30 ROKOV

1990 – 2020

Profil
spoločnosti

Výsledky sú
zadosťučinením.
Šanca meniť naše
svety k lepšiemu
je skutočnou
motiváciou.

DATALAN
v číslach

215

>1150

>25

ZAMESTNANCOV
V BRATISLAVE, BANSKEJ BYSTRICI,
V ŽILINE, KOŠICIACH A PRAHE

ZÁKAZNÍKOV NA SLOVENSKU
AJ V ČESKU

GLOBÁLNYCH
PARTNEROV

27,8 mil.€

17,4 mil.€

11,5 mil.€

CELKOVÉ TRŽBY

TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY
A SLUŽBY

PRIDANÁ HODNOTA

>10

724

30

OCENENÍ

PLATNÝCH
CERTIFIKÁTOV

ROKOV SPOLOČNE ROBÍME
VEĽKÉ VECI

DÁTA

VÝVOJ NA
EFORMULÁRE
GDPR

DIGITALIZÁCIA

KONEKTIVITA

MIERU

BEZPEČNOSŤ
CLOUD

CYBER SECURITY

INTEGRÁCIA

INFRAŠTRUKTÚRA

TECHNOLOGICKÉ OBLASTI

Technológie
premieňame na
užitočné riešenia
pre Vás

Firma, inštitúcia, nemocnica, univerzita aj obec – pre
všetkých je dnes zásadnou podmienkou fungovania prístup k nástrojom, ktoré umožnia nielen zjednodušenie
každodennej práce a prevádzky, ale zároveň vytvoria
možnosti posúvať sa na vyššiu úroveň. Moderné technológie túto možnosť prinášajú do každého procesu, do každej našej činnosti – od práce s dátami až po komunikáciu
s klientmi. My Vám vďaka nášmu zameraniu prinášame
možnosť tieto technológie dokonale spoznať a využiť ich
výhody v praxi. Venujeme sa reálnemu vývoju nástrojov,
ktoré majú jasné úlohy a praktický dopad. A ktoré vďaka
tomu vieme opísať troma slovami: lepšie riešenia pre život.

6

SLUŽBY PRE VÁŠ BIZNIS

PODPORA A INTEGRÁCIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portálové riešenia
ePorady
Registratúra Memphis CMN
NIS (Ordinis, Clinicom, Ordinis 4.0)
eSAM
Korwin
Digitálne mesto
Digitálne zastupiteľstvo
Vývoj na mieru

DMS
Edproc
ESB
eForm modul a dizajnér
IAM
CRIF konektor
eGOV Connector
Chatbot
Integrácia
DCOM
OMEGA
Vývoj na mieru

PREVÁDZKA A PROCESY

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BCM
BPM
IKT servisné služby
Monitoring a správa infraštruktúry
Softvérovo definovaná infraštruktúra
Vzdelávanie a konzultácie
Zálohovanie ako služba
Tlač ako služba
Autorizovaný servis
Call Centrum

Bezpečnosť ako služba
Bezpečnostný manažér ako služba
Podpora pre súlad s bezpečnostnou legislatívou
Bezpečnosť citlivých dát
Bezpečnosť aplikácií
Sieťová bezpečnosť
Bezpečnosť koncových bodov
Zisťovanie zraniteľností a penetračné testovanie
Analýza sietí a tokov dát

TECHNOLOGICKÉ OBLASTI

7

SEGMENTY

DATALAN
ponúka riešenia
aj pre Vás

Naše služby a riešenia sú špecializované
pre štyri základné segmenty — samospráva,
štátna správa, zdravotníctvo, financie,
telekomunikácie a priemysel. V rámci
segmentov sa venujeme témam a projektom,
ktoré posúvajú našu spoločnosť vpred. Na
čele každého z nich stojí silný líder, ktorý do
hĺbky rozumie Vašim potrebám a disponuje
prehľadom v danom segmente a dlhoročnými
skúsenosťami. Záleží nám na tom, aby služby
na Slovensku fungovali na úrovni 21. storočia
a preto je naším cieľom inovatívne riešenia
prenášať do praxe.
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SEGMENTY

V rámci portfólia sa orientujeme na moderné, funkčné
a zmysluplné riešenia, ktoré
vieme aktualizovať v čase
v čase podľa požiadaviek praxe a dynamicky sa meniacich
potrieb našich zákazníkov.

Samospráva

Štátna
správa

Zavádzame elektronické služby pre obyvateľov

Aj vďaka nám vstupuje vízia e-komunikácie

miest aj obcí, sprístupňujeme špičkové techno-

občana so štátnymi inštitúciami do reality.

lógie ľuďom v regiónoch a dávame úradom do

Máme za sebou jasné výsledky: eGOV Connec-

rúk nástroje, ktorých výsledkom je obojstranná

tor, automatický prepis hlasu, digitalizáciu súd-

a transparentná komunikácia s občanmi. Zá-

nych dokumentov — to všetko prináša rýchlejšie

kladom modernej samosprávy je jednoduch-

procesy a lepšiu ochranu práv občanov. Okrem

šia práca úradu a angažovaní a spokojní oby-

toho vďaka moderným technológiám spájame

vatelia. K dosiahnutiu moderného, efektívneho

študentov so školou, prepájame odborníkov

a elektronického úradu pomáhame aj my infor-

vo vede a výskume a sprístupňujeme nástroje,

matizáciou miest a obcí, zavádzaním infra-

ktoré skvalitňujú výučbu a vzdelávanie prená-

štruktúrnych nástrojov či riešením otázok Smart

šajú do 21. storočia.

cities a nových výziev EÚ.

Zdravotníctvo

Financie, telekomunikácie
a priemysel

Elektronizujeme zdravotnícke zariadenia, umož-

Našou ambíciou sú dostupné a fungujúce online

ňujeme lekárom skvalitniť liečbu vďaka najnovším mobilným a cloudovým technológiám
a pracujeme na riešeniach, ktoré pomáhajú pri
záchrane životov či bezpečnejšej liečbe pacientov. Kvalita zdravotnej starostlivosti, mobilita
v zdravotníctve, elektronizácia zdravotných služieb a rozvoj ezdravia, nové výzvy EÚ pre bezpečnosť osobných údajov v digitálnej ére, informačné systémy a moderné nástroje pre Vašu
prax — to všetko sú témy, ktorými naše zdravotníctvo žije a dýcha a ktorým vďaka moderným
technológiám dávame reálnu podobu.

TRS a EC sú naše cross
oddelenia poskytujúce
riešenia pre všetky segmenty, v ktorých pôsobíme.
Spájajú odborníkov, technológie a procesy a orientujú
sa na riešenia využiteľné
u rôznych zákazníkov
z odlišných trhových odvetví.

služby pre zákazníkov bánk či finančných inštitúcií, ktoré sú prispôsobené ich skutočným potrebám a ktorých výsledkom je pozitívna user
experience. V oblasti telekomunikácií prinášame
služby, ktoré reflektujú potreby súčasnej generácie zákazníkov, no realizujeme tiež unikátne
priemyselné projekty nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí, pomocou ktorých umožňujeme presnejšiu a kontrolovanú priemyselnú výrobu a využívame výhody mobilných či smart riešení
priamo v závodoch.

Technologické
riešenia a služby

Expertné
centrá

Technologické riešenia a služby poskytujú hori-

V expertných centrách zjednocujeme ľudí, tech-

zontálne či cross-segmentové riešenia DATA-

nológie a procesy. Tieto aktivity a činnosti ľudí

LANu. Kompletné portfólio služieb poskytujeme

prechádzajú za hranice divízie a dávajú ľuďom

pre všetky segmenty trhov, na ktorých pôso-

príslušnú kompetenciu a konkrétnu zodpoved-

bíme, či už ide o produkty, riešenia, konzultácie

nosť. Zjednocujeme technológie a procesy, zvy-

alebo služby. V rámci portfólia sa orientujeme

šujeme kvalitu a efektívnosť vývoja a snažíme sa

na atraktívne, moderné, opakovateľné a stále

dosiahnuť koncepčný vývoj a znovupoužiteľnosť

aktuálne riešenia, ktoré sú na trhu žiadané

modulov a komponentov. Najdôležitejším cie-

a unikátne. Konzervatívne nástroje posúvame

ľom je zdieľanie know-how a spájanie odborní-

k novým technológiám, riešeniam a službám.

kov. Naším cieľom je odborná podpora projek-

V stratégii segmentu má kľúčové postavenie ino-

tov, rozvoj ľudí, intenzívna spolupráca a hlavne

vatívnosť, ktorú plne podporujeme motiváciou

poskytovanie — poskytovanie opory a podpory

našich ľudí, ktorí sú proaktívni, samostatní a stále

kolegom pri ich každodenných pracovných úlo-

rastú osobnostne alebo odborne.

hách.
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VEDENIE FIRMY

Profesionalita,
kompetencie,
reálne výsledky

Zoznámte sa s našimi odborníkmi, ktorí dokonale
poznajú svoj segment a vďaka tomu Vám dokážu
prinášať funkčné riešenia presne pre Vás biznis.

