
Začiatkom roku 2007 uviedol PosAm na trh

novú generáciu prevádzkových služieb. Out-

sourcingové riešenia prevzatia starostlivosti 

o informačný systém zákazníka tak dostali ďalší

kvalitatívny rozmer. Medzinárodnú štandardi-

záciu prípravy a dodávky služieb posilnila dô-

kladná implementácia najlepších praktík pod-

ľa ITIL (Information Technology Infrastructure

Library). Zároveň sme do spôsobu ich výberu 

a nastavenia  zaviedli princíp 4D flexibility. 

4D flexibilita znamená pre zákazníka väčšiu 

voľnosť a možnosť veľmi rýchlo reagovať na 

meniace sa trhové podmienky.

Typickými predstaviteľmi prevádzkových slu-

žieb, ktoré nesú spoločné označenie CareUT, 

sú PosAm DesktopCareUT, PosAm Continuity

CareUT a PosAm TotalCareUT. Názov je odvode-

ný od predmetu starostlivosti. DesktopCareUT

predstavuje starostlivosť o koncové zariadenia,

ContinuityCareUT zabezpečuje kontinuitu biznis

procesov v prípade nepredvídaných udalostí 

a TotalCareUT umožňuje zveriť celkovú starost-

livosť o informačný systém do rúk dodávateľa.

Výhody, ktoré prevádzkové služby PosAm

CareUT prinášajú zákazníkom, sa dajú zhrnúť 

nasledovne:

• Focus on business: odbúranie nepodstatných

činností a presun interných kapacít IT na podpo-

ru hlavnej činnosti organizácie veľkou mierou

prispieva k získaniu rozhodujúcej konkurenčnej

výhody • pri uplatnení najlepších praktík pod-

ľa ITIL získa organizácia nástroje na priebežnú

kontrolu objednaných služieb • štandardizácia

poskytovania služieb otvára možnosti bezprob-

lémovej komunikácie s viacerými dodávateľmi

a eliminuje riziko závislosti na jednom alebo 

malej skupine dodávateľov • vysoká flexibilita

produktov CareUT umožňuje spoľahlivo reago-

vať na potreby organizácie aj pri náhlych zme-

nách trhových podmienok v hlavnej oblasti jej

podnikania • možnosť prispôsobovania úrovne,
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druhu a počtu dodávaných služieb potrebám 

organizácie v reálnom čase • získanie vyššej 

kvality služieb pri rovnakých finančných nákla-

doch v porovnaní so zabezpečovaním podpory

IT internými zdrojmi • nižšie finančné náklady

v dôsledku odbúrania potreby kontinuálneho 

vzdelávania špecializovaného personálu a ne-

vyhnutnosti riadenia priamych vzťahov s do-

dávateľmi technológií • možnosť lepšieho plá-

novania finančných zdrojov s vylúčením rizika

neočakávaných a rozsiahlych investícií.

Prvé významné outsourcingové projekty na 

báze prevádzkových služieb realizoval PosAm 

v roku 1998. Odvtedy sa naše portfólio roz-

širuje a sme schopní promptne uspokojovať

požiadavky trhu a reagovať na meniace sa po-

žiadavky našich zákazníkov. PosAm v posled-

ných rokoch realizoval celý rad rozsiahlych

projektov pre významných zákazníkov vo všet-

kých vertikálnych segmentoch. Medzi najvýz-

namnejšie patrí zákaznícky upravovaná ver-

zia PosAm DesktopCareUT, ktorá nesie názov

AllegroCareUT.  Bola odpoveďou na požiadav-

ku prevzatia komplexnej starostlivosti o nie-

koľko tisíc koncových zariadení obchodných

reprezentantov spoločnosti Allianz - Slovenská 

poisťovňa, a.s. Služba vytvorila bezpečné záze-

mie pre mobilný predaj poistných produktov.

Reprezentanti majú v súčasnosti k dispozícii

komplexnú starostlivosť pozostávajúcu z po-

nuky na dodávku a servis hardvéru a progra-

mového vybavenia, služby dohľadového centra 

s možnosťou riešenia vzniknutých problémov 

aj na diaľku a školení a služieb zameraných

na efektívne využívanie systému. Sieť repre-

zentantov predstavuje pre spoločnosť Allianz 

– Slovenská poisťovňa, a.s. jeden z kľúčových 

kanálov predaja poistných produktov. Jej dl-

hodobá podpora zabezpečená externým do-

dávateľom priniesla spoločnosti zefektívne-

nie práce reprezentantov, významnú úsporu

prevádzkových nákladov a zlepšenie starost-
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livosti o klientov. V súčasnosti využíva službu 

PosAm AllegroCareUT takmer dvetisíc obchod-

ných reprezentantov poisťovne.

