
Vydajte sa s nami do najrýchlejšie sa rozvíjajúcej oblasti 
cloud	computingu	a	vďaka	Microsoft	platforme	Windows	
Azure	naštartujte	ďalší	rast	svojho	podnikania.
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na platforme 
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Úvod

práve	ste	otvorili	brožúru	s	prehľadom	komerčne	
dostupných	aplikácií	vytvorených	na	cloudovej	platforme	
Windows Azure. Máte	k	dispozícii	popisy	viac	ako	
30	riešení,	ktoré	realizovalo	26	partnerov	spoločnosti	
Microsoft	na	Slovensku	a	v	Českej	republike.

Rastúci	trend	služieb	v	oblasti	cloud	computingu	otvára	
príležitosti	pre	vývojárov,	ale	aj	pre	spoločnosti,	ktoré	tieto	
aplikácie	vyžívajú.	Riešenia	v	brožúre	stavajú	na	výhodách	
verejného	cloudu,	resp.	platformy	Microsoft	Windows	
Azure,	ktorá	ponúka	možnosť	rýchleho	nasadenia	aplikácie	
do	vysoko	škálovateľného	prostredia	s	garantovanou	

dostupnosťou.	Platforma	Windows	Azure	vám	umožní	
lepšie	plánovať	fi	nančné	náklady	na	IT	vo	vašej	spoločnosti.	

Hlavné výhody platformy Windows Azure:
•	 platba	za	skutočnú	spotrebu/používanie,	nie	za	

vlastníctvo	IT	zdrojov,	
•	 ľahká	škálovateľnosť	pre	plánovanú	i	neplánovanú	

záťaž	a	špičky	s	potrebou	masívneho	škálovania,
•	 rýchlejší	„Time	To	Market“	pre	nové	aplikácie,	služby	

a riešenia, 
•	 vysoká	dostupnosť,	SLA	99,9	%.

Vážení	zákazníci	a	obchodní	partneri,



Viac	o	výhodách	cloudovej	platformy	Windows	Azure	nájdete	
na	www.azure.com	alebo	na	slovenskom	MSDN	blogu
http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/tags/azure/.

V	katalógu	sú	riešenia	z	oblasti	ekonomického	softvéru,	
vnútrofi	remnej	agendy,	service	desku,	CMS	a	ďalších,	
určené	pre	organizácie	všetkých	veľkostí,	od	najmenších	
až	po	väčšie	korporácie.	V	prípade	záujmu	o	konkrétne	
riešenie	využite	uvedené	kontakty,	prípadne	nám	napíšte	
na adresu azuresk@microsoft.com.

S	úctou,

Peter	Jirsák
Riaditeľ serverovej divízie
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„Na predvedenie možností eCobry sme pripravili jednoduchú demo 
aplikáciu, zameranú na porovnanie autentizačných metód. Aplikácia je 
dostupná na https://demo.alsoft.cz/eCobra-Demo. Poteší nás, ak Vám 
budeme môcť poskytnúť ďalšie informácie.“

Vybrané referencie na naše riešenie autentizačných serverov: Československá obchodní 
banka, ING Bank, ING Pojišťovna, J&T Banka, OTP Banka Slovensko, Raiffeisenbank im 
Stiftland eG pobočka Cheb, Všeobecná úverová banka Bratislava.

Kontakt:
A && L soft, s.r.o.
V	Zahrádkách	5
130	00	Praha	3,	Česká	republika
+420	284	862	333
alsoft@alsoft.cz
www.alsoft.cz

eCobra	je	autentizačný	server	pre	kalkulátory	VASCO®	a	SafeNet,	certifikáty,	SMS	autorizáciu,	GRID	karty,	tabuľky	
kódov	(TAN),	OpenID,	statické	heslá,	PINy	(overované	ako	celok	alebo	na	základe	náhodných	pozícií)	a	vlastné	unikátne	
riešenia.	Podporuje	správu	autentizačných	zariadení	a	výrobu	GRID	kariet,	TAN	a	bezpečných	obálok.	eCobra	ponúka	
administračnú	WWW	aplikáciu.	Pre	integráciu	eCobry	s	aplikáciami	sú	k	dispozícii	webové	služby.	Aplikácia	získala	vo	
februári	2011	ocenenie	vo	vývojárskej	súťaži	Your	Business	Your	Fame	organizovanej	spoločnosťou	Microsoft.

eCobra

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Kontakt:
AVE Soft s.r.o.
Technologická	372/2
708	00	Ostrava	-	Pustkovec,	Česká	republika
+420	777	587	684
info@avesoft.cz
www.avesoft.cz

Informačný	systém	pre	malé	i	veľké	advokátske	kancelárie.	Obsahuje	niekoľko	modulov	–	elektronický	spis,	
správu	pohľadávok,	ERP,	dátové	schránky,	fakturáciu,	reporty	a	mnoho	ďalšieho.	

Evolio Advokátní kancelář

Zaujímavé	funkcie:	podpis	časovou	pečiatkou,	kontrola	insolvencie,	
import	dát	z	ARES,	plánovanie	úloh,	tlač	dokumentov	s	údajmi	zo	
spisu.	Súčasť	produktu	„Advokátska	kancelária	bez	starostí“,	ktorý	
vďaka	cloudovým	službám	Office	365	umožňuje	výrazne	znížiť	
náklady	na	IT	a	zároveň	zvýšiť	bezpečnosť	celého	riešenia.

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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„Vďaka našej platforme sme našim klientom dodali moderné 
plnohodnotné informačné systémy na zákazku rádovo v týždňoch, pri 
významnej úspore nákladov. Pretavte s nami Vaše dáta na znalosti 
a zisk aj Vy.“

Kontakt:
Data System Soft, spol. s r.o.
Trnavská	cesta	82
821	02	Bratislava
+421	2	4910	3811
obchod@dss.sk	
www.datasystemsoft.sk

Riešenie	umožňuje	dodať	informačné	systémy	podľa	špecifických	požiadaviek	v	rekordne	krátkom	čase,	pri	výrazne	
nižších	celkových	nákladoch,	vysokej	kvalite	a	zároveň	ich	prevádzkovať	atraktívnou	formou	služby	(Information	system	
as	a	service).	Umožňuje	škálovať	a	ďalej	rozvinúť	agendy	doteraz	podchytené	v	zastaraných	a	prevádzkovo	nákladných	
informačných	systémoch.

