62-86.qxd

31. 3. 2005

14:27

Page 43

advertoriál

ASBIS SK a Nextra aplikovali
úspešný obchodný model
Ambíciou alternatívnych operátorov
je obohatiť trh o služby, ktoré nielenže ničím nezaostávajú za
bežným štandardom, ale sú svojím
spôsobom výnimočné - lepšou
cenou, maximálnou ústretovosťou
a ochotou vytvoriť pre zákazníka
riešenia originálne, rešpektujúce
jeho potreby a možnosti.
Nextra, s. r. o., ktorá patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov internetových služieb na slovenskom trhu, sa cieľavedome zameriava na služby
podnikom a spoločnostiam, ktoré sú prispôsobené
ich individuálnym požiadavkám. Okrem pripojenia
na internet poskytuje aj hlasové služby, budovanie
virtuálnych privátnych sietí, hosting serverov a dopĺňa ich vysokým stupňom ochrany
a bezpečnosti.
Medzi kmeňových zákazníkov Nextry patrí od roku
2002 aj spoločnosť ASBIS SK, slovenská dcéra jedného z najvýznamnejších dodávateľov počítačov
a počítačových komponentov na trhoch Európy.
ASBIS SK ponúka zákazníkom všetky základné
komponenty potrebné na zostavenie počítačovej
zostavy - procesory, základné dosky, pevné disky,
monitory, grafické karty a podobne, ale aj širokú
paletu sieťových komponentov, serverov,
značkových PC, notebookov, periférií a softvéru.
Pre záujemcov je okrem toho k dispozícii profesionálny tím špecialistov (e-Group), pripravený
navrhnúť podľa požiadaviek systémové riešenia,
storage riešenia (SAN, NAS), softvérové riešenia či
konfigurácie high-end serverov a sietí.

PONUKA CEZ INTERNET
Takýto sortiment produktov a služieb si priam
žiada aplikáciu nových obchodných modelov, kombinujúcich tradičné distribučné kanály s prevádzkovaním online Business-to-Business (B2B).
Zákazník si v pohodlí svojej pracovne preštuduje
parametre sortimentu, objedná, zaplatí a dohodne
sa i na spôsobe dovozu. Virtuálny spôsob predaja
umožňuje realizovať viac ako 70 % transakcií
prostredníctvom ponuky cez internet a poskytovať
zákazníkom všetky výhody vyplývajúce z priamych vzťahov - dostatočne dlhá záručná doba,
dobré ceny, technická podpora a zákaznícky servis.
„ASBIS SK si veľmi starostlivo vyberal vhodného
poskytovateľa internetových služieb,“ hovorí Ing.
Pavol Vereš, obchodný riaditeľ spoločnosti. „Chceli
sme vyskúšať služby operátora, ktorý nie je až taký
veľký, že sa mu neoplatí venovať zvláštnu
pozornosť menšej spoločnosti, ale zároveň má
dostatočný potenciál na realizáciu našich

požiadaviek. Nextra bola dobrá voľba. Poskytuje
nám výborné komunikačné zázemie, také dôležité
pre bezproblémové obchodovanie s výpočtovou
technikou.“

www.asbis.sk

www.nextra.sk

LACNEJŠIE TELEFONOVANIE
Základnou požiadavkou ASBIS-u bolo pripojenie
bratislavského a košického pracoviska k internetu
a vytvorenie VPN na vzájomnú komunikáciu.
Nextra v Bratislave využila výhody pevného bezdrôtového pripojenia FWA s nadštandardne garantovanými parametrami, košickú pobočku ASBIS-u
pripojila cez digitálnu sieť a vo vytvorenej virtuálnej
privátnej sieti sprevádzkovala svoju službu
Intraphone - telefonovanie cez internet. V situácii,
keď sa vo firme komunikovalo veľa, pretože
akékoľvek telekomunikačné služby vychádzajú
vždy lacnejšie než cestovanie, spoločnosť ASBIS po
aplikácii hlasových služieb od Nextry pocítila
naopak úľavu na mesačných účtoch.
Služba Nextra Interphone je dátová komunikačná
služba, ktorá nahrádza štandardné telefonovanie,
pričom predstavuje spojenie hlasových a dátových
služieb v jednom konvergovanom riešení. Využíva
sa pri ňom už existujúca dátová infraštruktúra
zákazníka (permanentné pripojenie na internet) aj
na prenos hlasových služieb rovnakým prenosovým médiom. Riešenie je výhodné pre spoločnosti a klientov s permanentným pripojením do
internetu, ktorí intenzívne telefonujú. Volanie
s pobočkami je zadarmo, úspora nákladov na telefonovanie inam predstavuje 30 až 50 percent.