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Marek Paščák

Dušan Gavura

Predseda

Člen predstavenstva

predstavenstva

zodpovedný za

a generálny riaditeľ

Back Office

Zuzana Škodová
Prochotská
Výkonná
riaditeľka

DOZORNÁ RADA

Jozef

Štefan

Rastislav

Mokrý

Petergáč

Koutenský

SEGMENTOVÍ RIADITELIA

Roman
Jedinák

Roman
Jaroš

Zuzana Škodová
Prochotská

Rastislav
Bajtoš

Riaditeľ pre segment

Riaditeľ pre segment

Riaditeľka pre segment

Riaditeľ pre segment

Samospráva

Štátna správa

Zdravotníctvo

Financie, telekomunikácie
a priemysel

Jan
Böjtös

Karol
Kleibl

Ivana
Dorozló

Rastislav
Koutenský

Riaditeľ segmentu

Riaditeľ segmentu

Riaditeľka segmentu

Riaditeľ segmentu

Technologické riešenia a služby

Expertné centrá

Marketing

Technické oddelenie
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EXPERTÍZA

Pracujeme
s najlepšími

Našu odbornosť nepotvrdzuje len množstvo úspešne nasadených riešení u zákazníkov či ocenenia, ale aj množstvo certifikátov, ktoré sme
získali za 30 rokov existencie. Našu expertízu sme za toto obdobie potvrdili 846 certifikátmi. Sú to dôkazy odbornosti a schopnosti našich expertov. Hovoria o dlhoročných skúsenostiach, zručnostiach a kvalifikovanosti, vďaka ktorým vám neprestajne prinášame funkčné riešenia na
vysokej úrovni.

Sumárny počet certifikátov
1990 — 2020
0

168

196

252

375

544

1990

1995

2000

2005

2010

2015

724

2020

Najvýznamnejšie certifikáty
od roku 2019

Vývoj

Testovanie

Projektové riadenie

Machine Learning

ISTQB Certified Tester

PRINCE2 Practitioner

Foundation Level

ITIL v4 Foundation

Analýza

Architektúra

Bezpečnosť

OMG Certified UML Professional

TOGAF 9 Foundation Level

Certified Information Systems

2 Foundation Level

ArchiMate 3 Practitioner

Security Professional

Certified SOA Professional

Fortinet NSE 4 Network
Security Professional
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Spolupráca.
Dôvera.
Osobný prístup.
Spoločne prinášame riešenia
fungujúce v praxi.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

mesto Bardejov

Bratislavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

obec Chorvátsky Grob

mesto Fiľakovo

mesto Košice

mesto Levoča

mesto Milevsko

mesto Myjava

mesto Nové Zámky

mesto Prešov

mesto Rajec

mesto Spišská Nová Ves

mesto Svidník

mesto Galanta

mesto Kolárovo

mesto Jaslovské Bohunice

mesto Piešťany

SAMOSPRÁVA
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ŠTÁTNA SPRÁVA

NAŠI ZÁKAZNÍCI

ZDRAVOTNÍCTVO

FINANCIE, TELEKOMUNIKÁCIE A PRIEMYSEL
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Technologické tren- Štátna správa
dy prenášame do sme sprístupnili občanom Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci projektu sme zákazníkovi
funkčných riešení
dodali moderný integrovaný informačný systém,

Samospráva
DataCentrum elektronizácie územnej
samosprávy (deus)
DCOM A DCOM+ PRE MESTÁ

ktorý pomáha odbúrať administratívnu záťaž
pri komunikácii s úradom a zabezpečuje lepšiu

Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky (cvti)
SANET
S rastúcim množstvom aplikácií a multimédií rastú aj požiadavky na rýchlosť a kapacitu
prenosu dát. Keďže existujúca akademická sieť
SANET už našim vedcom a ich nárokom nepo-

dostupnosť služieb v rôznych oblastiach.

stačovala, zvýšili sme kapacitu chrbticovej siete,

Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky (gp sr)

čím vedci získali zvýšenie kapacity komuniká-

ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB

cie na kvalitatívne vyššiu úroveň. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Infinera sme zákazníkovi ponúkli riešenie s modernou prenosovou

Hlavným cieľom projektu Dátové centrum obcí

Efektívnejšia práca, rýchlejšie zdieľanie infor-

technológiou a jednoduchou implementáciou,

a miest (DCOM) je sprístupniť a zlepšiť posky-

mácií a zjednodušenie administratívy vydáva-

správou a škálovateľnosťou, akými nedisponuje

tovanie eSlužieb občanom na úrovni regionál-

ním elektronického výpisu z registra trestov či

žiaden iný IT dodávateľ na Slovensku. Riešenie

nej a miestnej samosprávy. Realizácia projektu

minimalizácia osobných návštev pracovísk GP

je také jedinečné, že bolo prezentované aj na

je prínosom pre občanov a podnikateľov, pra-

SR. Aj to sú prínosy elektronizácie na Generál-

medzinárodnom fóre v Barcelone, a dostali sme

covníkov obecných a mestských úradov a pre

nej prokuratúre SR. Výhodami sú tiež napojenie

zaň ocenenie aj priamo z európskej centrály

celú verejnú správu. Vďaka rozšíreniu projektu

na vybrané justičné systémy členských štátov

spoločnosti Infinera.

DCOM+ pre mestá dochádza k zvýšeniu úrovne

EÚ a informovanie zúčastnenej osoby o stave

poskytovania elektronických služieb miest pro-

konania v konkrétnej veci. Zavedením prvkov

stredníctvom integrácie informačných systé-

e-justice a digitalizáciou prokurátorských spisov

mov miest s DCOMom. Mestá tak budú schopné

sa nám podarilo urýchliť prácu a zvýšiť trans-

zabezpečiť obyvateľom a podnikateľom elek-

parentnosť pôsobenia prokurátora. Okrem toho

tronické služby s vyššou pridanou hodnotou než

majú držitelia elektronických občianskych pre-

doteraz.

ukazov možnosť podať trestné oznámenie aj

Trnavský samosprávny kraj
DIGITÁLNE ZASTUPITEĽSTVO
Webová aplikácia Digitálne zastupiteľstvo,
ktorú sme implementovali u zákazníka Trnavský samosprávny kraj, komplexne zastrešuje
všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre zasadnutia komisií, mestskej
rady a mestského zastupiteľstva. Smart riešenie,
ktoré umožňuje publikovanie v zmysle legislatívy, zvyšuje otvorenosť a transparentnosť, eliminuje náklady na procesy súvisiace s prípravou
a spracovaním vstupných a výstupných materiálov pre zastupiteľstvo, papier, tlač a archiváciu.

Bratislavský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA A MONITORING INFRAŠTRUKTÚRY SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Vybavenie sťažnosti a podnetu jedným klikom,
možnosť cez internet pripomienkovať návrh rozpočtu alebo poslať návrh na zlepšenie či jednoduchý prístup k zverejnenej zápisnici zo zasadnutia
zastupiteľstva, resp. k výpisom o hlasovaní poslancov — tieto a ďalšie desiatky praktických služieb
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elektronicky cez stránku www.slovensko.sk.

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR)
ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB
A DIGITALIZÁCIA OBJEKTOV
Využitie moderných IT zefektívni činnosti Ústavného súdu SR a sprístupní elektronické služby
určené občanom a účastníkom súdnych konaní.
Zrýchli priebeh konaní pred ÚS SR, zvýši dostupnosť informácií pre všetkých účastníkov konania,
prispieva k zníženiu počtu prieťahov v konaniach pred všeobecnými súdmi a plusom je aj
využitie zaručeného elektronického podpisu
a možnosť pracovať s digitalizovanými dokumentmi. Nami dodaný systém tiež umožňuje
vytvorenie elektronického spisu ÚS SR a jeho
integráciu na registri. Je to významný prínos nielen v informatizácii verejnej správy, ale
aj v rozšírení možnosti kontroly demokracie
a ústavnosti na Slovensku.

