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HISTÓRIA
V roku 1989, v dobe, keď u nás neexistovali
mobilné telefóny, internet sa používal iba
v laboratóriách a väčšina monitorov blikala
výlučne na zeleno, túžili takmer všetci
počítačoví nadšenci po vývoji nových
počítačových hier a iných zábavných
a vzrušujúcich projektoch. Vízia piatich
kamarátov (Ertl, Kukan, Vosyka, Lang a Rada)
vytvoriť programy, ktoré budú riadiť slovenské
firmy, pôsobila v tejto dobe ako z iného sveta.
Spoločne po nociach pracovali na novom
systéme pre riadenie ekonomiky a logistiky
firiem, bez ktorého sa už onedlho nepohla
z miesta prakticky žiadna naša stredne
veľká firma. Aj keď začiatky boli ťažké
a pomalé, slovenská ekonomika rástla
a vznikali stále nové a nové spoločnosti,
ktoré pochopili, že práve počítačový
softvér im umožní znižovať náklady
a pracovať efektívnejšie. Obchodu sa darilo
a zákazníci prichádzali sami. Na konci roku
1995 prekročil počet zákazníkov hranicu
1 000. Zo startupu sa stala významná IT
firma a to všetko v dobe, keď každý klient
dostal v zásade okrem potrasenia rukou
len manuál a jednu disketu, na ktorú
sa zmestil celý program.
Po dvoch dekádach úspešného podnikania
začal byť slovenský trh primalý. Informačný
systém pevne zviazaný s lokálnym jazykom
a legislatívou nebol ľahko exportovateľný
na iné trhy a čoraz väčší zmysel začal dávať
vstup strategického investora do spoločnosti.
A preto sa v roku 2008 firma stala členom
nadnárodnej skupiny Asseco Solutions
sa začala nová éra spoločnosti.
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INOVÁCIE
Softvérové riešenia z dielne Asseco Solutions
v súčasnosti denne pomáhajú malým
aj veľkým podnikom. Spoločnosť je lídrom
nielen vo vývoji firemných informačných
systémov, ale aj v ich inováciách. Neustále
vedie dialóg so svojimi partnermi, a tak má
vynikajúci prehľad o súčasných trendoch
i o potrebách informačných technológií
v jednotlivých odvetviach na trhu.
Vďaka tomu dokáže zákazníkom ponúknuť
flexibilné riešenia v ktoromkoľvek segmente
podnikania, ako napr. obchod, výroba,
služby, verejná správa, gastronómia

a hotelierstvo. Spokojní zákazníci
sú pre Asseco Solutions inšpiráciou
a povzbudením. K lokálnemu knowhow
vie firma ponúknuť aj podporu
európskeho lídra v informačných
technológiách. Ako člen skupiny
ASSECO poskytuje slovenské skúsenosti
spolu s aktuálnymi technologickými
novinkami svetového trhu.
Presvedčenie o tom, že aj perfektný
informačný systém môže byť ešte lepší,
motivuje tím zamestnancov k neustálej
práci na vylepšeniach, ktoré posúvajú
podnikanie firemných klientov stále vpred.

Architektúra založená na princípe
internetu, cloudové riešenia, mobilné
aplikácie či Industry 4.0, to všetko
je neoddeliteľnou súčasťou vývoja ERP
produktov z portfólia Asseco Solutions.
HODNOTA ZNAČKY
Tak ako v súkromnom svete človeka existujú
životné rozhodnutia, existujú aj rozhodnutia
firiem, ktoré ovplyvnia celé roky ich
ďalšieho fungovania. Výber podnikového
informačného systému a jeho dodávateľa
k takýmto rozhodnutiam bezpochyby patrí.
firmy nehľadajú len kvalitný a spoľahlivý
ERP systém, ale hľadajú aj zmysluplný
pomer ceny a pridanej hodnoty.
A rovnako hľadajú skúsených a ochotných
ľudí pripravených pomôcť im či poradiť
s výberom ERP riešenia, uprostred jeho
implementácie a následne aj počas
bežnej prevádzky. Riešenia Asseco
Solutions už 5 rokov hovoria jazykom
manažérov, podnikateľov i účtovníkov.
Sú spoľahlivé a pritom inovatívne
a v tomto duchu aj neustále rozvíjané.
Asseco Solutions je aktuálne jednotkou
na slovenskom trhu v hORECA segmente,
kde má k dnešnému dňu cca 2 000
inštalácií proprietárnych informačných
systémov. V súčasnosti pracuje aj

