby sa digitalizácie SR chytili správni ľudia a systém
sa zjednodušil tak, aby ho zvládli nie
len IT špecialisti, ale aj bežní ľudia
alebo dnešní dôchodcovia.
PČ: Hlavne zachovať si chladnú
hlavu a veci riešiť s rozvahou.

A AKO SA AJŤÁK UDRŽUJE V
TEMPE DOBY, KEĎŽE VŠETKO SA
DYNAMICKY VYVÍJA?

ML: Treba mať rád IT, byť zvedavý
a skúšať aj vo svojom voľnom čase.

Treba mať nad sebou tiež dobrého
manažéra, ktorý je rozhľadený a vie
vývoj programátora smerovať, zapája
ho do nových technológií a projektov,
potom odborne rastie.
PČ: Tempo je vysoké, stále
prichádzajú nové riešenia a treba sa
vzdelávať v podstate na dennej báze.
Niekedy je toho času naozaj málo, ale
treba si ho nájsť. Netreba zabúdať ani
na fyzickú kondíciu, inak človek dlho
nevydrží, preto veľa času dávam aj do
športu.

ML: Čo sa týka technológií
a know-how verím, že SR v ničom nezaostáva. Jedine možno vo vývoji AI.
Založiť s.r.o za 10 minút z mobilu je
pre nás sci-fi. Alebo napríklad aj to,
že od nás štát požaduje potvrdenia
od samého seba (rôzne úrady). Alebo
to, že v dnešnej dobe podávame ešte
daňové priznania. Veď štát o nás vie
úplne všetko. Sociálka – kde a kedy
sme u koho pracovali a čo zarobili,
kataster – čo vlastníme, matrika –
koľko máme detí ... atď. Ja ako programátor by som sa rád niekedy dožil
toho, že mi príde na môj e-mail, že
štát mi vypočítal daň za minulý rok
a strhol si to z účtu.
PČ: Slovensko v štátnej IT svet dobieha. Máme ale dobrú pozíciu a sme
konkurencieschopní.

37

DETI & ONLINE

38

DUK Online Špeciál:

Do detskej univerzity
sa počas pandémie
zapojilo takmer
500 malých študentov
Deti do školy ísť nemohli – no vedomosti prišli za nimi. Ako realizátor
Detskej Univerzity Komenského Online sa DATALAN rozhodol rýchlo zareagovať na situáciu s koronavírusom, ktorá nečakane zasiahla nás všetkých,
a mimoriadne už koncom marca sprístupnil školákom 44 zaujímavých a inšpiratívnych videoprednášok na www.dukonline.sk. Účasť na Detskej univerzite Komenského Online špeciál, ktorú sme počas karantény zrealizovali, priniesla vedomosti priamo do detských izieb. Zapojilo sa do nej 473 detí
vo veku od 6 do 15 rokov.

6 rokov
15 rokov
14 rokov

7 rokov
8 rokov

Detskú Univerzitu Komenského Online
špeciál sme spustili 23. marca – bezplatne a prístupná bola deťom na celom Slovensku jednoducho cez počítač,
tablet či smartfón. Na všetky školopovinné deti čakalo množstvo cenných
poznatkov a na tie najúspešnejšie
z každého kraja aj lákavá cena.

ÚROVEŇ EXPOERT
úspešné absolvovanie
všetkých 5. ročníkov

9 rokov

POMER
ŠTUDENTOV
PODĽA
VEKU

13 rokov

12 rokov
10 rokov

84
detí

11 rokov

Online generácia
Ako deti po absolvovaní štúdia prezradili, práve online forma štúdia sa
im veľmi páčila. Prednášky si mohli
pozrieť kedykoľvek a vo forme, ktorá
im vyhovovala: ako video alebo
prepis. Školáci si mohli vybrať
ľubovoľný deň či čas, kedy si v rámci
otvoreného ročníka tú-ktorú prednášku vypočujú a vyplnia test. Cieľom