BEZPEČNOSTNÁ ANALÝZA
Pre zákazníka CVTI, s ktorým v rámci technologického rozvoja a podpory spolupracujeme
dlhodobo, sme zrealizovali komplexnú bezpečnostnú analýzu. Kompletný projekt zahŕňal analýzu aktuálneho stavu ochrany OÚ, identifikáciu súčasných nezhôd v súlade s GDPR, návrh
opatrení na ich odstránenie a zdokumentovanie výstupov. Datalanský bezpečnostný tím
zanalyzoval všetko — od aktivít pre verejnosť
cez informačný portál a medzinárodnú komunikáciu až po interné procesy a nástroje, ako je
dochádzkový systém. Sumár predstavil kritické
momenty, konkrétne rizikové oblasti a aj aktivity
a činnosti, ktoré sú, naopak, výborne pripravené
na GDPR. .

Doručovacie služby
IBM SECURITY GUARDIUM
Množstvo rôznych aplikácií rôznych dodávateľov, ktoré pracujú s dátami uloženými v rôznych databázach a má k nim prístup mnoho
interných aj externých používateľov, boli výzvou.
Pre dané účely datalanský špecializovaný tím
využil riešenie IBM Security Guardium, pričom
išlo o jednu z prvých implementácií tohto typu
na Slovensku. Riešenie poskytuje komplexnú
správu zabezpečenia dát, kontrolu prístupu užívateľov k systému a dátam a aktívne prostriedky
na zabránenie zneužitia dát. Nezávislosť riešenia zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému

ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY

manipulovaniu so záznamami auditov, prípadne obídeniu auditu. Zákazník oceňuje nielen
zvýšenie úrovne bezpečnosti firemných dát, ale
aj výraznú úsporu nákladov.

Sociálna poisťovňa
AUTOMATIZÁCIA AGENDY
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. U zákazníka sme implementovali
unikátne riešenie, v ktorom sme integrovali naše
produkty eGOV Connector s Automatizova-

do registratúrneho systému. Cieľovo je riešenie
postavené pre všetkých zákazníkov, ktorí komunikujú so štátnou správou, resp. pomocou elektronických schránok ÚPVS a elektronických formulárov. Modul poskytuje jednotné integračné
rozhrania pre agendové systémy a zabezpečuje
okamžitý pohľad na stav spracovania elektronických formulárov.

Slovenská technická univerzita
ePORADY
Do zasadnutí riadiacich orgánov, ktoré sa pravi-

Zdravoníctvo
Onkologický ústav
sv. Alžbety (oúsa)
PRIPOJENIE NA EZDR AVIE
Cieľom ezdravia je zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a zefektívniť
prácu lekárov. Prvé pripojenie do národného
systému ezdravie sme realizovali s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave. ezdravie vzniklo s cieľom skvalitniť liečbu a sprí-

delne konajú na univerzite, je zapojených množ-

stupniť moderné nástroje, ktoré zjednodušia

stvo ľudí, ktorí pripravujú rôznorodé materiály

a zefektívnia každodenné fungovanie ordinácií,

na zasadnutia. Na to, aby všetko fungovalo tak,

nemocníc, ale aj lekární či záchranných slu-

ako má, a každý mal k dispozícii aktuálne infor-

žieb. Výsledkom elektronizácie budú dostupné

mácie na jednom mieste, slúži riešenie ePorady,

a správne informácie pre lekára i pacienta,

ktoré pre univerzitu dodal DATALAN. Webová

zamedzenie duplicity pri liečbe a ľahšie

aplikácia komplexne zastrešuje všetky procesy

a rýchlejšie diagnostikovanie. OÚSA v rámci

súvisiace s prípravou elektronických podkladov

fungovania využíva aj náš IS ORDINIS ® nielen

pre porady a zasadnutia a tiež umožňuje tvorbu

na mnohé elektronické služby, ale aj na efek-

plánu zasadnutí a porád na celé akademické

tívnu správu zdravotníckej agendy.

obdobie dopredu. Podporuje evidenciu prijatých uznesení, sledovanie plnenia úloh, sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe
členom riadiacich orgánov a zároveň slúži ako
centrálny archív materiálov.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (Stvps), Zbor väzenskej
a justičnej správy (zvjs), Regionálny úrad
verejného zdravotníctva (rúvz), Štátny
ústav pre kontrolu liečiv (šúkl)
ným systémom správy registratúry a ďalšími
integračnými modulmi. Cieľom bola automatizácia komunikácie Sociálnej poisťovne cez
Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Prínosmi sú najmä prehľadnosť, rýchlosť a jednoduchosť spracúvania obrovského množstva
agendy oproti stavu pred automatizáciou. Riešenie bolo customizované a dodané v súlade
s konkrétnymi potrebami a požiadavkami
zákazníka aj s legislatívou SR.

EFORM MODUL

INTEGRÁCIE MEMPHIS REGISTRATÚRNEJ
KNIHY NA ÚPVS
Zrýchlenie procesov a automatizácia služby — to
sú len dva príklady výhod nášho riešenia eGOV
Connector, ktoré sme integrovali na ÚPVS. Na
rozdiel od fyzickej správy registratúry poskytuje okamžité informácie o štádiu vybavovania
jednotlivých spisov a o dodržiavaní lehôt na
ich vybavenie. Náš produkt spĺňa predovšetkým požiadavku úplnej a presnej evidencie

Národný onkologický ústav (noú)
REZERVAČNÝ SYSTÉM OMEGA
Prehľadnosť, jasnosť a efektívnosť rezervovaných termínov a workflow pacienta v rámci
celého nemocničného zariadenia. To sú
výsledky nasadenia rezervačného systému
OMEGA v Národnom onkologickom ústave
v Bratislave. Systém prináša jednoduchý
a efektívny manažment pacienta, pomáha znižovať byrokraciu, zvýšiť komfort pri sledovaní
rezervovaného termínu, dostupnosť medzi
jednotlivými oddeleniami a pracoviskami, ale
aj efektívne nakladanie so zdrojmi. NOÚ si na
riešení najviac cení väčšiu prehľadnosť vyťaženosti pracovísk a lepšiu optimalizáciu objednávania termínov pacienta aj v závislosti od
iných už objednaných termínov. Unikátnosťou
riešenia sú napríklad SMS notifikácie či QR
kódy pre jednoduchšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu.

záznamov — prichádzajúcich aj odosielaných,

Vzhľadom na nárast elektronickej komuniká-

a súčasne spĺňa aj legislatívne požiadavky.

cie ustavične pracujeme na ďalších rozšíre-

Zákazník oceňuje na našom riešení najmä

niach, akým sa v Sociálnej poisťovni stal náš

zrýchlenie procesov a fakt, že služba je auto-

nový produkt — eForm modul, ktorý poskytuje IS

matizovaná — používateľ je nielen notifikovaný,

zákazníka jednotné miesto pre správu, kontrolu,

ale aj akt stiahnutia a odoslania a evidovania

finalizáciu a transformáciu podaní do štruk-

v IS je automatizovaný. Výhodami tohto rieše-

túry elektronických formulárov pred odoslaním

nia je stabilná cloudová služba.
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Financie,
telekomunikácie
a priemysel
Financovanie automobilov
POISTNÝ PORTÁL
Šetrí čas, pomáha optimalizovať procesy v spoločnosti, odbremeňuje zamestnancov od ručnej práce. To všetko, ale aj omnoho viac dokáže
aplikácia Poistný portál. Aplikácia zabezpečí
automatické generovanie výkazov a zmlúv
v danom dni a za dané obdobie. Umožní tiež
vyhľadávať záznamy a údaje o vygenerovaných
výkazoch a zmluvách a generovať všetky výkazy
typov definovaných v konfiguračnom nastavení
aplikácie podľa podkladov dodaných zákazníkom. Vďaka nášmu riešeniu zákazník šetrí čas
a súčasne sa optimalizujú procesy v spoločnosti.
Okrem toho odbremeňuje zamestnancov od
ručnej práce, pretože jej cieľom nie je len automatické generovanie poistných výkazov, ale aj
ich zasielanie.

KAMPAŇOVÝ MANAŽMENT

aj aktívnych operácií a poskytuje funkcionality
ako vyhľadávanie osôb a ich osobných údajov,
úpravu, anonymizáciu, obmedzenie spracovania a export v štruktúrovanom formáte. Zákazníkovi pomáha plniť legislatívu GDPR pri narábaní s osobnými údajmi v prehľadnom a používateľsky príjemnom rozhraní. Požiadavky
svojich klientov týkajúce sa GDPR, vybaví
z jedného miesta, čím ušetrí zložitú prácu prehľadávania v 8 IS.