ISaaS platform
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„Vďaka systému GetMore je dnes spoločnosť Home Credit lídrom v tomto 
segmente. Po jeho zavedení došlo ku zvýšeniu podielu na trhu. Významným 
spôsobom sa sprehľadnila aj činnosť obchodných zástupcov.“
Pavel Plachký, riaditeľ pre obchodnú stratégiu 
skupiny Home Credit

„Getmore CRM v cloude spĺňa všetky naše potreby pre novo vybudovanú sieť mobilných 
bankových poradcov. Oceňujeme užívateľskú jednoduchosť, systém súčasne poskytuje 
skvelý reporting.“
Andrej Straka, vedenie retailovej siete, Všeobecná úverová banka, a.s. Slovensko

Kontakt:
GETMORE, s.r.o.
Vyšehradská	1349/2
128	00	Praha	2,	Česká	republika
+420	221	222	983
getmore@getmore.cz
www.getmore.cz

CRM	systém	zastrešujúci	drvivú	väčšinu	obvyklých	požiadaviek	zákazníkov,	vrátane	integrácie	
na	okolité	systémy	a	produkty	z	rady	Office	365.	Súčasťou	systému	je	robustný	workflow	
a	modul	pre	rozvoj	kompetencií	pracovníkov,	modul	pre	reporting	BI,	administrácia	vlastnými	
prostriedkami	zákazníka.

Getmore CRM

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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keepi ponúka aj manažérske informácie dostupné bez ohľadu na miesto a čas.

keepi garantuje nepretržitú dostupnosť, bezpečnosť 
uložených dát, jednoduché používateľské rozhranie, podporu 
a aktualizácie.

Kontakt:
SOFTIP, a.s.
Europa	Business	Center,	Na	Troskách	26
P.	O.	Box	64,	974	04	Banská	Bystrica	4
+421	48	4340	111
softip@softip.sk	
www.softip.sk

keepi	–	CLOUD	BY	SOFTIP	je	moderné	riešenie	na	riadenie	ekonomickej	agendy	malých	podnikov	a	živnostníkov.	Prináša	
širokú	ponuku	nástrojov,	vrátane	jednoduchého	a	podvojného	účtovníctva,	pokladne,	fakturácie	či	skladu,	ktoré	sú	vždy	
dostupné	cez	web.	V	rámci	základnej	funkcionality	BEZ	POPLATKOV.	A	to	bez	časového	obmedzenia,	bez	ohľadu	na	
počet	používateľov,	dokladov	či	veľkosť	agendy.

keepi
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Konfiguračný nástroj Mapex MyDentity Custom Drum (http://
mydentity.mapexdrums.com) je webová aplikácia využívajúca 
Kentico CMS 6.0, Windows Azure a jQuery. Zákazníci interaktívnou 
formou vyberajú jednotlivé časti sústavy, aby vytvorili unikátnu 
zostavu podľa ich prianí. Prípadová štúdia: http://bit.ly/10rM3JU

Riešenie Florida’s Great Northwest (http://www.floridasgreatnorthwest.com/home) je 
webová aplikácia pre firmy uvažujúce o presunutí svojho miesta podnikania na severozá-
padnú Floridu. Návštevníci si môžu napríklad prezerať interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje 
oblasť s vyznačením infraštruktúry a kľúčových aktív pre rôzne podnikateľské účely. 
Prípadová štúdia: http://bit.ly/YYCsZn

Kontakt:
Kentico Software s.r.o.
Úzká	8
602	00	Brno,	Česká	republika
+420	511	180	920
partners@kentico.com	
www.kentico.com

Kentico	CMS	je	systém	pre	správu	obsahu	na	vytváranie	a	správu	webových	stránok,	on-line	obchodov,	intranetov	
a	komunitných	stránok.	Na	rozdiel	od	ostatných	CMS	produktov,	Kentico	CMS	umožňuje	chod	na	Windows	Azure	
bez	potreby	akýchkoľvek	modifikácií	či	pridávania	extra	kódov.	Kentico	CMS	na	Windows	Azure	ponúka	rovnakú	
funkcionalitu	a	používateľskú	skúsenosť	ako	Kentico	CMS	fungujúce	on-premise.	Zákazník	sa	tak	môže	plne	sústrediť	len	
na	svoj	cieľ	a	plné	využitie	platformy	Windows	Azure.	

Kentico CMS na Windows Azure

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Na profesionálnu platformu Sygic sa spoliehajú tisíce spoločností 
a dôverujú jej milióny zákazníkov po celom svete. Sygic aplikácie sú 
hodnotené v Top 20 vo viac ako 40 krajinách.

Kontakt:
Sygic a. s.
Karadžičova	14
821	08	Bratislava
+421	02	321	153	50
office@sygic.com	
www.sygic.com/en/

Služba	na	prevádzkovanie	používateľských	účtov	postavená	na	výhodách	cloudu.	Využíva	automatizovanú	správu	
a	výhody	dátového	centra,	ako	flexibilita	a	dostupnosť	zdrojov.	Dátová	premávka	a	záťaž	na	aplikačných	serveroch	je	tak	
optimalizovaná.