DUK Online špeciál bolo pomôcť
deťom tráviť čas doma zmysluplne
a projekt sa podaril najmä vďaka snahe a rýchlej reakcii realizátorov. „Za
pár dní sme pripravili a spustili web, na
ktorom sme sprístupnili obsah deťom
na celom Slovensku,“ uviedol generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák.
„Prax ukazuje, že digitálne zručnosti na-

jmladšej generácie sú na vysokej úrovni,
no potešujúci je fakt, že aj ony samé
chcú technológie využívať na to, aby sa
dozvedeli niečo nové. A to je aj naším
cieľom, prinášať moderné nástroje,
ktoré nám pomôžu v každodennom živote a práci, a umožnia lepšie fungovať,
interaktívne komunikovať a navzájom
sa prepájať.“

DETI & ONLINE

Kevin, 11, TT

Riško, 8, KE

Marek, 10, TT

Špeciálny ročník
– výnimočné čísla

Soňa, 8, ZA

Celkový
počet študentov

473

Dievčat

Chlapcov

243 230

DUK Online špeciál
bola pre deti
prístupná až do 3. mája a počet detí
bol tiež špeciálny. Do mimoriadneho
online štúdia sa totiž zapojilo až
473 detí, čo je takmer dvojnásobok
oproti poslednej letnej univerzite.
Chvályhodné je aj to, že deti
mali okrem štúdia na online
univerzite aj školské povinnosti, no zvládli to skvele.
Po ukončení štúdia získali
diplom absolventa DUK Online
špeciál. Okrem toho sme na záver
vyžrebovali 8 výhercov – 1 z každého
kraja, ktorí si odniesli skvelé smarthodinky Xiaomi Amazfit, ktoré ich dokážu motivovať hýbať sa aj v domácej karanténe.
Pomer chlapcov a dievčat bol veľmi
vyrovnaný – 230 bolo chlapcov
a 243 dievčat. Najväčšie zastúpenie
mali 9 až 10 roční študenti a až 139
z nich pochádzalo z bratislavského
kraja a zaujímavým zistením je
aj popularita mien Jakub a Natália.
Deti spolu vyplnili až 6 817 kvízov.

Projekt Detskej univerzity Komenského dlhoročne organizuje Divadlo Aréna s UK v Bratislave. DATALAN ako
partner projektu zastrešuje online prenos celého štúdia deťom bezplatne a bez obmedzenia kapacít. Počas
mimoriadneho online štúdia mali deti možnosť absolvovať 5 univerzitných ročníkov a podľa toho, koľko ich
úspešne zvládli, získali titul Tester, Junior, Senior, Master či Expert. Na najvyšší titul bolo potrebné úspešne
zvládnuť všetkých 5 ročníkov, čo sa nakoniec podarilo 84 deťom. Všetky informácie o štúdiu, online prednášky, zaujímavé fakty o špeciálnom ročníku, vyhodnotenie súťaže aj archív predchádzajúcich ročníkov
nájdete na www.dukonline.sk
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ZELENÁČI

Spomaľme a buďme
zodpovední
V dnešnej dobe máme k dispozícii takmer nekonečný výber rôznych materiálov, surovín, tovarov. Uponáhľaná doba nás núti riešiť situácie najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom. Keď nám niečo chýba, kúpime si to.
Keď sa nám niečo už nepáči, vyhodíme to. Ak máme nejakú vec už pridlho,
jednoducho ju vyhodíme, prípadne nahradíme
novou. Vo väčšine prípadov sa nad tým
veľmi nezamýšľame. Je to naozaj
až tak zložité a časovo náročné
nekonať prvoplánovo?