Bankovníctvo
NÁHRADA A ROZŠÍRENIE SYSTÉMOV PRE
ELEKTRONICKÚ POŠTU A ELEKTRONICKÚ
KOMUNIKÁCIU
Nášmu klientovi z oblasti bankovníctva sme
nasadili nový mailový systém, ktorý priniesol efektívnejšiu prácu s podnikovým mailom
a kalendárom a rozšírenie celého systému
o množstvo ďalších funkcionalít. Nový systém
uľahčuje spoluprácu s dôležitými dokumentami, ponúka lepší spôsob zobrazenia e-mailov
a práce s nimi a aj prehľadnejšie vyhľadávanie
či prácu s kalendárom. Exchange je aktuálne
najpoužívanejším e-mailovým systémom na
svete. Jeho nasadenie u klienta prináša oproti

Nášmu zákazníkovi sme nasadili jednoduchý,

pôvodnému systému Lotus Notes zefektívnenie

moderný a komplexný nástroj na správu infor-

a zlepšenie prevádzky systému z hľadiska bez-

mačných a marketingových kampaní. Riešenie

pečnosti, finančných nákladov a jeho kompati-

Campaign manažment umožňuje marketérom

bilitu s ďalšími produktami tejto spoločnosti.

oslovovať klientov prostredníctvom cielených
reklamných kampaní, efektívne ich manažovať

Sporiteľňa

a automatizovane vyhodnocovať. Disponuje

AUTOMATIZÁCIA EXEKÚCII A ROZŠÍRENIE

vysokou variabilitou pre rozvoj rôznych druhov

AEK O NOVÝCH MANDANTOV

kampaní a možnosťou plánovane oslovovať
cieľové skupiny zákazníkov rôznymi spôsobmi
a s rôznym účelom a tieto kampane manažovať a vyhodnocovať ich úspešnosť prostredníctvom reportingu. Vďaka riešeniu je možné ťažiť
z výhod online kontaktu so zákazníkmi, rýchlejšie a relevantnejšie reagovať na ich potreby
a životný štýl a zároveň optimalizovať strategické aktivity firmy.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE GDPR
Projekt predstavuje komplexné digitálne riešenie súladu zákazníka s nariadením GDPR
realizované na kľúč, v rámci ktorého bol vyvinutý univerzálny modul GDPR IN, ktorý dnes
využívame vo viacerých našich produktoch
a riešeniach. Riešenie zabezpečuje pohodlné,
plne automatizované vykonávanie pasívnych
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Sporiteľňa denne spracúva stovky prípadov
komunikácie vo veci exekúcií. Zavedenie elektronického príjmu a procesného spracovania súčinnosti a exekučných príkazov pomohlo
odbúrať veľké množstvo papierovej práce, zvýšilo produktivitu tímu, sprehľadnilo procesy,

Telekomunikácie
INTEGRÁCIA EXTRANETU — INTEGRÁCIA
DVOCH PORTÁLOV
Plynule sme spojili dva samostatne fungujúce
systémy, samoobslužné zóny pre zákazníkov
využívajúcich pevnú a mobilnú telekomunikačnú
sieť do jedného kompaktného riešenia — extranetového portálu. Pôvodné systémy fungovali
na úplne odlišných technologických platformách s aplikáciami s vlastnou históriou, rozdielnymi zvykmi, s veľkým množstvom podsystémov
silne zviazanými s okolitou IT infraštruktúrou.
Projekt bol preto rozdelený do viacerých fáz.
Konečným prínosom sú jednotné informácie
pre všetkých užívateľov, dostupnosť informácií
kedykoľvek prostredníctvom osobných počítačov alebo mobilných zariadení či vyššia bezpečnosť — prístup k informáciám je zabezpečený
viacerými technológiami.

INTRANET REDIZAJN A REPLATFORMING

uľahčilo prístup k dokumentom a zlepšilo prácu

Svoje služby neustále posúvame na vyššiu úro-

s nimi. Aktuálne sme aplikáciu Automatizácie

veň a aj to, čo bolo ešte pred pár rokmi inova-

exekučných konaní rozšírili o nových mandan-

tívnym riešením, potrebuje dnes upgrade. Preto

tov — obce, mestá a ZVJS, aby vedeli efektívnej-

sme pre nášho klienta z telekomunikačného

šie vymáhať nedoplatky, čo im umožní uplatniť

segmentu zrealizovali redizajn intranetu, kde

si svoje oprávnené pohľadávky voči klientom

boli jednotlivé funkcionality prispôsobené jeho

sporiteľne. Systém zohľadňuje potrebu pružnej

aktuálnym požiadavkám a zabezpečili tak jed-

reakcie na požiadavky exekútorov. Automatizo-

notnú komunikačnú platformu pre komunikáciu

vané spracovanie exekučných konaní umožňuje

so všetkými zamestnancami a spolupracov-

omnoho rýchlejšie vybavenie požiadaviek.

níkmi. Starý intranet sme zmigrovali na novú
portálovú platformu pre zamestnancov a predajcov. Najväčším prínosom nášho riešenia je

ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY

množstvo aplikácií a jednotná komunikačná

rýchle spracovanie obrovského množstva dát

Prepájanie procesov, činností a systémov

platforma pre všetkých zamestnancov. Integ-

v reálnom čase, vysoká bezpečnosť — technoló-

zabezpečujúcich hlavnú činnosť spoločnosti pri-

rácia s eAM súčasne zabezpečuje jednotné pri-

gia umožňuje vopred identifikovať riziká a upo-

náša klientovi z bankového sektora zjednoduše-

hlásenie do systémov užívateľom.

zorniť na ne zodpovedných pracovníkov a tiež

nie obsluhy interných systémov a zvýšenie kvality

ZJEDNOTENIE PRÍSTUPU POUŽÍVATEĽOV
V EAM
Jeden účet — jedno heslo do viac ako 30 aplikácií. Už viac nie je potrebné zadávať a držať
v pamäti množstvo prihlasovacích mien a hesiel do rôznych aplikácií. Tiež už nie je potrebné

odporučí najvhodnejšie riešenie, ako na hrozbu

poskytovaných služieb, klientovi komfortnejšie

reagovať. Ďalej je to prehľadnosť, no najmä

vybavovanie požiadaviek bez zbytočnej admi-

prediktívne modely, ktoré proaktívne upozor-

nistratívy. Preto sme pre klienta prepojili Elektro-

ňujú na blížiace sa hrozby aj na nestabilitu,

nické bankovníctvo, ktoré zjednodušuje bankové

vďaka čomu vie zákazník zabrániť zníženiu efek-

operácie či komunikáciu s bankou a predaj na

tivity jednotlivých pecí.

splátky v rámci akejkoľvek kamennej či online
predajne partnerov banky. Výsledkom je prepo-

pre každého používateľa vytvárať a manažovať používateľské účty v každej aplikácii
zvlášť — účty sú spravované centrálne v Active
Directory oboch spoločností, čím sme zákazníkovi minimalizovali náročnosť správy účtov. Projekt nadväzuje na implementáciu access managementu u zákazníka. Teraz sme existujúce riešenia rozšírili o používateľov z Českej republiky.
Interným používateľom sme umožnili jednotné
prihlasovanie do aplikácií a zjednodušili sme
integráciu aplikácií na úložiská používateľských
účtov.

Orange
RIEŠENIE DMS NA PLATFORME ALFRESCO
S E-PODPISOM NA POBOČKÁCH
Vďaka modernému riešeniu pre bezpapierové elektronické podpisovanie dokumentov
na desiatkách pobočiek umožňuje takmer 3
miliónom zákazníkov spoločnosti Orange uzavrieť zmluvu či podpísať iný dokument prostredníctvom eSign. Táto technológia predstavuje
moderné elektronické biometrické podpisovanie,
t. j. podpis realizovaný vlastnou rukou na elektronickej podložke. Zákazníkovi sú podpísané
dokumenty zaslané v reálnom čase priamo
na určený e-mail v štandardnom PDF formáte
a odbremeňujú ho od fyzickej archivácie podpísaných dokumentov. Zníženie nákladov je
výrazné, ušetrí sa aj manuálna práca, skenovanie, archivovanie, poštové náklady, náklady na
internú prepravu dokumentov a pod.

Slovalco
MODERNIZÁCIA VÝROBY

E-POVOLENIA — OTVORILI SME

jenie procesu prípravy, schválenia a podpísania

ELEKTRONICKÚ VSTUPNÚ BRÁNU

zmluvy a procesu prípravy a uzavretia zmluvy na

Systém vydávania e-Povolení je efektívny
nástroj na podporu vyhodnotenia a riadenia
rizika v priemyselnej výrobe. Hlavnou pridanou
hodnotou je okamžitý prehľad o jednotlivých
pracovných skupinách na všetkých pracoviskách
a ich možné upozornenie na vznik nového rizika
pomocou SMS odoslanej priamo z aplikácie.
Zákazník a koneční používatelia najviac oceňujú
aktuálny a rýchly prehľad o aktívnych pracovných povoleniach vydaných v Slovalcu, jednoduchú autorizáciu VPS do systému pomocou ID
kariet, možnosť predpripravenia e-Povolení cez
internet a prístupnosť už uzatvorených e-Povolení v archíve na uľahčenie prípravy nových
e-Povolení.