SSO
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„Potreboval som rýchle založiť webstránku s atraktívnym dizajnom. Vo 
Webmium ma zaujali výborne spracované dizajny a veľmi jednoduchá 
tvorba webu. Vďaka novému webu sa mi podarilo za týždeň naplniť 
celý jeden kurz.“ 
Vladimír Vaněk, vino-akademie.cz 

„Webmium mi ponúklo presne to, čo som potrebovala. Webstránky som mala hotové za pár 
minút a môžem ich upravovať kedykoľvek a ľahko.“
Monika Gmucová, monikagmucova.com

Kontakt:
nexum Trilog a.s.
Kolbenova	942/38a	(budova	KCD4)
190	00	Praha	9,	Česká	republika
+420	251	511	641
info@nexum.cz
www.nexum.cz

Webmium	je	jednoduchý	nástroj	na	tvorbu	webových	prezentácií,	ktorý	ponúka	výber	z	viac	ako	dvoch	stoviek	
predpripravených	www	šablón,	ako	aj	nákup	a	hosting	stránok	v	jednom.	Vďaka	intuitívnemu	editoru	Webmium	je	
vytvorenie	skvelých	webových	stránok	jednoduché	a	rýchle,	aj	bez	pomoci	programátorov	či	webových	dizajnérov,	
takže	to	zvládne	naozaj	každý.

Webmium

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Spoločnosť Penny Market má veľmi rozsiahlu infraštruktúru, 
zahŕňajúcu až 1500 užívateľov, ktorí generujú veľké množstvo 
požadaviek na IT servis. Nasadenie systému ALVAO Service 
Desk pomohlo IT oddeleniu v organizácii práce, úspore kapacít 
a v predchádzaní problémov s neriešenými požiadavkami.

Firma Trenkwalder spojuje 70 000 zamestnancov v 20 krajinách na 450 miestach. 
Technickú podporu takejto spoločnosti je potrebné riešiť za pomoci profesionálnych 
nástrojov. V Trenkwalder Solutions zvolili na tento účel informačný systém ALVAO 
Service Desk.

Kontakt:
ALVAO s.r.o.
Havlíčkovo	náměstí	153
591	01,	Žďár	nad	Sázavou,	Česká	republika
+420	566	630	078
info@alvao.cz
www.alvao.cz 

ALVAO	Service	Desk	je	systém	pre	moderné	organizácie	a	IT	oddelenia,	ktoré	chcú	spoľahlivo	riadiť	všetky	úlohy.	Systém	
bol	vyvíjaný	podľa	svetových	procesných	štandardov	na	riadenie	a	poskytovanie	služieb	(ITSM/ITIL).	Vďaka	tomu	je	
vhodný	na	riadenie	podnikového	IT,	ale	ľahko	v	ňom	môžete	riadiť	aj	ďalšie	servisné	oddelenia.	S	ALVAO	Service	Desk	
ľahko	vydefinujete	služby,	ktoré	poskytujete	a	budete	ovládať	aj	zložité	úlohy	podľa	daných	procesov.

ALVAO Service Desk

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Czech Tourism používa systém Branduals na ľahký a rýchly  
rebranding na novú destinačnú značku ČR. Globálna dostupnosť 
Azure aplikácie umožňuje responzívny výkon vo všetkých 
destináciách pôsobnosti, ktorý uľahčuje distribúciu veľkého 
množstva dát, reklamných spotov a bilbordových fotiek.

Systém Branduals je nasadený na správu značiek skupiny ČEZ. Multijazykovosť systému 
uľahčuje nasadenie vo všetkých pôsobiskách skupiny, možnosť nastavenia užívateľských 
práv ku obsahu umožňuje nasadenie rovnakého systému pre interné účely, ale aj širokú 
verejnosť.

Kontakt:
DTP Tools s.r.o.
Václavské	náměstí	33
110	00	Praha	1,	Česká	republika
+420	222	246	994
info@dtptools.com
www.dtptools.com

Branduals	je	cloudová	aplikácia	pre	správu	brand	manuálu	a	vizuálnej	identity	spoločnosti.	Branding,	ktorý	bol	doteraz	
zastrešený	pdf	brožúrou,	sa	vďaka	Branduals	mení	na	kontinuálny	proces.	Zákazník	získava	silný	nástroj	na	distribúciu	podkladov	
a	kontrolu	dodržiavania	štandardov.	Manuál	je	možné	upravovať	priamo	z	webového	rozhrania.	Systém	ponúka	bezpečné	
úložisko	všetkých	podkladov	značky,	jednoduchý	katalóg	realizácií	pre	ľahké	opakované	použitie,	fotobanku	a	nástroje	na	
schvaľovanie	komunikácie	s	partnermi.	Namiesto	nekonečného	rozosielania	rovnakých	súborov	teraz	naozaj	riadite	značku.

Branduals

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Skvalitňujeme služby autoservisov efektívnym riadením práce. Lepšia 
koordinácia pracovníkov servisnej dielne skracuje čas potrebný na 
opravy a zlepšuje kvalitu zákazníckych služieb.

Kontakt:
Millennium 000, spol. s r. o.
Plynárenská	7/A
821	09,	Bratislava
+421	2	59	100	300
obchod@millennium000.sk
www.millennium000.sk/sk

Nástroj	na	zefektívnenie	koordinácie	pracovníkov	a	prác	v	autoservise.	Skracuje	čas	potrebný	na	opravy	a	pomáha	tak	
zlepšiť	kvalitu	zákazníckych	služieb.	Používatelia	k	nemu	jednoducho	pristupujú	cez	rozhranie	internetového	prehliadača	
a	majster	dielne	môže	manažovať	kolegov	už	pomocou	1	–	2	kliknutí	myšou.	Za	rovnaký	čas	a	s	tým	istým	tímom	
umožňuje	zrealizovať	viac	zákaziek	denne.