Súčasným
trendom
sa čoraz viac stáva
udržateľný
životný
štýl a ekologické
myslenie.
Neplatí
to však iba pre
domácnosti. Je čas
začať
premýšľať
o tom, ako zvýšiť
udržateľnosť
vo vašej kancelárii a prispieť tým
k
šetrnejšiemu
z a o bc h á d z a n i u
so životným prostredím.
V roku 2020 slávi
DATALAN 30. výročie,
no nielen preto cítime,
že je čas na flashback –
čo všetko sme za tie tri
dekády zvládli, kam sme
sa posunuli a čo sa nám
podarilo, ale zároveň máme
„povinnosť“ pozerať sa vpred
o niečo zodpovednejšie. Ak
tu chceme byť ďalších (aspoň)
30 rokov, chceme sa podieľať na
vytváraní prostredia, v ktorom
tá existencia bude možná. Strategické ciele firmy sú jasné, aj finančný
plán, KPI máme nastavené. No je tu jedna oblasť, v ktorej by sme mali poľaviť, spomaliť a posunúť sa na oveľa nižšie percentá – a tou
oblasťou je produkcia odpadu, ku ktorej každý z nás
každodenne prispieva.

ZELENÁČI

Nechceme robiť žiaden greenwashing. Chceme jednoducho fungovať
ohľaduplnejšie k prírode aj sebe
samým. Pretože príroda tu bez nás
byť môže, ale naopak to nefunguje. „Prvé kroky sme
už v DATALANe začali
robiť, hovoríme stop
plastovým fľašiam a
pohárom, spoločné
akcie sa snažíme organizovať
bezodpadovo, resp. používať
recyklovateľné
príbory
a riady, a postupne budú na
rade ďalšie vylepšenia, ktoré sa
budú týkať separácie odpadu, či nákupu firemných potrieb,“ prezrádza
marketingová riaditeľka Iva Dorozlo, ktorá túto myšlienku s podporou
vedenia iniciovala a osobne aktívne
rozvíja. Za dôležité považuje aj šíre-

nie relevantných informácií. „Práve
v tejto oblasti sa k ľuďom dostávajú často protichodné informácie,
z ktorých keď je človek zmätený, tak
ho dokáže idea ekologického
prístupu frustrovať a vo
výsledku neurobí nič.“
Záleží nám - na
nás, na firme, na
ľuďoch, na svete okolo nás. Preto veríme,
že vás inšpirujeme
a pri príležitosti tých
30.
narodenín
sa
spoločne zamyslíme nad
tým, čo môžeme nielen ako firmy
ale aj ako jednotlivci spraviť pre
lepšie, krajšie a zelenšie zajtrajšky.
A zatiaľ sa držíme hesla: redukuj,
použi znova, separuj.

AKO MÔŽETE MALÝMI KROKMI
ZAČAŤ AJ VY?
šetrite
energiou
- zhasnite po sebe svetlo,
vypnite počítač, neplytvajte
vodou

recyklujte
odpad
- redukujte vznik odpadu
a ten vzniknutý recyklujte
prípadne kompostujte

netlačte
zbytočne
- predchádzajte zbytočnému
plytvaniu papierom

cestujte
ekologicky
- využite MHD, bicykel alebo
sa prejdite, pomôžete prírode
aj svojmu zdraviu

Nemusíme byť hneď eko-aktivi
sti, chodiť všade pešo, necestovať na dovolenky lietadlom,
žiť úplne bezodpadovo, obliekať
sa v secondhandoch, stať sa
vegánom atď. - niekedy stačí
začať separovať odpad alebo
v lepšom prípade redukovať
jeho vznik alebo za sebou
jednoducho na WC zhasnúť
svetlo. Preto sme sa rozhodli
naštartovať „zelenú iniciatívu“
Zelenáči, v rámci ktorej je
našim cieľom:
všímať si, čo všetko okolo seba
môžeme zmeniť, aby naša práca
nemala negatívny dopad na životné
prostredie
iniciovať hoci aj malé úpravy
procesov, činností, zariadenia atď.,
ktoré môžu veľa zmeniť
prinášať tipy, návrhy, výzvy
a príležitosti, ako spraviť životné
prostredie okolo nás udržateľné
a lepšie
inšpirovať aktivitami,
osobnosťami, firmami a príkladmi
spomedzi vás,
doma aj v zahraničí
prijímať podnety, návrhy a spätnú
väzbu od našich zamestnancov

Pre tých, ktorým stále nedo
chádza, prečo sa stále viac
jednotlivcov a firiem snaží
o EKO prístup, existuje stránka
www.theworldcounts.com, kde
si môžete pozrieť, ako každou
sekundou rastie množstvo ton
odpadu na skládkach a ako sa
kráti čas, kým svet ako ho teraz
poznáme, zanikne a nastane
kolaps (v čase písania tohto
článku sme mali už len niečo cez
29 rokov).
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Digitálny
minimalizmus
Call Newport
Lindeni, 2019, 264 str.