Aplikácia slúži predovšetkým na monitoring
a riadenie elektrolýznych pecí priamo vo výrobe.
Je určená pre všetkých zamestnancov, ktorí
priamo vstupujú do procesu výroby — vedúci,
technológovia, pracovníci vo výrobe, údržba,

poskytovanie služby elektronického bankovníctva.

Finančné služby
PREDAJ NA SPLÁTKY CEZ MOBILNÚ
APLIKÁCIU

Nafta
ROZŠÍRENIE DÁTOVÝCH CENTIER
Rozšírenie kapacity dátového centra v Nemecku
u dcérskej spoločnosti NAFTA a. s. Vzniklo
z potreby interného projektu. Jeho súčasťou
bol HW postavený na technológiách DELL, SW
určený na bezpečné zálohovanie produkčných
dát či SW určený na aplikačnú bezpečnosť mailového systému. Zákazníkovi sme tak zabezpečili
rozšírenie oboch dátových centier o potrebnú
kapacitu a postarali sme sa tiež o bezpečné
publikovanie mailového systému do internetu.
Pre zákazníka sa nám podarilo vybudovať novú
clustrovanú infraštruktúru, ktorá bude preňho
dosahovať zvýšenie biznis prostredia a umožní
mu expanziu aj do projektov EÚ.

ale aj manažment spoločnosti. Prínosmi sú
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PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

Pomocníci
pre Váš biznis

Naši experti Vám dokážu navrhnúť a implementovať
riešenie na mieru, no pripravenú máme aj ponuku
„hotových produktov“ – nástrojov, ktoré dokážu
rýchlo, jednoducho a bez veľkých vstupných investícií priniesť želané výsledky.

Produkty vytvorili naši špecialisti kombináciou ich dlhoročných skúseností
a reálnych potrieb dnešnej praxe. Pozrite si, pomocou ktorých produktov
vieme zjednodušiť život Vám a zefektívniť procesy vo Vašej firme.
Produktové listy sú vám na stiahnutie k dispozícii
na stránke www.datalan.sk/produkty

Zisťovanie zraniteľnosti
a penetračné testovanie

Monitoring a správa
infraštruktúry

Identity Access
Management

Otestujte sa ako heker

Nechajte to na nás

Jediné prihlásenie, množstvo prístupov

Edproc

MS Sharepoint

Enterprise service bus

Správa dokumentov od A po Z

Intranet a aplikácie pre vás

Zosynchronizujte svoje služby
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PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

Riadenie kontinuity činností

Bezpečnosť citlivých dát

eForm modul

Ochráňte svoju organizáciu

Chráňte najcennejšie bohatstvo svojej firmy

Efektívna správa elektronických formulárov

NIS Ordinis 4.0

eGOV Connector

Memphis

Nástroj, s ktorým Vás baví ordinovať

Vyrieši elektronickú komunikáciu cez eSchránky

Správu registratúry nechajte na nás

Digitálne mesto

Digitálne zastupiteľstvo

Korwin

Moderné, efektívne, elektronické

Komplexné zastrešenie zasadnutí

Kompletné riešenie pre mestá a obce

Chatbot

CMN 3.3

Riešenie pre súlad s GDPR

Inteligentný, rýchly a vždy

3 písmená, 3 riešenia, veria 3.3,

Chráňte svoje osobné údaje efektívne,

k dispozícii — kdekoľvek a kedykoľvek

30 miliónov údajov — 1 cenová mapa

úsporne a s prehľadom
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PARTNERI

Prinášame
svetové technológie
s globálnymi
partnermi

Komunitu spoľahlivých partnerov
si budujeme celý život. A rovnako
je to aj v biznise s partnermi.
DATALAN dlhodobo dokáže skĺbiť
technologické trendy s potrebami
zákazníkov. Riešenia, ktoré
prinášame, v praxi fungujú
a vďaka tomu si udržiavame
prémiové a často exkluzívne
partnerstvá.

Získavame prístup k ďalším najnovším
špičkovým technológiám svetových IT
lídrov a globálnych značiek.

Získať exkluzívne partnerstvo nie je jednoduché a takou sieťou
partnerstiev, ako máme my, sa môže pochváliť len máloktorá
IT firma na Slovensku. Nie je to len výsledok dlhých hodín
práce našich odborníkov a úspešne zrealizovaných projektov,
ale aj ochoty a motivácie ľudí stále sa vzdelávať, púšťať sa
nevychodenými cestami a robiť viac, než sa od nich očakáva.
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PARTNERI

PARTNERI

SERVISNÍ PARTNERI
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STRETÁVAME SA

Know-how
a inšpirácie Vám
predstavujeme
aj na odborných
konferenciách

DATALAN patrí k technologickým lídrom prinášajúcim fungujúce riešenia a inovatívne myšlienky
do viacerých dôležitých segmentov — od samosprávy cez štátnu správu, zdravotníctvo až po
financie, telekomunikácie a priemysel. Záleží
nám na tom, aby aj na Slovensku fungovali
služby na úrovni 21. storočia.

No modernizovať a posúvať veci vpred a prenášať dobré nápady

logických expertov a ďalšie osobnosti, ktoré svojimi skúsenosťami, názormi

do praxe dokážeme len spoločne — aktívnou spoluprácou.

či projektami dokážu vecami pohnúť. Spoločne sa venujeme Vašim potre-

Aj preto sa s Vami pravidelne stretávame, navzájom sa inšpirujeme

ritám. Vy z týchto stretnutí odchádzate bohatší o nové cenné a inšpiratívne

bám, novým možnostiam a trendom, horúcim otázkami a aktuálnym prioa zdieľame svoje know-how na veľkých konferenciách alebo na ško-

informácie a my vďaka Vašej spätnej väzbe odchádzame pripravení pri-

leniach, seminároch či workshopoch. Vždy majú jedno spoločné

nášať ešte užitočnejšie služby a riešenia.

— spájajú odborníkov, významných zástupcov branže, techno-
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STRETÁVAME SA

Moderná a elektronická
samospráva

e-Komunikácia
na úradoch i školách

Aké sú priority zástupcov slovenských miest a obcí, aké služby sku-

Dostupné služby na pár klikov, komunikácia s úradom z pohodlia domova

točne občania potrebujú a akú úlohu v tom celom zohrávajú moderné

či z práce, verejné inštitúcie, ktoré sú navzájom prepojené a schopné využí-

technológie? Aj na tieto otázky prináša odpoveď odborná konferencia

vať všetky existujúce dáta v reálnom čase tam, kde to ľudia a krajina potre-

DATALAN Digitálne mesto, ktorú DATALAN organizuje pre zástupcov miest

buje – to je vízia, ktorú postupne napĺňame. Využívame pri tom nástroje,

a obcí na Slovensku. Smart Cities, elektronizácia, možnosti financovania,

ktoré už v komerčnej praxi fungujú a dokážu rovnako slúžiť aj vo verejnom

možnosti prepojenia Vašich záujmov a potrieb s možnosťami realizácie.

sektore. O naše vízie, ale aj skúsenosti a know-how sa delíme na work-

To všetko sú témy, ktorým sa na stretnutí venujeme aj v živých diskusiách,

shopoch a stretnutiach, s cieľom nielen realizovať, ale aj otvárať nové mož-

na ktoré pravidelne pozývame odborníkov v oblasti samosprávy. Okrem

nosti a ukázať, ako na to. Špeciálnu pozornosť venujeme modernizácii vzde-

toho sa so zástupcami samospráv stretávame aj na odbornom školení IS

lávania — spájame odborníkov, prinášame témy, predstavujeme riešenia.

pre samosprávy Korwin, na ktorom predstavujeme novinky a funkciona-

Dlhoročne sme tento cieľ realizovali prostredníctvom konferencie University

lity nášho informačného systému.

Day a stále tak robíme aj ako členovia Digitálnej koalície a podporovatelia
projektov, ktoré sa snažia prostredníctvom zvyšovania úrovne vzdelávania
posúvať krajinu vpred.