CarRepairPlanner

„Získali sme jednoduché, efektívne a fi nančne nenáročné riešenie, ktoré nám umožňuje 
zlepšovať náš zákaznícky servis. Kvalitné a profesionálne služby zákazníkom patria medzi 
naše najväčšie priority.“
Ing. Pavol Prepiak, Summit Motors Slovakia 
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„Getmore Helpdesk využíva spoločnosť Home Credit ako centrálny IT 
helpdesk k plnej spokojnosti. Spoločnosť Home Credit a vybraní pracovníci 
PPF ďalej aplikáciu využívajú na riadenie požiadaviek obchodnej siete 
(schvaľovanie produktov atp.).“
Ing. Josef Mačica, CIO Home Credit

„Getmore Helpdesk spĺňa všetky požiadavky, ktoré kladieme na systém, ktorý má Air bank 
v tejto oblasti podporovať.“
Ing. Otakar Nohel, ICT incident manager Air Bank

Kontakt:
GETMORE, s.r.o.
Vyšehradská	1349/2
128	00	Praha	2,	Česká	republika
+420	221	222	983
getmore@getmore.cz
www.getmore.cz

Robustný	systém	na	správu	a	riadenie	interných	a	externých	požiadaviek	organizácie.	Súčasťou	je	automatický	systém	
notifikácií	(e-mail,	SMS).	Podpora	workflow	na	úrovni	procesov,	ale	aj	konkrétnych	činností	a	úloh.	Podpora	schvaľovacích	
a	rozhodovacích	procesov,	vrátane	kontroly	pracovníkov,	reportingu,	požiadaviek	a	úloh,	z	jednej	obrazovky.	Obsahuje	
robustnú	administráciu	workflow	celého	Helpdesku,	procesov	a	užívateľov,	pričom	správa	rolí	a	administrácia	prebieha	
čisto	vlastnými	prostriedkami	administrátora.

Getmore Helpdesk

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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„Getmore HRM bol jeden z prvkov, ktorý nám pomohol vybudovať najlepšie 
hodnotený personál pobočkovej siete. Vďaka aplikácii optimalizujeme 
zameranie a účastníkov vzdelávania tak, že šetríme až 30% týchto nákladov. 
Systém Getmore HRM je základným nástrojom na hodnotenie kompetencií 
a plánovanie osobných rozvojových cieľov.“
Všeobecná úverová banka, a.s. Slovensko

„Getmore HRM nám poskytlo potrebnú podporu našich HR procesov a súčasne umožnilo 
znížiť ľudskú náročnosť riadenia mnohých HR činností, čím sme získali priamu finančnú 
úsporu v rádoch desiatok tisíc korún mesačne.“
Tomáš Stránský, Mann+Hummel CZ

Kontakt:
GETMORE, s.r.o.
Vyšehradská	1349/2
128	00	Praha	2,	Česká	republika
+420	221	222	983
getmore@getmore.cz
www.getmore.cz

Komplexný	systém	na	podporu	kľúčových	procesov	v	HR.	Vysoká	miera	automatizácie	HR	činností.	Silná	podpora	pre	HR	
reporting	a	BI,	nábory	a	výberové	konania,	kompetenčné	modely	a	rozvoj	kompetencií,	ľubovoľné	systémy	hodnotenia	
(hodnotiace	pohovory,	hodnotenie	360°	či	180°),	systém	riadenia	vzdelávania	–	LMS/	Learning	Management	System,	
plánovanie	a	kontrola	nákladov,	profily	pracovníkov	s	dokumentami,	robustná	správa	rolí	a	administrácia	vlastnými	
prostriedkami	administrátora.	Možnosti	segmentácie	pracovníkov,	optimalizácia	obsadenia	školení	(úspora	nákladov	atp.).

Getmore HRM Systém na riadenie kľúčových HR procesov

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Všeobecná úverová banka, a.s. Slovensko

Home Credit Česká republika

Kontakt:
GETMORE, s.r.o.
Vyšehradská	1349/2
128	00	Praha	2,	Česká	republika
+420	221	222	983
getmore@getmore.cz
www.getmore.cz

Pokrýva	potreby	od	tvorby	katalógu	vzdelávania,	plánovanie	a	evidenciu	vzdelávacích	podujatí,	až	po	plnú	automatizáciu	
procesov	pozývania	a	registrácie	účastníkov.	Obsahuje	automatické	možnosti	hodnotenia	kvality	vzdelávania	a	školení,	
parametrickú	spätnú	väzbu	každého	účastníka	školenia	na	jeho	kvalitu	s	možnosťou	reportovania.	Súčasťou	je	
previazanie	s	modulom	správy	a	hodnotenie	kompetencií.	Podpora	certifikácie,	evidencie	a	distribúcie	materiálov	
účastníkom	a	pracovníkom.	

Getmore LMS Learning Management System
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Viac ako 15 000 spoločností z celého sveta používa integrované 
ScrumDesk riešenia ako pomocníka pri tvorbe správnych produktov 
správnymi postupmi.

Kontakt:
ScrumDesk s.r.o.
Tuhovská	1
831	07	Bratislava
+421	919	378	242
scrumdesk@scrumdesk.com
www.scrumdesk.com

Intuitívny	nástroj	pre	správne	riadenie	projektov	agilnými	prístupmi.	ScrumDesk	prináša	manažmentu	a	klientom	
okamžitú	viditeľnosť	stavu	projektu.	Produktovým	manažérom	zjednodušuje	správu	požiadaviek,	prípravu	roadmáp,	
plánovanie	verzií	a	iterácií.	Zefektívňuje	samoorganizáciu	tímov,	plánovanie,	podporuje	denný	život	scrum	tímu	
a	retrospektívy	pre	dosiahnutie	kontinuálneho	zlepšenia.

ScrumDesk
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WujiGrid umožňuje usporiadať virtuálne stretnutie bez potreby inšta-
lácie akéhokoľvek softvéru. Jedinou požiadavkou je inštalácia doplnku 
Microsoft Silverlight, ktorý je zdarma k dispozícii pre väčšinu bežných 
webových prehliadačov.

WujiGrid je možné integrovať s vašimi webovými aplikáciami, Microsoft SharePoint 
Serverom alebo nasadiť ako vlastnú inštaláciu  v rámci vašej firemnej siete.