ČÍTANIE
AKO SA SÚSTREDIŤ V RUŠNOM SVETE?
Technológie vo svojej podstate nie sú
ani dobré, ani zlé. Kľúčom je používať
ich na to, aby vám vo vašich cieľoch
a hodnotách pomáhali, a nie nechať
sa nimi využiť. Táto kniha vám ukáže
ako na to. Na celom rade príkladov
zo skutočného života vysvetľuje autor
bežné návyky digitálnych minimalistov
a myšlienky, na ktorých sú založené.
Ukazuje, ako prehodnotiť svoj vzťah
k sociálnym sieťam, znovu objaviť potešenie zo sveta „offline“ a prináša
stratégie, ako tieto návyky začleniť do
vášho života.
Minimalizmus je umenie vedieť, ako

veľa je akurát dosť. Digitálny minima
lizmus je kľúčom k sústredenému životu v čoraz rušnejšom svete. Digitálni
minimalisti sú pokojní, šťastní ľudia,
ktorí dokážu viesť dlhé konverzácie
bez pohľadov na svoje telefóny. Vedia sa ponoriť do dobrej knihy či pomalého ranného behu. Vedia si užiť čas
s priateľmi a rodinou bez nutkavej potreby to zdokumentovať. Majú informácie o najnovších udalostiach, ale necítia
sa nimi byť zavalení. Nemajú „strach
z toho, že im niečo ujde“, pretože už
vedia, ktoré činnosti im prinášajú zmysel a uspokojenie.

QuBit Conference
PRAGUE 2020

PODUJATIE

23. – 24. september 2020
www.qubitconference.com

Konferencia o kybernetickej bezpeč
nosti QuBit Conference Prague 2020
je komunitná udalosť spájajúca východ
a západ – v rámci kybernetického trhu
funguje už siedmy rok v regióne strednej a východnej Európy. QuBit Conference združuje komunitu expertov
v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
manažérov, akademikov a vládny sektor
nielen zo strednej a východnej Európy,
ale i z ďalších krajín. Siedmy ročník konferencie o kybernetickej bezpečnosti
ponúka svojím účastníkom vynikajúcich

IT Fitness Test 2020

TEST

4. 5. – 31. 7. 2020
www.itfitness.sk

OTESTUJTE SVOJE IT ZRUČNOSTI V NAJVÄČŠOM IT TESTE NÁRODA

KOMUNITNÁ KONFERENCIA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI V PRAHE

IT Fitness Test je najrozsiahlejšie testovanie digitálnych zručností na Sloven
sku, ktoré aj tento rok preverí úroveň
digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Otázky
v teste zohľadňujú aj mimoriadnu
situáciu, kedy rastie potreba online
komunikácie. Test poskytuje reálny
obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT
zručnosti a ten tohtoročný obsahuje
viac praktických otázok zameraných na
riešenie špecifického problému. Snahou nie je iba otestovať teoretické zna

rečníkov a vytvára skutočné zázemie
pre zdieľanie aktuálnych informácii,
prípadových štúdii a reálnych skúseností z praxe na rôzne témy, akými sú
napr. Ransomware, Malware, Botnets,
Risk management, SIEM, AI, Machine
learning a veľa ďalších. Nultý deň konferencie bude venovaný trom celodenným praktickým tréningom a v ďalších
dvoch dňoch prebehne konferencia
v dvoch paralelných streamoch. Vďaka tomu sa môžu účastníci rozhodnúť,
ktoré témy a prezentácie uprednostnia.

