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DATALAN - Riešenia pre samosprávu 

 

 Najsilnejší tím na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami a 

špecializáciou pre potreby miest a obcí 

 Akvizícia Euroaltis - pozícia lídra na trhu samosprávy (2009) 

 Najväčšie a ucelené portfólio riešení pre samosprávu 

 Flexibilita - robustné riešenia pre niekoľko tisíc užívateľov aj malé 

systémy pre obce 

Rodina riešení DATALAN DIGITÁLNE MESTO® - viac než 360 miest 

a obcí, čo je 30% podiel na trhu v segmente veľkých a stredných miest 

a obcí 



DATALAN DIGITÁLNE MESTO® 

„Mesto v oblakoch“ 

 

 

 

 

 

Princíp cloudového riešenia v hybridnom koncepte 

Riešenie s minimálnymi investíciami 

Ako to funguje a aké sú skúsenosti z praxe? 
 
 

 



Prečo DATALAN DIGITÁLNE MESTO®? 

Lepšie služby a spokojný občan 

 Občania by mohli teoreticky vybaviť všetku agendu z pohodlia svojich  domovov. 

Vyššia efektivita v samospráve  

 Všetky aktuálne informácie a prehľady na pár klikov. 

Zavedenie nových inovatívnych riešení 

 Optimalizácia poskytovaných služieb. 

Softvér ako služba 

 Riešenia sa flexibilne prispôsobí aktuálnej potrebe a nevyžaduje rozsiahle 

 investície do vybavenia IT technológií. 

Úspora – minimálne investície 

Vybrané služby sú pre mestá už od 5 Eur mesačne, pre občanov grátis 



Ako funguje DATALAN DIGITÁLNE 
MESTO®? 

 
 
 

 



PRÍNOSY CLOUDOVÉHO  RIEŠENIA 

 Žiadne investície do technického vybavenia - HW a SW 
infraštruktúra u poskytovateľa služieb 

 Platba len za používanie služby/aplikácie, nie za samotnú 
aplikáciu 

 Inštalácia a pravidelný update aplikácií je súčasťou paušálu 

 Dostupnosť všade tam, kde je pripojenie na internet 

 Ochrana investícií využitím informačného systému KORWIN®  

 Integrácia s existujúcimi systémami mesta/obce 

 Vysoká dostupnosť a bezpečnosť dát  

 Mobilné služby pre komunikáciu mesto/obec – občan 

 

 



DATALAN DIGITÁLNE MESTO®  
Hlavné piliere 

 
 
 

 



DATALAN DIGITÁLNE MESTO®  

Využitie v praxi  

1. Informačný systém KORWIN - ekonomický modul, dane a 

poplatky, správa registratúry, správa dokumentov, GIS, reporting 

2. Automatizované zverejňovanie informácií a dokumentov z 

backoffice systému (zmluvy, faktúry, objednávky, VZN, neplatiči) 

3. Mestský portál – privátna zóna, registrácia a manažment 

používateľov, podania, záväzky, platby) 

4. Elektronické formuláre – predvyplnenie, automatické načítanie 

dát z podania do správy registratúry a inf. systému 

 

 

 



DATALAN DIGITÁLNE MESTO®  

Využitie v praxi  

1. Digitálne zastupiteľstvo – príprava materiálov, termíny, 
schvaľovanie, podklad pre zverejňovanie, manažment úloh 

2. Elektronické aukcie a obstarávanie 

3. Mesto v mobile – nástenka, udalosti, body záujmu (školy, lekárne, 

škôlky, kultúrne inštitúcie ..), mobilné podanie, informácie o 

samospráve 

4. Ochrana a zálohovanie dát – Cloud Backup – diaľkové 

zálohovanie dát (dáta, maily, systémy ...) 

 

 



Elektronické 

 formuláre 

automatické predvyplnenie     

   údajov 

 vypĺňanie v Adobe reader 

 online a offline použitie 

 elektronické preberanie 
 štrukturovaných údajov v 
 backoffice systéme 

 zjednodušenie pre občana aj 
 úrad 



MESTO V MOBILE 

Unikátna aplikácia pre mestá a obce 
 

Základné moduly: 

 Nástenka – zasielanie informácií, oznamov a varovaní 

 Ankety a prieskumy 

 Podnety občanov, fotoreport 

 Interaktívna mapa s navigáciou 

 

Mobilná aplikácia BSK – takmer 800 stiahnutí za necelé 
4 dni. 



MESTO V MOBILE 



DATALAN DIGITÁLNE MESTO® 
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