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Prínosy outsourcingu pre InsDatu sú tieto: 

� Vopred známe náklady za poskytované služ-

 by, t.j. možnosť predvídať a plánovať nákla dy;

� Zvýšenie efektivity a produktivity práce

vďaka okamžitej a kvalifikovanej podpore

špecialistov a garantovanej SLA;

� Kontinuálne zvyšovanie kvality poskyto-

vaných služieb;

� Zníženie potreby interných zdrojov na za -

bezpečenie a obnovu prevádzky;

� Štandardizácia podpory infraštruktúry a za -

vedenie procesov;

� Minimalizácia a prerozdelenie rizika;

� Modulárnosť riešenia podľa potrieb a rastu

spoločnosti. 

Spokojnosť zákazníka potvrdzuje postup-

né rozširovanie poskytovaných služieb v prie-

behu dvoch rokov. „Naše doterajšie skúsenos -

ti s poskytovanými službami doka zujú, že roz-

hodnutie pre spoluprácu v oblasti outsourcin gu

so spoločnosťou S&T Varias bolo správne.

Sme spokojní s kvalitou služieb a najmä s prí-

stupom kompetentných pracovníkov pri reali -

zá cii našich požiadaviek,“ hovorí Ing. Ján Dzun -

ka, konateľ spoločnosti InsData. „Pri strate-

gických úvahách o rozvoji spoločnosti bolo

hlavným faktorom rozhodnutie sústrediť sa na

kľúčové činnosti spoločnosti a podporné

činnosti, medzi ktoré patrí aj vybudovanie, údrž-

ba a rozvoj IT infraštruktúry, zabezpečovať

formou outsourcingu. Rovnako dôležité je pre

nás to, že vecné náklady na IT infraštruktúru

dokážeme transparentne sledovať a plánovať,

pričom ich úroveň je nižšia ako keby sme si

služby zabezpečovali vlastným personálom.“

Projekt pre InsDatu patrí k najúspešnej-

ším projektom S&T Varias v oblasti IT out-

sourcingu. V tomto prípade úspech závisel

na kompetencii poskytnúť zákazníkovi reálne

výhody a prepojiť ich so strategickými a ob-

chodnými cieľmi vrátane reflektovania jeho

predstáv o smerovaní v budúcnosti.

Kompletná správa 
IT infraštruktúry 
spoločnosti InsData
Spoločnosť InsData, spol. s r.o., sa rozhodla pre
kompletný outsourcing IT infraštruktúry. Dôvodom
bola potreba zabezpečiť plynulú prevádzku infra -
štruktúry, optimalizáciu zdrojov potrebných na
správu IT a predvídateľnosť nákladov. Poskytovateľ
outsour cingových služieb – spoločnosť S&T Varias
– v sú časnosti zabezpečuje pre InsDatu služby od
užívateľského helpdesku, cez desktop managed
services, outsourcingu tlače, HW a SW podporu
serverovej infra štruktúry, IMACD služby (install, move,
add, change, disposal) až po samotné dodávky
HW a SW.

Obchodná spoločnosť Towercom, a.s.

zabezpečuje pokrytie Slovenskej republiky

analógovým a digitálnym televíznym a rozhla-

sovým signálom. Vysielače prevádzkované

spoločnosťou Towercom, a.s., pracujú v širo kej

škále výkonov od jednotiek po tisíce wattov

a sú spoľahlivé v najrôznejších technických

a klimatických podmienkach. Spoločnosť

zabezpečuje projekciu a výstavbu stožiarov

a anténnych systémov a je lídrom na trhu pre-

nájmu stožiarovej infraštruktúry. Najnovším

prírastkom v produktovej palete je predaj sate-

litných dekódovacích kariet satelitnej platfor my

Skylink a jej rozšírenie o súbor platených tele -

víznych programov.

Východiskový stav – Pôvodný systém

bol náročný z hľadiska prevádzkových nákla -

dov a nepokrýval funkčnosť, ktorá vyplynula

z nových požiadaviek na informačný systém. 

Cieľ projektu – Nasadiť v Towercome

ERP systém, ktorý umožní zadefinovať a vytvo-

riť ekonomické objekty podľa požiadaviek

firmy a zabezpečí tak nový princíp sledovania

nákladov.

TOWERCOM:
lepšie sledovanie 
nákladov 

ERP systém Datalock
SPIN od spoločnosti
Asseco Solutions, ktorý
bol v Towercome nasa -
dený v extrémne krátkom
čase, umožnil lepšie sle-
dovanie nákladov pri
poskytovaní nových
služieb a teritoriálnej
expanzii.
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