Ďalším príkladom úspešného nasadenia je Slo-

venská banka, ktorá stála pred úlohou zabez-

pečiť kontinuitu hlavných činností, zastavenie

ktorých by mohlo viesť k zlyhaniu vlastného 

informačného systému a následnej neschop-

nosti poskytovať základné služby zákazníkom.

Úloha bola o to zložitejšia, že hlavné proce-

sy museli byť zabezpečené v plnom rozsahu. 

Znamenalo to nevyhnutnosť zohľadniť nielen 

technické, ale aj ľudské prostriedky. Citlivosť 

informácií, ktorými proces vyriešenia takej-

to úlohy zákonite musí prechádzať, predurčil 

aj smer hľadania dodávateľa. Súčasť dodávky 

PosAm ContinuityCareUT tvorilo umiestnenie

a vybudovanie záložného výpočtového stredis-

ka, ktoré v prípade potreby preberie funkcie za-

bezpečenia procesov banky. Záložné stredisko

bolo navrhnuté tak, aby spoľahlivo skladovalo

a chránilo aktuálne dáta banky prenášané vyso-

ko zabezpečeným spojením. Pre tieto účely boli

zriadené dedikované priestory v utajenej loka-

lite, ktoré zodpovedajú náročným požiadavkám

ochrany pred možnými ohrozeniami. Služba 

PosAm ContinuityCareUT poskytuje pri okam-

žitej potrebe zabezpečenia hlavných procesov

záložným centrom priestorovú i technickú fle-

xibilitu. Kontinuita hlavných procesov banky 

tak môže byť vo veľmi krátkom čase obnovená

v určenom rozsahu. Riešenie PosAm Continu-

ityCareUT dopĺňa systém riadenia rizík banky 

a prispieva k posilneniu bezpečnosti. Viacroč-

ná bezproblémová prevádzka tejto služby pre-

ukázala vhodnosť outsourcingového riešenia 

aj v takej citlivej oblasti, akou je zabezpečenie

kontinuity hlavných procesov banky.

Príkladom pre všetkých, ktorí sa neplánujú za-

oberať informačnými technológiami, ale na za-

bezpečenie svojej hlavnej činnosti ich nevy-

ApplicationCareUT
Tatra banka, a.s.

ServerCareUT
Slovnaft, a.s.

PosAm OutsourcingUT

1998-2004

TotalCareUT
3on private equity, a.s.

DesktopCareUT
Slovenské elektrárne, a.s.

TotalCareUT
Tax Offi  ce, v.o.s.

ServerCareUT
RAJO, a.s.

2006

efocus.indd    3 10/16/07    4:41:21 PM



hnutne potrebujú, môže byť Slovenské národné

stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Stredisko

bolo v roku 2004 v situácii, keď asi desiatka jeho

pracovníkov pracovala na lokálnych, vzájomne

neprepojených počítačoch. Vzhľadom na rastú-

cu potrebu zabezpečenia koordinácie svojich 

zamestnancov a budúcu potrebu rozvíjať in-

formačné technológie aj v novo vznikajúcich 

centrách zariaďovaných v rôznych lokalitách sa

rozhodlo využiť outsourcing prostredníctvom

PosAm TotalCareUT. Celú situáciu najlepšie do-

kumentujú slová zástupkyne riaditeľky SNSĽP,

ktorá nedávno vyhlásila: “Flexibilitu, ktorú sme

získali zverením starostlivosti o informačné tech-

nológie externému dodávateľovi, využijeme aj pri

našom ďalšom raste. V nasledujúcich mesiacoch

plánujeme rozšíriť pôsobnosť SNSĽP do siedmich

miest v rámci celej Slovenskej republiky. Iba ťažko

si viem predstaviť, ako by sme situáciu zvládli vlast-

nými silami. Okamžitá potreba ľudských a finan-

čných zdrojov by presiahla naše možnosti.”

PosAm vždy kládol dôraz aj na kvalitu a zlep-

šovanie vnútorných procesov ako základného

predpokladu poskytovania kvality a vysoké-

ho štandardu svojim zákazníkom. V roku 2005

získal PosAm ako prvá slovenská firma medzi-

národný certifikát manažmentu kvality Recog-

nised for Excellence in Europe (EFQM). Tomu 

predchádzala Národná cena SR za kvalitu v ro-

ku 2003. Certifikát ISO 9001, ktorý spoločnosť

vlastní od roku 2001, bol v roku 2007 doplnený

o ďalšie štyri, vrátane certifikátu systému ria-

denia služieb podľa ITIL (ISO 20000-1). Tým sa

spoločnosť stala prvým vlastníkom päťprvko-

vého certifikátu Integrovaného manažérske-
ho systému na Slovensku.

Pozn: Plné znenie úspešných riešení nájdete 

na www.posam.sk v sekcii PosAm SlužbyUT
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