Kontakt:
WujiGrid, s.r.o.
Drtinova	557/10
150	00	Praha	5,	Česká	republika
+420	774	709	217
info@wujigrid.com
www.wujigrid.com

WujiGrid	je	webová	aplikácia	umožňujúca	zvolanie	virtuálneho	mítingu,	ako	aj	živú	spoluprácu	s	dokumentami,	
prezentáciami	a	fotkami.	S	WujiGrid	môžete:	vytvoriť	pracovný	priestor	a	umiestniť	do	neho	dokumenty	a	obrázky	
potrebné	počas	mítingu,	účastníkom	schôdzky	rozoslať	e-mailom	pozvánku	alebo	nastaviť	dočasný	prístupový	kód.	Pre	
každého	účastníka	schôdzky	môžete	nastaviť	prístupové	oprávnenia.	Všetci	účastníci	stretnutia	sa	môžu	aktívne	zapojiť,	
listovať	dokumentom,	používať	ukazovadlo,	dopisovať	poznámky,	atď.

WujiGrid

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Systém XPERA Projects používa  Colná Správa ČR ako integrovanú 
súčasť intranetu na báze SharePoint, na správu interných zákazok pre 
oddelenie styku s verejnosťou.

Kontakt:
XPERIENSIS s.r.o.
Mezilesní	23,	
142	00	Praha	4,	Česká	republika																																																		
+420	602	728	645
info@xperiensis.com
www.xperiensis.com

XPERA	Projects	je	jednoduchý	nástroj	na	správu	projektov,	zdieľanie	nápadov,	zápis	požiadaviek,	prípadov	alebo	
incidentov.	Pomáha	prehľadne	rozdeľovať	prácu	v	rámci	tímu	ľudí	pracujúcich	na	jednom	projekte,	plánovať	termíny	
dokončenia	jednotlivých	častí	projektov	a	následne	sledovať,	koľko	času	strávia	zamestnanci	nad	svojimi	úlohami. 
Aplikácia	disponuje	okamžitými	upozorneniami	na	zmeny,	zvyšuje	efektivitu	celého	kolektívu,	šetrí	čas	na	dokončenie	
projektov,	pričom	výrazne	šetrí	aj	náklady	na	celý	projekt.

XPERA Projects

Spoločnosť SETOS používa systém XPERA Projects na správu a zadávanie úloh pre marke-
ting a taktiež na riešenie incidentov a požiadaviek súvisiacich s hardvérom a softvérom.

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi



22

Cloudové riešenie ADOBEL ocenili Slovenské cukrovary, s.r.o. ako špičkové logistické 
riešenie pre optimalizáciu sezónnych aktivít s úsporou nákladov na ich prevádzku. 
ADOBEL sa vie prispôsobiť aj vašim nárokom na logistiku.

Prostredie cloudu Windows Azure zaisťuje vysokú dostupnosť, 
eliminuje zlyhanie spojenia a umožňuje využitie „pay-per-use“ 
modelu, čo znižuje prevádzkové náklady.

Kontakt:
ANASOFT APR, s. r. o.
Mlynská	dolina	41
811	02,	Bratislava
+421	2	3223	4111
sales@anasoft.com	
www.anasoft.com

ADOBEL	pozostáva	z	dispečerskej	konzoly	a	interaktívnych	palubných	jednotiek	vo	vozidlách.	Prispôsobený	navigačný	
systém	riadi	nákladné	vozidlá	v	reálnom	čase.	Pokročilý	matematický	model	optimalizuje	trasy	a	umožňuje	dispečerovi	
sledovať	a	predikovať	pohyb	vozidiel.	Všetky	dáta	sú	k	dispozícii	ihneď	a	umožňujú	okamžitú	i	dlhodobú	optimalizáciu.	
Flexibilná	architektúra	na	platforme	Windows	Azure	výrazne	šetrí	náklady	na	IT.	

Adobel
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Aplikácia je v ponuke k vášmu Windows Azure účtu bezplatne. 
Vsádzame na jednoduchosť. Použitelnosť, správa i zavedenie  
sú veľmi rýchle, ľahké a intuitívne. 

Kontakt:
Unicorn Systems, a.s.
Jankovcova	1037/49
170	00	Praha	7,	Česká	republika
+420	725	883	451
vadim.sedlacek@unicornsystems.eu
www.unicornsystems.eu

Aplikácia	Azure	Backup	Manager	ponúka	jednoduchú,	ale	veľmi	efektívnu	možnosť	zálohovania	vašich	dát.	
Prostredníctvom	priameho	napojenia	na	platformu	Windows	Azure	sú	vaše	dáta	bezpečne	uschované	v	cloudovom	
úložisku	a	dostupné	odkiaľkoľvek	a	kedykoľvek	s	garanciou	vysokej	dostupnosti	–	99,9%.	Prostredie	pre	obsluhu	nástroja	
je	veľmi	intuitívne,	používať	ho	môže	skutočne	každý	a	vďaka	funkčnosti	„silent	mode“	sa	oň	prakticky	nemusíte	starať.	
Navyše,	platíte	iba	za	to,	čo	skutočne	využívate.

Azure Backup Manager

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Predplatné ContentCommander je možné zakúpiť v Offi ce Store. 
Aplikácia pracuje s Offi ce 365 a so SharePointom prevádzkovaným 
na vlastnej infraštruktúre. Zákazníkom ponúkame implementáciu 
na mieru.

Kontakt:
BoldBrick, s.r.o.
Štětkova	1638/18
140	00	Praha	4,	Česká	republika
+420	211	150	162
sales@boldbrick.com
www.boldbrick.com

Vytvárajte	zložky,	kopírujte	a	presúvajte	dokumenty	v	SharePointe,	dávajte	im	názvy	a	otvárajte	ich	tak,	ako	ste	zvyknutí,	
v	celej	kolekcii	webov.	Na	prenášanie	dokumentov	medzi	knižnicami,	nech	už	sa	nachádzajú	kdekoľvek,	vám	stačí	
prehliadač.	Jednoduché	ovládanie	zvládne	každý	a	všetky	funkcie	môžete	používať	aj	na	klávesnici.	Prídavné	konektory	
ContentCommander	sa	napoja	aj	na	iné	úložiská	dokumentov.	Pripojte	sa	k	disku	svojho	počítača,	ku	Google	Drive	a	ku	
ďalším	lokalitám	a	voľne	prenášajte	svoje	dokumenty	tam	a	späť.