Kvalitnejšie zdravotníctvo
vďaka technológiám

Dostupné a fungujúce
online služby

Ako vďaka moderným a dostupným nástrojom zlepšiť zdravotnú sta-

Našou ambíciou sú dostupné a fungujúce online služby pre zákazníkov

rostlivosť, zmodernizovať služby pacientom a zefektívniť svoju prácu?

finančných, telekomunikačných a priemyselných inštitúcií, ktoré sú pri-

To sú hlavné oblasti, ktorým sa spolu s exkluzívnymi hosťami a odbor-

spôsobené ich skutočným potrebám a ktorých výsledkom je pozitívna

níkmi z branže venujeme na odbornej konferencií Moderné zdravot-

user experience. Preto sa s Vami stretávame na technologickom klube

níctvo. Každý rok Vám prinášame nové riešenia a možnosti, aktuálne

pre odborníkov z branže FinVision, na ktorom Vám predstavujeme nové

novinky, cenné informácie aj skúsenosti z praxe od najvýznamnejších

možnosti, ktoré prinášajú moderné technologické nástroje, a tiež riešenia,

zástupcov z odvetvia zdravotníctva, pomocou ktorých viete aj Vy prispieť

ktoré môžu výrazne zefektívniť Váš biznis. Okrem praktických tipov, ako

k lepšej budúcnosti slovenského zdravotníctva. Elektronizujeme zdravot-

v digitálnej ére využiť technológie čo najefektívnejšie, nechýbajú ani exklu-

nícke zariadenia, lekárom umožňujeme skvalitniť liečbu vďaka najnovším

zívne informácie, náhľad do aktuálne dostupných technológií, praktické

mobilným a cloudovým technológiám a pracujeme na riešeniach, ktoré

príklady toho, čo (ne)funguje, skúsenosti IT expertov, inšpirácia z praxe

pomáhajú pri záchrane životov či bezpečnejšej liečbe pacientov.

a priestor na face2face debaty.
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Stretávame
sa s Vami
a inšpirujeme
sa navzájom
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Od vzniku
DATALANu
až po dnes
Spoločnosť DATALAN založila v roku 1990 partia
nadšencov s veľkými víziami a vďaka schopnosti
ustavične prinášať dobré nápady do praxe má dnes
DATALAN na konte desiatky úspešných projektov a stovky
spokojných zákazníkov. Disponujeme tímom s viac než
200 odborníkmi, ktorí sú pripravení nielen prinášať
riešenia Vašich potrieb, ale aj prichádzať s nápadmi,
ako veci zmeniť k lepšiemu. A darí sa nám to už 30 rokov.

OD VZNIKU DATALANU AŽ PO DNES

2020

2018

2015

2014

2013

2012

2010

2009
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Tešíme sa na ďalšie
spolupráce

Výrazné rozšírenie zákazníckeho portfólia prevzatím divízie
Nemocničných informačných
systémov spoločnosti CompuGroup Medical

2019

Zmena sídla spoločnosti
DATALAN — Business Center
Einsteinova

2016

Uzatvorenie exkluzívnych
partnerstiev s ďalšími
medzinárodnými IT značkami

2015

Národný
projekt DCOM

2013

Nárast tržieb v oblasti
softvéru a služieb

2013

Nové projekty v Nemecku,
Rakúsku, Poľsku a vo Fínsku

2010

DATALAN predstavuje inovatívne
produkty pre bezpapierovú
kanceláriu BRISK a sériu
inovatívnych DATALAN GREEN
Office

2009

Zisk prestížnych ocenení
na podujatí ITAPA 2009 pre
riešenie DATALAN Digitálne
mesto

2009

Jeden z najväčších poskytovateľov IT riešení pre samosprávu
na Slovensku vďaka akvizícii
s Euroaltisom

Svetové ocenenie Microsoft
Partner of the Year za inovatívne
mobilné riešenie Novorodenec

Výrazný rast — 33 % nárast
tržieb a 55 % nárast tržieb
za vlastné výrobky a služby

Posilnenie pôsobenia v segmente
zdravotníctva vďaka prevzatiu
divízie Nemocničných informačných systémov spoločnosti PCS
Bratislava
Nové projekty
v Číne a Mexiku

Bronz TREND TOP
Firma roka

Jedna z najväčších dodávok
výpočtovej techniky v histórii
Slovenska v rámci projektu
Modernizácia vzdelávacieho
procesu na základných
a stredných školách

OD VZNIKU DATALANU AŽ PO DNES

2008

2007

2005

2002

2001

1997

1995

1991

2008

Začiatok poskytovania riešení
Digitálneho Mesta

2007

S obratom 36,1 mil.
eur sa DATALAN zaradil
medzi miliardové firmy

2006

Štart konceptu
Digitálneho Slovenska

2003

Zisk prestížneho ocenenia IT
firma roka 2003

2001

1. dodávka informačných
technológií pre projekt Infovek

1997

1. projekt s objemom viac ako
100 miliónov korún

1996

Vznik servisného strediska
DATALANu

1994

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

1990

19. 10. — Vznik spoločnosti
DATALAN, spol s r. o.

Nové projekty v Bosne
a Hercegovine

Jeden z najväčších softvérových domov na Slovensku
vďaka fúzii s Ability
Development SK

Vznik samostatnej divízie Softvérové Riešenia

Prvý ročník konferencie
„i2s — informatizácia
slovenskej spoločnosti“

Transformácia na akciovú
spoločnosť — DATALAN, a. s.

Nové projekty v Nemecku
— prvý projekt DATALANu
v zahraničí

Rozšírenie podnikania
o softvérový vývoj

Začiatok spolupráce so
značkou Philips a množstvo
nových zákazníkov
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30 ROKOV DATALAN

Čo je naším kľúčom k úspechu?
M AREK PAŠČ ÁK
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

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 naďalej ostáva

Na trhu IT je však veľká konkurencia a to nás núti stále na sebe pracovať. Vieme sa prispôsobiť požiadavkám zákazníkov, veľa sa navzájom
od seba učíme, počúvame ich a často z týchto podnetov vznikne nový
nápad na produkt alebo službu.
Veľa hovorím o ľuďoch a práve to je 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.

„rodinná DNA“ — firmu dodnes vlastnia majitelia, ktorí
ju pred 30 rokmi založili.

ZUZ ANA ŠKODOVÁ
PROCHOTSK Á
Výkonná riaditeľka

Za úspechom každej firmy je správne rozhodnutie,
keď je vhodný čas na štart, vedieť správne a včas

Datalan počas svojho 30-ročného života prešiel úspechmi aj pádmi.
To, čo však stále pretrváva, je silná vôľa napredovať, pracovitosť
a odhodlanie. Musíme stále pozerať, čo robí konkurencia, neprestajne
počúvať, čo potrebuje zákazník, a sledovať nové trendy. V troch
slovách zhrnuté – flexibilita je nutná. A to všetko musí byť s vedomím,
že ľudia sú to najdôležitejšie, na čom je firma postavená.

reagovať na zmeny na trhu rovnako ako na nutné
zmeny vo vnútri firmy.

Jednoznačne najväčším aktívom DATAL ANu sú jeho

V DATAL ANe vždy v rôznych obdobiach svojej

ľudia. Naša spoločnosť totiž môže byť iba taká dobrá,

existencie pracovali ľudia, ktorí ho dokázali posú-

akú si ju sami urobíme.

vať dopredu. Prajem DATALANu, aby mal aj naďalej
šťastie na šikovných ľudí.
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ROM AN JEDINÁK

ROM AN JAROŠ

Riaditeľ pre segment SAM

Riaditeľ pre segment PUB

Důležité je dívat se do budoucnosti, nebát se překážek

Správne načúvanie a súčasne porozumenie trhu

a mít vizi. Dávat zákazníkům kvalitu, která jim přinese

spolu s podporou inovatívneho ducha vytvárajú

prospěch a ulehčí jim práci. Při dobré týmové spolu-

významný predpoklad rozvoja segmentu,

práci šikovných lidí se budeme vždy posouvat dopředu.

ale aj celého DATALANu.

DAN NAVR ÁTIL

R ASTISL AV BAJTOŠ

Obchodný riaditeľ pre segment ZDR

Riaditeľ pre segment FTP

HODNOTY SPOLOČNOSTI

Hodnoty ako
nemenné princípy
v riadení firmy

Spoľahlivosť
ROBÍME VECI DOBRE!

Kľúčové hodnoty sú dôležité, pretože každý vo firme vďaka ich zna-

Konáme tak, aby sa na naše služby a produkty dalo spoľahnúť. Od seba

losti vie, ako sa zachovať v novej situácii aj bez toho, aby na to existo-

a aj od iných vyžadujeme zodpovednosť, dôveryhodnosť, dokončenie

val predpis. Prirodzene určujú fungovanie vo vnútri firmy, jej kultúru

začatého, bezúhonnosť, spravodlivosť, korektnosť a poctivosť. Robíme

a súčasne hovoria, čo alebo kto do nej zapadá a čo alebo kto na-

všetko pre to, aby sme eliminovali chyby, plnili termíny, napĺňali oča-

opak nie. Priťahujú ľudí, ktorých hodnotový rebríček je podobný, či ide

kávania seba, kolegov, zákazníkov aj trhu a konečných používateľov

o zamestnancov, partnerov alebo zákazníkov. Nášmu hodnotovému

našich riešení. Rozhodujeme pružne.

systému sme dali názov „SKIP+“. Prečo? Pretože Spoľahlivosť, Kvalita,
Inovatívnosť a Partnerstvo sú hodnoty, ktoré sú pre nás prvoradé.

