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U nás sa poskytuje kvalitný hotline, ktorý je

navyše podporený diskusným fórom. Od za-

čiatku roku 2009 k dnešnému dňu sme 

vyriešili viac ako 42 tisíc konzultantských ho-

vorov. Tam, kde je nonstop prevádzka, 

je možné dohodnúť si 24 hodinový hotline.

Typickým príkladom môžu byť recepcie v ho-

 teloch, pokladne na čerpacích staniciach 

a podobne. 

PRIJAŤ, VYRIEŠIŤ, VRÁTIŤ
Helpdesk je tiež výborným a zároveň aj

rýchlym pomocníkom pri vyskytnutí sa ne-

jasnosti. Je to internetový portál, ktorý je sprí-

stupnený pre všetkých zákazníkov. Zhromaž-

ďujú sa tu požiadavky klientov na úpravy, ale

aj rôzne otázky či nejasnosti. Zákazník má

mať možnosť v priebehu riešenia aktívne sle-

dovať, čo sa s jeho pripomienkou deje. Má

tak možnosť priamo sledovať postup plne-

nia jeho požiadavky. Helpdesky však nie sú

jediným komunikačným kanálom so zákaz-

níkmi. 

VIAC HLÁV, VIAC ROZUMU
Diskusné fórum zas umožňuje vzájomnú

komunikáciu medzi užívateľmi rovnakých in-

formačných systémov, čo je pre nich najre-

levantnejšia informácia. Vzájomné odo-

vzdávanie si informácií, skúseností, rady 

a tipy, ako by sa mohlo to či ono urobiť inak,

je z pohľadu zákazníka tiež dobrá pomoc. Je

dôležité, aby na diskusné fórum pravidelne

dohliadal odborník na danú oblasť, čím sa

predišlo možným komunikačným nedoro-

zumeniam. Všetka podpora, ktorá sa zá-

kazníkom poskytuje sa monitoruje, aby sa

zabezpečila včasnosť a kvalita služieb. Kon-

zultanti vykonávajú servis a pravidelne do-

stávajú spätnú väzbu či už k poskytnutým

službám alebo k produktom. 

Informačné systémy sa vyvíjajú pre lepší

prehľad a pomoc pri práci. Služby ako po-

radenstvo, projektový manažment, školenia

a semináre, zákazkové a systémové práce

či technická podpora by mali zabezpečiť

uľahčenie práce. Všetky služby je dôležité

vedieť v správny čas dobre využiť.

Slovenský rozhlas je jednou z inštitúcií,

uchovávajúcich národné kultúrne dedičstvo.

Vo svojich archívoch spravuje veľké množstvo

archívnych záznamov, zaznamenaných odliš-

nými technológiami, ktoré sa v priebehu

mnohých rokov používali.

„Máme napríklad okolo 180 tisíc zvukových

pásov, ktoré si vyžadujú náročné podmienky

uchovávania, aby sa časom nerozpadli a dali

sa ešte používať. Z tých modernejších nosičov

sú to CD disky, ktorých je rádovo 30 až 40 ti síc,“

uviedol Bystrík Široký, vedúci Odboru IT Sloven-

ského rozhlasu.

Klasický archív zvukových nosičov si vy-

žaduje veľký priestor na skladovanie a finan -

čne nákladnú starostlivosť. Jeho využívanie je

komplikované, pretože samotné vysielanie už

prešlo na digitálnu formu. Preto bolo prijaté

rozhodnutie uskutočniť digitalizáciu obsahu

zvukového archívu. Na jej zabezpečenie Slo-

venský rozhlas spracoval stratégiu rozvoja

IT, na ktorej základe spoločnosť DITEC, a.s.,

Slovenský rozhlas
vďaka digitalizácii sprístupní
svoje archívne poklady
Keby bola slávna staroveká Alexandrijská knižnica,
obsahujúca státisíce objektov kultúrneho dedičstva,
patrične zálohovaná, ľudstvo by nemuselo prísť 
o poklady, ktorých finančnú hodnotu nie je možné
vyčísliť. Museli prejsť takmer dve tisícročia, aby sa
našiel spôsob, ako bezpečne zálohovať, uchovávať
a sprístupniť obsah archívnych dokumentov, vytvo -
rených na rôznych nosičoch informácií.

Marián Gálik
konzultant pre systémy 
ukladania dát
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

marian.galik@hp.com
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navrhla riešenie, zahŕňajúce „media storage“

– úložisko dát Extreme Data Storage od spoloč-

nosti HP. Okrem kapacity okolo 250 tera-

bajtov, ktorú si vyžaduje digitalizácia súčas-

ného archívu, umožňuje jej rozšírenie až na

820 terabajtov a navyše poskytuje vysokú

hustotu ukladaných dát za priaznivú cenu. 