losti IT, na dopracovanie sa k správnej
odpovedi musí respondent použiť
vhodne zvolený digitálny nástroj. Aj
samotné otázky sú orientované na
praktické riešenie konkrétnych situácií,
s ktorými sa riešitelia môžu stretnúť
v reálnom živote. Vo väčšej miere sú do
testovania zahrnuté úlohy zamerané
na prácu s otvorenými dátami, časť Kybernetická bezpečnosť napríklad obsahuje úlohy orientované na oblasť zane
chávania digitálnej stopy pri práci so
sociálnymi médiami. Otestujte sa aj vy!

IBM IDENTITY AND ACCESS
MANAGEMENT AKO
„TICHÁ BEZPEČNOSŤ“
IAM pracuje v synchronizácii s každodennými
činnosťami ﬁrmy tak, že si ju ani neuvedomíte,
pretože funguje „ticho“ na pozadí.

“

IBM pomôže vašej organizácii
dosiahnuť silnú bezpečnostnú
pozíciu a bezproblémový
digitálny zážitok.

Rozsiahle portfólio IBM IAM zahŕňa
autentiﬁkáciu, správu privilegovaných prístupov, správu identity a
riešenia správy prístupu. Udeľuje
prístupové práva, zabezpečuje jednotné
prihlásenie z ľubovoľného zariadenia,
vylepšuje zabezpečenie pomocou
viacfaktorovej autentiﬁkácie, umožňuje
správu životného cyklu používateľa,
chráni privilegované účty a ďalšie.

Riešenia IAM
Správa privilegovaných prístupov

Prístup a overovanie

Správa identity

Chráňte a spravujte prístup k privilegovaným účtom vo vašej organizácii
pomocou podnikového zabezpečenia
hesiel a správy privilegovaných
prístupov. Ľahko vyhľadjte, zabezpečte
a spravujte heslá privilegovaných účtov,
aby ste ich ochránili pred zneužitím.

Uľahčite prihlásenie pre používateľov
a zabezpečte svoju organizáciu pomocou
adaptívneho jednotného prihlásenia
Single Sign-On a multifaktorovej
autentiﬁkácie. Vďaka novým adaptívnym
riadeniam prístupu získate najhlbšie
poznatky o rizikách pre inteligentnejšie
overovanie pomocou technológie AI.

Dôverne a bezpečne poskytujte prístupové práva a oprávnenia vo vašej organizácii. Pridelenie a odoberanie oprávnenia, audit a reporting o prístupe a činnoti
používateľov. Zlepšuje náhľad na spôsob
využívania
prístupu,
prioritizácia
opatrení s náhľadmi na základe rizika
a vykonávanie lepších rozhodnutí
pomocou použiteľnej inteligencie.

Viac na https://www.ibm.com/security/identity-access-management

TECHNOLÓGIAMI
POMÁHAME
SLOVENSKU
Funkčné IT potrebujeme viac ako kedykoľvek
predtým, preto členovia ITAS zmobilizovali svoje kapacity na zabezpečenie
bezporuchovej prevádzky IT
"Naše know-how, skúsenosti,
a komunikačných služieb.
expertné kapacity a najmä



Aktuálna situácia so sebou priniesla vážne obmedzenia a bezproblémový chod ﬁriem a verejnej správy je ohrozený.
Preto je teraz kľúčové, aby IT systémy a infraštruktúra fungovali
bezporuchovo aj napriek obrovskému náporu.
Členovia ITAS sa zaviazali urobiť všetko, čo je v ich možnostiach,
aby Slovensko túto situáciu zvládlo.
DATALAN sa ako člen ITAS tiež zapojil do výzvy a poskytuje
svoje skúsenosti a know-how na pomoc tým, ktorí to najviac
potrebujú - nemocniciam a zdravotníkom, úradom a
inštitúciám, samosprávam aj výrobným podnikom.

Zvládneme to

ochota a snaha pomôcť
sú tu pre vás."