Kvalita

Inovatívnosť

M Á ME SVOJU HODNOTU!

SME KRE ATÍVNI!

Pracujeme tak, aby naše služby a produkty boli hodnotné, dodávané

Stále pracujeme na skvalitňovaní našich produktov a služieb a rozvoji

na vysokej úrovni a zákazníkmi vyhľadávané. Dávame si záležať na
tom, aby sme robili efektívne, čo znamená menej vynaloženej námahy
na dosiahnutie lepších výsledkov v kratšom čase. čase. Od seba aj
od iných vyžadujeme profesionalitu, odbornosť, znalosti, kompetencie,
precíznosť a vo výsledku funkčnosť, užitočnosť, zmysluplnosť a adekvátnu technologickú úroveň.

Partnerstvo

riešení v súlade s dynamikou trhu. Sledujeme aktuálne technologické
trendy, nové heuristické prístupy, navrhujeme originálne riešenia, zvyšujeme úžitkovú hodnotu našich riešení, prinášame inovácie s reálnym
využitím, v kľúčových oblastiach biznisu aj života. Udržujeme si prehľad, učíme sa, máme sebareflexiu, rozvíjame osvedčené, redukujeme
nefunkčné, obnovujeme zastarané a modernizujeme sa v práci aj myslení.

Baví nás to

SME V PRVOM R ADE ĽUDIA!

Budujeme otvorenú komunikáciu, empatickú a zároveň konštruktívnu.

Sme kolegovia, ktorých vzájomná spolupráca napĺňa, obohacuje

Máme k sebe rešpekt — ku kolegom, k zákazníkom, obchodným partne-

a teší. Sme tím individualít, ktorých spoločným znakom je vysoká anga-

rom, nebojíme sa byť úprimní, no vždy féroví a spravodliví. Vážme si ľud-

žovanosť, entuziazmus, nadšenie, sebamotivácia a proaktivita.

skosť, vzájomnú úctu, korektné vzťahy, transparentnosť, tímovosť, podporu.
Partnerstvo smerom na zákazníka znamená prozákaznícku orientáciu
v našej každodennej práci a individuálny prístup k potrebám zákazníka.
Partnerstvo v rámci firmy znamená všestrannú podporu — pracovnú, kolegiálnu aj podporu intelektuálneho kapitálu firmy a rozvoja našej expertízy.
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PARTNERSKÉ OCENENIA

Posúvame sa
na vyššiu úroveň

Získanie ocenení je vždy zásluhou našich expertov, šikovných ľudí, ktorí
sú v odbore špičkou a sú odhodlaní nasadiť svoje schopnosti do boja za
lepšie, modernejšie a fungujúcejšie služby našich zákazníkov. Sieť partnerstiev, akú má DATALAN, je výsledkom odbornosti a tvrdej práce, ale
aj ochoty ľudí ustavične sa vzdelávať, absolvovať náročné skúšky, vydať
sa na neprebádané cesty a urobiť viac, ako sa od nich očakáva. Každé
partnerstvo posúva naše know-how na vyšší level, prináša globálne
trendy, nové riešenia a možnosti a zabezpečí, aby inovácie skutočne
pracovali v praxi.

2020

2018

2016

Platinum Lenovo
PC partner

IBM Inovatívny
Partner roka

HPE Best Service Partner

Naše partnerstvo so spoločnosťou Lenovo sme

Ako popredný slovenský poskytovateľ IT služieb

posunuli na vyššiu úroveň a stali sme sa Pla-

sme odhodlaní aj naďalej ponúkať jedinečné

tinum PC Partnerom Lenovo za dosiahnuté

a komplexné riešenia, ktoré pomôžu správnemu

obraty na SMB trhu. Týmto úspechom sme

fungovaniu a napredovaniu našich zákazníkov.

sa zaradili medzi Lenovo TOP 3 partnerov na

Ocenenie IBM Inovatívny Partner hodnotíme

Slovensku.

ako opätovné potvrdenie dôvery zákazníkov

Pri poskytovaní kvalitných a spoľahlivých služieb
využívame moderné technologické možnosti
a trendy a špičkové know-how globálnych značiek, čoho dôkazom je aj ocenenie Najlepší servisný partner HPE, významného dodávateľa IT
riešení zameraných na technologickú infraštruktúru podnikov, softvér a poskytovanie služieb.

našej spoločnosti.

2019

Certifikovaný partner
ZABBIX

Pridali sme sa k Digitálnej
koalícii
DATALAN sa stal členom Digitálnej koalície,

ZABBIX je jedno z najpopulárnejších monitoro-

ktorá vznikla ako aktívna odpoveď na nevy-

vacích riešení dostupných na trhu. Jeho vysoký

hnutnú digitálnu transformáciu, ktorá čaká aj

výkon, bohatá funkčnosť a overená spoľahli-

Slovensko. Jej cieľom je spájať sily naprieč celou

vosť sú ďaleko pred mnohými konkurentmi. Sme

spoločnosťou, aby sme sa na tieto zmeny dobre

naozaj radi, že vďaka našim kolegom sme sa

pripravili a vedeli z nich v budúcnosti ťažiť.

jednou z týchto spoločností stali aj my a získali

DATALAN sa zaviazal prínosom v oblasti zvyšo-

sme status Certifikovaný partner.

vania úrovne digitálnych zručností na Slovensku.

Zlaté Lenovo
PC Partnerstvo
Od nášho dlhoročného partnera Lenovo sme
získali ocenenie Lenovo PC Gold Partner 2019.
Toto ocenenie je opätovným potvrdením, že náš
záväzok prinášať na slovenský trh najnovšie
inovácie a špičkové svetové riešenia plníme.
Ocenenie sme dostali za to, že sa nám aj
tento rok podarilo splniť všetky požiadavky na
certifikácie a obraty spoločnosti.
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2017

Developeri z DATALANu
na návšteve u prezidenta
Do výzvy proti extrémizmu sa zapojilo 139 tímov,
ktoré navrhli rôzne webstránky, aplikácie, kampane a učebné pomôcky pre školy, ktoré môžu
pomôcť vyrovnať sa s nárastom extrémizmu
v spoločnosti. Medzi členmi TOP 5 finálnych
tímov, ktoré svoje projekty predstavili priamo
v prezidentskom paláci, boli aj naši kolegovia.

Nové technologické
partnerstvá – Xerox, HP
a Infinera
Uzavreli sme autorizované partnerstvo so spoločnosťou Xerox v oblasti predaja a servisovania
zariadení, dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou HP sme rozšírili o špecializáciu Managed
Print Services, čo nás zaraďuje medzi úzku skupinu partnerov s certifikáciou poskytovať HP
Channel Print Services na Slovensku a tiež sme
uzavreli exkluzívne partnerstvo so spoločnosťou
Infinera, ktorá poskytuje riešenia na budovanie
vysokorýchlostných transportných sietí.

Nominácie na počítačových
Oskarov za rok 2016
Cieľom udeľovania prestížnych ocenení
v kategórii IT Projekt roka je oceniť tie najúspešnejšie projekty z pohľadu prínosu pre cieľovú
skupinu, originálnosti riešenia či podľa referencií

PARTNERSKÉ OCENENIA

projektu. Do užšej nominácie sa dostal aj náš
projekt Slovenská akademická dátová sieť
SANET, v ktorom išlo o pripojenie inštitúcií na
optickú infraštruktúru, do európskej vysokorýchlostnej dátovej siete pre vedu, výskum a vzdelávanie GEANT a do siete internet.

2014

DATALAN získal najvyššie
biznis ocenenie IBM
DATALAN sa stal Obchodný partner za rok 2014.
So spoločnosťou IBM nás spája cieľ poskytovať

2015

zákazníkom špičkové riešenia a služby, zvyšovať

DATALAN je 5. najväčší
softvérový dom

ich rastu. DATALAN zároveň získal ocenenie IBM

DATALAN sa stal piatym najväčším softvérovým domom a druhým najväčším dodávateľom
IT služieb pre priemysel s najväčším medziročným nárastom tržieb na Slovensku za rok
2015. V rebríčku IT firiem podľa tržieb sme na
19. priečke. V rámci odvetví sme silní aj v samospráve, kde nám patrí 4. pozícia a vo finančnom
segmente, kde sme 7. najväčší IT dodávateľ.