ContentCommader

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi„Nedávno sme prešli na Offi ce 365, kde máme ku každému obchodnému prípadu množstvo 

dokumentov. Narazili sme  na problém vo chvíli, keď sme ich chceli hromadne presúvať medzi 
zložkami a webmi.  ContentCommander túto situáciu dokonale vyriešil a ušetril nám veľa času.“
Martin Dvořák, TrhFirem.cz
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EkoNess

Aplikácia EkoNess pokrýva ohlasovaciu povinnosť v štyroch oblastiach 
agendy životného prostredia, umožňuje užívateľom on-line prístup ku 
informáciám, umožňuje centrálnu správu agendy životného prostre-
dia, zaisťuje prevod a odoslanie dát do štandardizovaného formulára.

Kontakt:
NESS Czech s.r.o.
V	Parku	2335/20
148	00	Praha	4,	Česká	republika
+420	244	026	400
nesscz@ness.com
www.ness.com/cz

EkoNess	je	riešenie	pre	firmy,	na	ktoré	sa	vzťahujú	povinnosti	podľa	príslušných	zákonov	v	oblasti	životného	prostredia	
–	o	ovzduší,	vodách,	odpadoch,	obaloch,	chemických	látkach	a	prípravkoch	a	o	integrovanej	prevencii	–	a	ohlasovanie	
orgánom	štátnej	správy	prostredníctvom	integrovaného	systému	plnenia	ohlasovacích	povinností	(ISPOP).

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobiEkoNess šetrí čas a náklady pri kompletizácii legislatívneho výkazníctva, zaisťuje efektív-

nejšiu komunikáciu s ISPOP, znižuje riziko penalizácie za odoslanie neúplných výkazov 
a zaručuje plnenie povinností plynúcich z platnej legislatívy.
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ElasticLogo

Predplatné ElasticLogo je možné zakúpiť vo Windows 
Azure Marketplace. Pre veľkých zákazníkov ponúkame 
implementáciu a rozšírenie na mieru.

Kontakt:
BoldBrick, s.r.o.
Štětkova	1638/18
140	00	Praha	4,	Česká	republika
+420	211	150	162
sales@boldbrick.com
www.boldbrick.com

Už	nikdy	nebudete	musieť	čakať	týždeň,	kým	vám	grafik	prevedie	firemné	alebo	produktové	logo	do	potrebnej	veľkosti	či	
formátu	pre	vašu	najbližšiu	skvelú	prezentáciu,	web	alebo	leták.	Nahrajte	všetky	svoje	logá	do	ElasticLogo,	ktoré	vám	ich	
prehľadne	roztriedi	a	kedykoľvek	prevedie	do	potrebného	formátu.	Na	pár	klikov	a	dokonale	na	prvý	raz.	 
Vaši	kolegovia	nabudúce	neurobia	firme	hanbu	tým,	že	použijú	logo,	ktoré	už	rok	neplatí	alebo	má	zlú	farbu	pozadia.	
Ušetrite	peniaze	a	zaistite	si	konzistenciu	značky.

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi„Pre moju realitnú kanceláriu je kľúčová ponuka internetu. Naše firemné logo potrebujeme 

niekde vystaviť takmer každú chvíľu. Je to pre mňa základ prezentácie. Vďaka ElasticLogo 
môžem so svojím logom pracovať sám a nepotrebujem stále experta na Photoshop.“ 
Jan Řešátko, Česká realitní
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Elektronický strážca 

„eStrážca je jediná služba svojho druhu na Slovensku. Privolajte si pomoc 
či komunikujte s blízkymi pomocou pár tlačidiel na svojom elektronickom 
strážcovi – kdekoľvek a kedykoľvek. Za jednoduchým dizajnom, 
ktorý hravo zvládnu aj malé deti či seniori, sa skrýva najmodernejšia 
technológia.“ Kontakt:

YMS, a. s.
Hornopotočná	1 
917	01	Trnava
+421	33	59	222
info@ymsgroup.com	
www.yms.sk

Elektronický	strážca	(eStrážca)	je	zariadenie	s	GPS	prijímačom,	podobné	mobilnému	telefónu,	ktoré	umožňuje	
používateľom	upozorniť	na	seba	v	prípade	núdze.	Stlačením	tlačidla	ALARM	v	strede	zariadenia	vyšlú	núdzový	
signál	na	dispečing,	ktorý	má	neustály	prehľad	o	polohe	všetkých	zariadení.	Po	prijatí	signálu	dispečer	užívateľa	
lokalizuje	a	vyšle	potrebnú	pomoc.	S	eStrážcom	užívatelia	navyše	posielajú	sms	správy,	telefonujú	na	predvolené	
čísla	a	prijímajú	hovory.

„Služba Elektronický strážca je ukážkou inovatívneho prepojenia modernej technológie 
a mobilnej dátovej služby, ktorá môže výrazným spôsobom napomôcť užívateľom 
v kritických situáciách.“
Martin Maštalír, Strategic Partnership Manager, Orange Slovensko, a.s.
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Hra milión 

„Nadácia vďaka vedomostným testom, ktoré sú v hre obsiahnuté, 
získava lepší prehľad o vedomostiach jednotlivých cieľových skupín 
v oblasti financií.“
Ivana Studenková, správkyňa Nadácie slovenskej sporiteľne 

Kontakt:
TEMPEST a.s.
Galvaniho	17/B, 
821	04	Bratislava
+421	2	502	67	111
info@tempest.sk	
www.tempest.sk

Interaktívna	eLearningová	platforma,	ktorá	formou	strategickej	hry	približuje	problematiku	finančného	vzdelávania	
v	ergonomickom	a	logickom	prostredí.	Windows	Azure	umožňuje	priraďovanie	výpočtovej	a	úložnej	kapacity	
eLearningovej	platforme	na	požiadanie,	podľa	reálnych	potrieb.	Komplexnosť	interaktivity,	multimediálne	prvky	
a	animácie	sú	zabezpečené	používateľským	rozhraním	Microsoft	Silverlight.