Čím sa media storage odlišuje od bež-

ných diskových úložísk? Skladá sa zo štan-

dardných HP produktov – ProLiant blade

serverov a modulárnych diskových polí 

s jednoterabajtovými špeciálnymi Midline

SAS diskami (v súčasnosti sa ich tam „točí“

246, no možno pridávať ďalšie), ktoré majú

nielen veľkú kapacitu, ale aj lepšie vlastnosti

ako priemerné SATA disky. Operačný systém

Red Hat Enterprise Linux spolu so symetric -

kým klastrovým riešením Polyserve posky-

tuje vysokú dostupnosť uložených dát, vrá-

tane RAID ochrany proti výpadku diskov,

ako aj N+N redundanciu jednotlivých nodov

Polyserve klastra. 

Spoločnosť HP svoj media storage inšta-

lovala v krajinách strednej a východnej Európy,

a teda aj na Slovensku, po prvý raz. Práce sa

zhostil medzinárodný tím, ktorý má už v oblasti

veľkokapacitných úložísk dát reálne skúse-

nosti, pričom celá „operácia“ sa uskutočnila

online bez toho, aby ovplyvnila fungovanie

samotného informačného systému v Sloven-

skom rozhlase.

Digitálny archív tiež umožní, aby sa redak-

tor dostal k požadovanej archívnej nahrávke

priamo cez svoj stolový počítač. V katalógu

si ju vyhľadá, zadá požiadavku a jej kópiu v di-

gitálnej podobe dostane priamo do svojho

priečinka. Môže si ju vypočuť a začať s ňou

pracovať. V budúcnosti sa tiež ráta s mož-

nosťou sprístupnenia digitálneho archívu pre

verejnosť.

„Pre nás je najväčším prínosom, že sa

urýchli prístup k dátam v digitálnom archíve,

zjednoduší sa vyhľadávanie a samotný po-

stup pri ich spracúvaní pre archiváciu. Neme -

nej dôležitá je tiež možnosť ďalšieho rozširo -

vania úložiska dát. Pre plnenie dnešných

úloh Slovenského rozhlasu je to všetko alfou

a omegou,“ dodal Bystrík Široký.

Od začatia výroby v roku 2006 Kia Motors

Slovakia generuje priemerne 500 000 doku -

mentov za deň, pričom hlavným ťažiskom

je zabezpečenie výroby, prevádzky a špecifi ko-

vanie pracovných postupov. Pre IT oddelenie

to v praxi znamená spracovať, uložiť a archi -

vovať až 150 GB dát mesačne. Existujúca

infraštruktúra na ukladanie dát začala nará-

žať na svoje hranice rozšíriteľnosti a výkonu

koncom roku 2008 a preto bolo nevyhnutné

zabezpečiť upgrade.

Kia Motors Slovakia sa však vydala cestou

implementácie nového dátového úložiska,

keďže od implementácie pôvodného už prešlo

niekoľko rokov a aj v tejto oblasti bol techno-

logický pokrok obrovský. V rámci medzinárod-

ného tendra uspela spoločnosť Hitachi Data Sys-

 tems so svojím najvýznamnejším sloven ským

partnerom spoločnosťou PosAm, spol. s r.o.

Očakávania a požiadavky zákazníka na

riešenie boli vysoké. Na platforme sa pre-

vádzkuje ERP systém SAP, ktorý zabezpečuje

prevádzku celej výroby. Aj niekoľkominútový

výpadok môže mať fatálne následky na kľúčo -

vé procesy, akými sú nákup, výroba, distribú -

cia a v neposlednom rade predaj výrobkov

a s tým spojené tržby. Hlavnými parametrami

pre výber nového systému boli preto spo-

ľahlivosť, škálovateľnosť, dostupnosť a 24x7 on

site servisná podpora.

„Hlavným prínosom pre Kia Motors Slo-

vakia je škálovateľnosť riešenia, spoľahlivosť

a lokálna servisná podpora od partnera akým je

PosAm,“ povedal Marián Daníšek, IT manažér,

Kia Motors Slovakia.

Na základe uvedeného PosAm implemen-

toval riešenie postavené na platforme Hitachi

USP V so súčasnou (do budúcnosti škálova -

teľnou) kapacitou 40 TB. USP V predstavuje

absolútnu špičku v segmente enterprise level

zariadení s integrovanou funkcionalitou dyna-

mického provisioningu a virtualizácie, či už

z hľadiska funkcionality, spoľahlivosti alebo ceny.

PosAm významným spôsobom prispieva 

k nepretržitej výrobnej schopnosti Kia Motors

Slovakia a prostredníctvom svojich kom-

plexných znalostí poskytuje zákazníkovi užitoč-

né riešenia a služby.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o., má nové
úložisko dát štvrtej generácie switchovanej ar-
chitektúry, prostredníctvom ktorého sú
zabezpečené kritické procesy výroby. Srdcom
riešenia je platforma Hitachi Universal Storage
Platform V (USP V), ktorá prináša výhody v
podobe vysoko výkonného a v praktickej rovine
takmer neobmedzene škálovateľného riešenia.

Hitachi USP V v Kia 
Motors Slovakia: vysoká
dostupnosť, spoľahli-
vosť, škálovateľnosť
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