na aktívnej expanzii
na zahraničné trhy
(česko, Rakúsko).
V oblasti ERP riešení
je spoločnosť trojka
na Slovensku a okrem
osvedčených ERP
produktov Asseco
SPIN a Asseco hELIOS
práve v roku 2017
prichádza na trh
s komplexným riešením
pre Industry 4.0
pod názvom
Asseco APplus.
Paralelne uvádza
aj ďalšie riešenie
s názvom SCS (Smart Connected
Solution), ktoré prináša do prostredia
výroby inovatívny a prediktívny servisný
informačný systém. hodnoty, za ktorými si stojí
spoločnosť Asseco Solutions, sú dôvera,
tímový duch, rešpekt, inovácie a ľudskosť.

manažérskych, obchodných alebo
technických zručností. Sociálna politika
v spoločnosti predstavuje široký okruh aktivít
a výhod poskytovaných zamestnancom
formou peňažných aj nepeňažných plnení.
Zamestnanci majú možnosť využiť flexibilný
pracovný čas, štatút práce z domu
a odbornú knižnicu s mnohými zaujímavými
titulmi. Poskytuje príspevok aj na jazykové
vzdelávanie, odmeny k pracovnému
výročiu, stravné lístky v hodnote hradenej
nad rámec zákonnej požiadavky. Ďalej
sú pracovníkom k dispozícii športoviská
na rekreáciu a relaxáciu a v mimoriadnych
situáciách majú možnosť požiadať
o výpomoc formou finančnej pôžičky.
Spoločné komunikačné fóra alebo
voľnočasové akcie pre zamestnancov
prispievajú k príjemnej a otvorenej
vnútrofiremnej atmosfére a kultúre.

ÚSPECHY
Asseco Solutions je držiteľom mnohých
ocenení. umiestnilo sa v rebríčkuTechnology
fast 50 – deloitte and Touche za rok 2003,
10× získalo ocenenie ORACLE – The best
General business Partner a za rok 2014
aj ocenenie business Wall of fame.
Taktiež je nositeľom mnohých certifikátov,
medzi inými aj certifikátu hodnotenia
najvyššej dôveryhodnosti AAA a titulu
business Superbrands 2017.
SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
Zameranie spoločnosti kladie vysoké
nároky na znalosti, skúsenosti a zručnosti
svojich zamestnancov. Okrem zabezpečenia
všetkých povinných školení, ktoré prebiehajú
predovšetkým formou e-learningu,
má spoločnosť zavedený aj systém
interného vzdelávania. Tiež sa sústreďuje
na rozvoj pracovníkov, či už v oblasti

EDITA ANGYALOVÁ
VýKONNá RIAdITEľKA

„Ako priekopník a vizionár v ERP sektore
poskytujeme klientom aktuálne technológie
v oblasti moderného podnikového
softvéru už viac ako dvadsaťpäť rokov.
Vďaka neustálej komunikácii s existujúcimi
a perspektívnymi zákazníkmi, ale aj s našimi
kolegami v čechách, Nemecku, Rakúsku,
Švajčiarsku či Taliansku máme vždy
prehľad o súčasných trendoch na trhu.
umožňuje nám to nielen napĺňať potreby
individuálnych spoločností i odvetví
a poskytovať služby na vysokej úrovni,
ale tiež neustále rozvíjať našu spoločnosť.“
ZNAČKA A ČÍSLA
❍ 170 TALENTOVANýCh ľudí,
4 000 fIREmNýCh ZáKAZNíKOV.
❍ 19 710 KONCOVýCh POužíVATEľOV.
❍ 4 PObOčKy V SR,
25 ROKOV SKúSENOSTí.
❍ 93,4 % CELKOVEj SPOKOjNOSTI
ZáKAZNíKOV S POSKyTOVANýmI
SLužbAmI.

13