Nové partnerské ocenenia
HPE, Veeam a Kyocera

ich konkurencieschopnosť a rozširovať možnosti

pravidelne od roku 2004. Na základe svojich
kompetencií disponuje aj prestížnym štatútom
Premier Partner - oblasti Power Systems, zálohovanie, softvér a autorizovaný servis, čo je najvyšší možný status v rámci partnerstva s medzinárodnou značkou.

2013

Exkluzívne partnerstvo
DATALAN a eventricity
So spoločnosťou eventricity uzatvárame partnerskú spoluprácu v oblasti technologických riešení pre Event-driven marketing, v ktorom patrí

znalostiam dokáže na slovenskom trhu reali-

medzi najvýznamnejších hráčov. Naše part-

zovať rozsiahle a unikátne IT projekty, nás oce-

nerstvo prináša na Slovensko nové technológie,

nila aj globálna značka HPE - patrí nám status

vďaka ktorým môžu firmy dokázateľne zvýšiť

The Best Partner 2015 for Technology Services.

odozvu na svoje kampane až 10-násobne.

Stali sme sa tiež Veeam Partner of the Year 2015
partner 2015 spoločnosti Kyocera v kategórii
Priamy predaj.

DATALAN je významným
hráčom na domácom trhu

2012

Zlato a špeciálne uznanie
na ITAPA
V hodnotení ITAPA 2012 víťazíme v kategórii Nové
služby s riešením Mesto v mobile. Prijali sme aj
špeciálne ocenenie za prínos v oblasti informa-

Spoločnosť Deloitte každoročne zverejňuje

tizácie a vzdelávania - s unikátnym projektom

výsledky rebríčka päťdesiatich najrýchlejšie

Superpočítač.

rastúcich technologických spoločností v strednej Európe. Okrem toho Deloitte ocenil aj firmy
v špeciálnej kategórii - Významný hráč na
domácom trhu, ktoré si prevzal DATALAN ako
líder slovenskej IT branže.

možnú úroveň partnerstva, a stali sa tak expertom na HP technológie. DATALAN tiež získava
najvyššie ocenenie od spoločnosti najlepší IBM
Obchodný Partner roka 2012 a okrem toho aj 3
ďalšie významné ocenenia za služby v oblasti
serverov a úložísk - zlato v kategóriách IBM System Power Partner roka a IBM System x Partner
roka a bronz v kategórii IBM System Storage
Partner roka.

System Technology Partner, ktoré získavame

Ako technologického lídra, ktorý vďaka svojim

a zároveň víťaz kategórie Skokan roka a Top

ServiceOne Expert, ktorý predstavuje najvyššiu

2011

Najlepší partner IBM a HP
DATALAN potvrdil svoju pozíciu lídra v oblasti
IT ziskom ocenenia The Best HP Partner a patrí
tak medzi najvýznamnejších partnerov svetovej
značky HP. Zlato sme taktiež získali pri vyhodnotení najlepších obchodných partnerov spoločnosti IBM Slovensko a patrí nám titul SWG partner roka 2011.

Získali sme zlato a bronz na
ocenení ITAPA
Cena ITAPA 2011 priniesla DATALANu zlaté
a bronzové ocenenie a potvrdila tak jeho pozíciu
lídra v oblasti informatizácie. Kategóriu Najlepšia prípadová štúdia sme vyhrali s projektom Virtuálnej IT infraštruktúry pre Žilinskú univerzitu a v
kategórii Nové služby máme bronz s cloudovým
riešením DATALAN DIGITÁLNE MESTO®

DATALAN bronzový
v rebríčku Top firemný
filantrop
DATALAN získal tretie miesto v rebríčku
Top firemný filantrop, ktorý ako jediný v Slovenskej republike hodnotí firemných darcov podľa

Top globálne ocenenia
HP a IBM

objemu rozdelených prostriedkov. Svojou pod-

DATALANu patrí cena The Best Partner 2012 for

STU. Tiež sme partnerom Detskej Univerzity

porou participujeme aj na unikátnych projektoch,
ako je online vzdelávanie mládeže, či výskum
správy neštruktúrovaných dát v spolupráci s FEI

all Products & Services za najlepšie obchodné

Komenského a Slovenského paralympijského

výsledky na platforme HP spomedzi všetkých

výboru, podporili sme napr. aj Slovenskú futba-

partnerov HP a tiež ocenenie The Best Partner

lovú reprezentáciu či združenie Človek v ohro-

2012 for Commercial Personal Systems Group

zení a nezabúdame ani na 2 % z dane, ktoré

Products. Okrem toho sme získali aj certifikát HP

sme tento rok venovali programu Dobrý anjel
a hospicu Plamienok.
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Podporujeme
talenty, nápady
a dobrých ľudí
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A každoročne sa s nimi
radi delíme o svoj úspech.

Vedec Roka

Aj Ty v IT

Detská
Univerzita
Komenského

Veríme potenciálu

Dodávame nový

Sprístupňujeme štúdium deťom

slovenských vedcov

rozmer svetu IT

na celom Slovensku

Mária
Virčíková

Slovenské
paralympijské
družstvo

Filip Polc

Posúvame hranice

Podporujeme odhodlanie

Prinášame výnimočné

vo výskume

a pevnú vôľu

športové zážitky

David Zverko

SFZ

Dobrý anjel

Rozvíjame nové

Ceníme si tímovosť

Je nám blízke

nádeje cyklistiky

a tvrdú prácu

konať dobro

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

MAGNA

Nadácia
Detského
kardiocentra

OZ
Nepočujúce dieťa

Pomáhame šíriť zdravie

Vidíme zmysel

Spájame sa s chuťou meniť

a bezpečie

v ľudskosti

veci k lepšiemu

OZ Živica

Človek
v ohrození

Festival
Tatra Flowers

Kultivujeme prostredie

Pomáhame ľuďom

Tvoríme novú

aj vzťahy

v núdzi

históriu umenia

Festival
VivaMusica!

Vianočné
koncerty

Folklórny festival
Východná

Tlieskame odvahe

Veríme v silu

a talentom

skutočného umenia

Plamienok, n. o.

Liga
za duševné zdravie

Inštitút pre
verejné otázky

Obdivujeme nezlomnosť

Vážime

Dávame význam

s veľkým srdcom

si vytrvalosť

informáciám

Sme inovátori
s hrdosťou na tradície
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IMS

Kvalita je trend, ktorý bude
v DATALANe vždy aktuálny
Potvrdením kvality našich
riešení je dlhodobo spätná
väzba zákazníkov a aj
výsledok pravidelného

DATALAN ako jedna z prvých IT spoločností na Slovensku už v roku 1999 zaviedol vo firme systém
manažérstva kvality. IMS v našej praxi znamená nielen súlad s právnymi a inými požiadavkami,
ale predovšetkým skutočný záujem o poskytovanie špičkových služieb a stabilného partnerstva
našim zákazníkom, snahu vytvárať kvalitné pracovné podmienky pre náš tím a je tiež dôležitým
záväzkom ohľaduplného správania k životnému prostrediu.

auditu integrovaného
manažérskeho systému.

V rámci auditu IMS sme
potvrdili vysokú úroveň
zavedených systémov.

Manažérstva
kvality

Environmentálneho
manažérstva

Manažérstva
Manažérstva
bezpečnosti
bezpečnosti
a ochrany zdravia informácií
pri práci

Manažérstva
služieb v IT

Systém
manažérstva proti
úplatkárstvu

norma:
EN ISO 9001:2015

norma:
EN ISO 14001:2015

norma:
EN ISO 18001:2007

norma:
ISO/IEC 20000-1:2011

norma:
ISO/IEC 37001-2016
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norma:
ISO/IEC 27001:2013

SERVISNÉ
CENTRUM

DATALAN, A. S.,
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
Na hlinách 1786/16

Krasovského 14

Krasovského 14

851 01 Bratislava

851 01 Bratislava

Kobylisy

+421 2 50 25 77 77

+421 2 323 727 77

182 00 Praha 8

info@datalan.sk

servis@datalan.sk

POBOČKA
BANSKÁ BYSTRICA

POBOČKA
ŽILINA

POBOČKA
KOŠICE

Na Troskách 26

Dolné Rudiny 3

Rozvojová 2

974 01 Banská Bystrica

010 01 Žilina

040 11 Košice

+421 48 3210 888

+421 41 500 62 32

+421 55 640 51 90

servisbb@datalan.sk

servisza@datalan.sk

serviske@datalan.sk
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