„Pomocou sofistikovaných nástrojov a s využitím dynamického cloudového prostredia 
Windows Azure, sa nám podarilo zvládnuť výzvy eLearningovej platformy.“ 
Alojz Časný, Head of Special Developement, TEMPEST
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CherryStaff.com

Cherrystaff.com je užitočné riešenie pre každého IT manažera. 
Technológia v súčasnosti sleduje až 6 000 počítačov a poskytuje rýchly 
a precízny zákaznicky servis. 

Kontakt:
ALVAO s.r.o.
Havlíčkovo	náměstí	153
591	01	Žďár	nad	Sázavou,	Česká	republika
+420	566	630	078
info@alvao.cz
www.cherrystaff.com

Aplikácia	Cherrystaff.com	ponúka	možnosť	sledovať	aktivitu	zamestnancov	na	ich	počítačoch.	Sledovanie	sa	vykonáva	
efektívne	s	nízkou	réžiou,	čo	vám	umožní	kontrolovať,	do	akej	miery	zamestnanci	používajú	softvér,	čo	tlačia	a	pod.	Stačí	
jednoduchá	registrácia	a	môžete	mať	dokonalý	prehľad	nad	tým,	čo	robia	vaši	zamestnanci.

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi„Spoločnosť Eurogrant consulting riešila problematiku spravodlivého odmeňovania 

zamestnancov v situáciách, keď niektorý z nich nestíha a manažment si potrebuje overiť, či to 
nie je spôsobené činnosťou v rozpore so záujmami spoločnosti.“
www.eurogrant.cz 
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IDEA StatiCA

Technológia Idea StatiCa vznikla v súvislosti s projektom „Interaktívny 
systém na dimenzovanie inžinierskych konštrukcií“, za podpory 
Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. V marci 2013 mal web IDEA 
StatiCa 550 registrovaných používateľov.

Kontakt:
IDEA RS, s.r.o.
Jihomoravské	inovační	centrum	(JIC)
U	Vodárny	2a,	616	00	Brno,	Česká	republika
+420	511	205	263
sabatka@idea-rs.com
www.idea-rs.cz

IDEA	StatiCa		je	prvý	web,	kde	môžu	projektanti/inžinieri	počítať	statiku	a	dimenzovať	konštrukcie	podľa	Eurokódu.	
Nič	si	nesťahujete,	nekupujete	žiadnu	licenciu.	Platíte	za	každý	výpočet	zvlášť.	Aplikácia	nebeží	na	vašom	počítači,	
ale	na	výkonných	serverových	farmách	(tzn.	v	„CLOUDe“).	Dokáže	tak	zapojiť	výpočtovú	silu	stoviek	„obyčajných“	
počítačov.	Slúži	ako	online	archív	všetkých	používateľských	súborov.	Uložené	súbory	sú	kedykoľvek	k	dispozícii.

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobiPri registrácii získate 30 kreditov zdarma. Vyskúšajte IDEA StatiCu a podieľajte sa svojou 

spätnou väzbou na tvorbe celosvetového online nástroja pre inžinierov.
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iDoklad

„Naša firma vydá za mesiac len pár faktúr, a preto nepotrebujeme platiť 
za účtovný softvér. Bezplatný iDoklad je pre nás riešenie, pretože pozná aj 
také legislatívne špecifiká, ako je prenesená daňová povinnosť.“
Hrazdíra, s.r.o. (stavebná firma)

„iDoklad na mojom smartfóne mi dal slobodu. Konečne môžem vystaviť faktúru 
zákazníkovi kdekoľvek a hneď po vykonaní práce. V tomto je aplikácia  
iDoklad pre iPhone skrátka geniálna.“
Tomáš Kappler, Mediacentrum

Kontakt:
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Drobného	49
602	00	Brno,	Česká	republika
+420	549	522	511
info@money.cz
www.money.cz

iDoklad	je	online	fakturačná	aplikácia,	doplnená	o	správu	kontaktov,	cenníkov	a	jednoduché	CRM.	Je	veľmi	obľúbená	aj	
medzi	účtovníkmi	a	účtovníckymi	kanceláriami,	a	to	vďaka	komunikácii	s	poprednými	českými	a	slovenskými	účtovnými	
aplikáciami.	Vďaka	Windows	Azure	a	HTML5	je	aplikácia	použiteľná	kdekoľvek	a	na	akomkoľvek	zariadení,	pre	smartfóny	
sú	k	dispozícii	natívne	aplikácie.	iDoklad	je	dostupný	v	piatich	jazykoch	–	slovenskom,	českom,	anglickom,	nemeckom	
a	maďarskom.	Používatelia	oceňujú	aj	natívne	prepojenie	s	Office	365.

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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K.asset Lite Evidencia majetku

K.asset Lite obsadil 1. miesto v kategórii automatická identifikácia 
v ankete Produkt roka 2012 časopisu Řízení & údržba průmyslového 
podniku a Control Engineering Česko. V decembri 2011 získala 
aplikácia ocenenie v súťaži pre vývojárov na platforme Windows 
Azure, ktorú organizovala spoločnosť Microsoft.

Pomocou riešenia K.asset Lite už nie je pravidelná inventarizácia hmotného majetku 
časovou záťažou. Vďaka automatickej identifikácii majetku pomocou čiarových kódov je 
toto riešenie finančne dostupné pre každú spoločnosť.

Kontakt:
KODYS, spol. s r.o.
Hošťálkova	7/520
169	00,	Praha	6	-	Břevnov,	Česká	republika
+420	233	097	911
info@kodys.cz
www.kodys.cz

Jednoduché	a	lacné	riešenie	pre	nárazové	využitie,	určené	pre	organizácie,	ktoré	neplánujú	nakupovať	nákladný	softvér	
a	hardvér.	Oproti	práci	s	tlačenými	zoznamami,	systém	výrazne	zrýchli	inventúru	a	odstráni	chyby,	ktoré	vznikli	prepisom	
dát	späť	do	systému.	Majetok	je	potrebné	vopred	označiť	čiarovým	kódom.	Tlač	etikiet	je	buď	priamo	z	aplikácie	MS	Excel	
alebo	na	zakázku.	Samotná	inventúra	sa	vykonáva	snímaním	čiarových	kódov	ručným	terminálom,	ktorého	zapožičanie	
môže	spoločnosť	KODYS	zabezpečiť.