PRE MALÉ A STREDNÉ SPOLOČNOSTI
„Riešenie máme aj pre malé a stredné spoločnosti,
ktoré neuvažujú o pevnom pripojení na internet,
ale pravidelne komunikujú prostredníctvom
hlasových služieb a chcú výrazne znížiť náklady na
hovory. Dátová služba Nextra Intercall nahrádza
štandardné telefonovanie,“ hovorí Juraj Ďurov, riaditeľ pre stratégiu a produktový management

a dodáva: „Nextra je už dávno alternatívnym operátorom s dátovými a hlasovými službami. Po prepojení sietí alternatívnych operátorov s ST sa skutočne
otvorí priestor na podnikanie pre konkurenciu
a Nextra bude môcť popri dátových službách
poskytovať aj plnohodnotné a lacnejšie hlasové
služby.“
Po roku úspešného obchodovania sa nároky
ASBIS-u na kapacitu pripojenia zvýšili. Z pôvodnej
bratislavskej linky 256 kbit/s sa vytvorila cez profi
rádio dvojmegabitka a vlani sa táto kapacita ešte
zdvojnásobila na 4 Mbit/s. V košickej pobočke sa
kapacita pripojenia k internetu tiež postupne
zvyšovala, na 512 kbit/s cez FWA linku. V oboch
sídlach firmy Nextra aplikovala konvergované riešenie služieb Interphone, Intraphone
a Intercall. V praxi to znamenalo ďalšie šetrenie
nákladov na telefonovanie. Hlasové služby sa využívajú na vzájomné volania medzi Bratislavou a
Košicami za nulovú tarifu, výhodné tarify sú aj na
volania do medzimestských, mobilných a zahraničných destinácií. Virtuálnu privátnu sieť
primárne využíva vnútrofiremný ERP systém I6
(pričom hlavný databázový server je v Bratislave)
a súčasne sa používa na intranet a e-mailovú komunikáciu v rámci Lotus Domino - hlavný server je
v Bratislave, sekundárny server v Košiciach.
Internetové pripojenie využíva ASBIS okrem štandardnej komunikácie najmä na elektronický
obchod implementovaný na báze ERP I6.
Takéto intenzívne vyťaženie dátových a hlasových
služieb už musí byť aj primerane zabezpečené.
Bezpečnostné riešenia má Nextra pre svojich firemných zákazníkov detailne prepracované. Nextra
Security Box ušila ASBIS-u na mieru a okrem firewalových funkcií zabezpečuje proxy server aj
detailné monitorovanie jeho siete.
Ďalšie nové možnosti pre ASBIS priniesla nová
technológia ADSL a Nextra opäť reagovala pružne.
Košickému skladu zriadila na komunikáciu
s firemnými sídlami v Košiciach a v Bratislave
ADSL prístup. Okrem toho ASBIS sa rozhodol
zriadiť vybraným zamestnancom štyri ADSL linky
doma, ktoré majú okrem štandardného prístupu do
internetu zabezpečný aj VPN prístup do LAN siete
ASBIS-u.
„Práca z domu je moderným a perspektívnym trendom, výhody ktorého sa u nás len pomaly
objavujú,“ hovorí Juraj Ďurov. „Som si však istý, že
s rozvojom počítačovej gramotnosti a internetizácie sa stane plnohodnotnou formou, ktorá zvýši
efektivitu a výkonnosť firiem.“
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