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Riešenia East-Gate dnes používajú tisíce používateľov 
v medzinárodných spoločnostiach v 13 krajinách sveta na dvoch 
kontinentoch. Medzi našich zákazníkov patria spoločnosti, ako 
Carrier, Magna, TDK, Hyundai Dymos, Matador Automotive, 
Orange, Mecom a ďalší. 

Kontakt:
East Gate a.s.
Gorkého	3
811	01	Bratislava
+421	2	654	113	18
sales@east-gate.eu	
www.East-Gate.eu

Inovatívna	technológia	PROCE55	bola	vyvinutá	spoločnosťou	East-Gate	pre	automatizáciu	procesov	a	integráciu	
systémov	a	aplikácií.	Umožňuje	vytvárať	riešenia	pre	podporu	podnikových	procesov	zákazníka	a	ich	neustále	
vylepšovanie	pomocou	modelovacích	techník	v	rekordne	krátkom	čase.	Zároveň	umožňuje	rozšíriť	funkčnosť	
štandardných	aplikácií	bez	nutnosti	ich	zmeny.	Jej	cieľom	je	pomôcť	podnikom	zvýšiť	produktivitu	a	zlepšiť	operatívnu	
agilitu,	a	tým	posilniť	ich	konkurencieschopnosť.

PROCE55®
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Sygic Platforma 

Na profesionálnu platformu Sygic sa spoliehajú tisíce spoločností 
a dôverujú jej milióny zákazníkov po celom svete. Sygic aplikácie sú 
hodnotené v Top 20 vo viac ako 40 krajinách.

Kontakt:
Sygic a. s.
Karadžičova	14
821	08,	Bratislava	
+421	02	321	153	50
office@sygic.com	
www.sygic.com/en/

Produkčné	webové	rozhranie	umožňujúce	používateľom-vývojárom	vytvárať	si	prístupové	účty,	ktoré	umožňujú	
spravovať	a	distribuovať	ich	vlastné	rozšírenia	Sygic	navigačného	riešenia.	Windows	Azure	škálovaním	umožňuje	
efektívne	a	spoľahlivo	vytvárať	balíčky	určené	na	distribúciu.
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Sygic Traffic Service 

Na profesionálnu platformu Sygic sa spoliehajú tisíce spoločností 
a dôverujú jej milióny zákazníkov po celom svete. Sygic aplikácie sú 
hodnotené v Top 20 vo viac ako 40 krajinách.

Kontakt:
Sygic a. s.
Karadžičova	14
821	08,	Bratislava	
+421	02	321	153	50
office@sygic.com	
www.sygic.com/en/

Vysoko	škálovaná	služba	Traffic	Service	poskytuje	informácie	o	aktuálnej	dopravnej	situácii	Sygic	navigačným	
zariadeniam	a	aplikáciám.	Dátová	premávka	a	záťaž	na	aplikačných	serveroch	je	optimalizovaná	pomocou	flexibility	
a	dostupnosti	zdrojov	dátového	centra.
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Triobo Nástroj pre výrobu interaktívnych publikácií pre tablety

Vďaka aplikácii Triobo bola zrealizovaná interaktívna digitálna 
podoba časopisu „100+1 zahraniční zajímavost“ od fi rmy Extra 
Publishing. Úspech digitálnej verzie napomohol k vydaniu ďalších 
dvoch časopisov rovnakého vydavateľa v digitálnej podobe.

Pomocou riešenia Triobo bol zrealizovaný aj interaktívny digitálny katalóg znojemské-
ho vinárstva Modrý sklep, ktorý umožňuje záujemcom z celého sveta zoznámiť sa so 
sortimentom vín.

Kontakt:
EDANEO s.r.o.
Bednářova	334/9
619	00,	Brno,	Česká	republika
+420	731	363	002
info@edaneo.cz
www.triobo.com

Triobo	je	WYSIWYG	aplikácia	na	digitálne	publikovanie	pre	tablety	a	telefóny,	založená	na	princípoch	SaaS.	Vytvorený	
interaktívny	obsah	(časopis,	katalóg)	môže	byť	publikovaný	na	tablety	všetkých	platforiem.	Finálnym	produktom	je	
samostatná	aplikácia	pre	každú	platformu,	distribuovaná	pod	značkou	vydavateľa	konkrétnej	platformy.	Registrácia	je	
zadarmo.	Pre	úložisko	a	následnú	distribúciu	publikácií	čitateľom	využíva	Triobo	platformu	Microsoft	Windows	Azure.

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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WorkInField.com

„Našu trekovaciu aplikáciu si stiahlo už viac ako 20 tisíc 
používateľov, predovšetkým z USA. Obľúbenosť aplikácie neustále 
rastie vďaka pravidelným aktualizáciam, jednoduchosti a širokej 
možnosti uplatnenia v oblasti mobile workforce.“

Kontakt:
Work in Field s.r.o.
Grösslingova	54
811	07	Bratislava
+421	905	599	435
richard@workinfield.com
www.workinfield.com

Globálne	dostupná	služba	knihy	jázd,	ktorá	umožňuje	zaznamenávať,	klasifikovať	a	zdieľať	informácie	o	jazdách	
vozidlom.	Je	určená	pre	menšie	firmy,	živnostníkov	ale	aj	bežných	užívateľov.	Pozostáva	z	mobilnej	GPS	aplikácie,	ktorá	
zbiera	informácie	o	polohe,	rýchlosti	a	prejdenej	vzdialenosti	a	tie	cez	internetové	pripojenie	ukladá	na	server.	Aplikáciu	
je	možno	využiť	aj	pre	skupinové	potreby,	napríklad	na	monitoring	aktuálnej	polohy	a	kontrolu	práce	zamestnancov	
v	teréne.
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