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Poslanie: „Byť preferovaným
a vyhľadávaným partnerom
našich zákazníkov, ktorým
prinášame pridanú hodnotu
pri realizácii ich podnikateľských
zámerov a zvyšovaní
konkurencieschopnosti.“
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Poďakovanie

Aj keď štatistiky sa v tomto prípade

Nechcem bilancovať a menovať

úplne nezhodujú, vyplýva z nich

všetky míľniky, ktorých bolo

jeden nespochybniteľný záver:

za štvrťstoročie existencie SOFTIPu

dnes by sme už mali na SOFTIP len

skutočne neúrekom. Podstatné

v dobrom spomínať... Priemerná

je, že sa nám podarilo vybudovať

životnosť firiem totiž (podľa rôznych

pevné základy, na ktorých môžeme

zdrojov) kolíše od 10 do 15 rokov.

stavať a s optimizmom pozerať

Jeden z nich napríklad tvrdí, že tzv.

do budúcnosti. Ich najdôležitejším

S&P company mala v roku 1920

stavebným kameňom sú vynikajúce

životnosť 67 rokov. Dnes už len 15.

vzťahy, ktoré máme s našimi

A do roku 2027 má byť 75 percent

zákazníkmi a partnermi. Oprieť

spoločností zo Standard & Poor‘s 500

sa môžeme o najširšie portfólio

nahradených novými.

produktov a služieb na trhu
a vynikajúci tím odborníkov

SOFTIPu sa to, pevne verím, netýka.

s certifikátmi od globálnych lídrov

Nie kvôli tomu, že sme ešte do tohto

v segmente IT.

„elitného“ klubu neprenikli. Je to
vďaka našej filozofii, ktorá nám velí

Musím a chcem sa poďakovať

klásť maximálny dôraz na kvalitu,

všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že

flexibilitu a inovatívnosť našich

SOFTIP vyrástol v rešpektovanú

služieb a produktov. Pomáhame

a perspektívnu spoločnosť v tak

lepšie riadiť vašu firmu – to je

dynamicky sa meniacom biznise. A aj

heslo, ktoré sa snažíme pretaviť

keď to nebude jednoduché, urobíme

na reálny fakt.

všetko pre to, aby svoje pozície
obhájil aj v nasledujúcich 25 rokoch.

Dušan Guldan
predseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ SOFTIP, a. s.

5

Profil spoločnosti

Pomáhame lepšie riadiť Vašu firmu
Na Slovensku sme jedným

portfólio produktov a služieb

z najvýznamnejších poskytovateľov

na trhu, disponujeme certifikátmi

IT produktov a služieb. Máme

od najrešpektovanejších globálnych

25 rokov skúseností, staráme sa

IT lídrov a certifikačných spoločností,

o viac ako 6 300 zákazníkov a sme

poznáme špecifiká jednotlivých

najväčším slovenským výrobcom

odvetví.

podnikových informačných systémov.
Naše riešenia nájdete aj v Českej

Prinášame inovatívne komplexné

republike, Rakúsku, Poľsku, Veľkej

riešenia, ktoré pomáhajú lepšie

Británii a ďalších európskych

riadiť tisícky firiem a organizácií

krajinách.

všetkých veľkostí. Dôverujú nám aj
tie najsilnejšie spoločnosti, produkty

Všetky projekty navrhujeme tak,

ktorých dobre poznáte a stretávate

aby nielen plnili najprísnejšie a

sa s nimi každý deň.

najmodernejšie technologické
parametre, ale aby ich bolo možné
prispôsobiť presne podľa potrieb
používateľov. Ponúkame to najširšie
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Historické míľniky
Máme za sebou 25 úspešných rokov
Od lídrov na trhu sa očakáva, že budú udávať trendy. Inovácie, najmodernejšie
technológie, spoľahlivosť a schopnosť okamžite reagovať na nové potreby
a požiadavky každého zákazníka. To je budúcnosť. Naša dlhá história dokazuje,
že na nové výzvy sme pripravení.

8

1991

Dňa 26.3.1991 vzniká spoločnosť SOFTIP, s. r. o. v Banskej Bystrici • Prvý program Platy a mzdy

1992

Staráme sa o 1000 klientov

1993

Nájdete nás už v 13 slovenských mestách • 17 samostatných softvérových produktov je

1994

Úspešne vstupujeme na trh informačných systémov pre penzijné fondy v ČR • Zakladáme dcérsku

1995

Dosahujeme tržby 535 miliónov korún

1997

Počet zamestnancov presahuje 500 • Transformujeme SOFTIP spol. s r. o. na SOFTIP, a. s.

1999

Zákazníkov pripravujeme na plynulý prechod do nového milénia (Y2K) • Na trh uvádzame komplexný

2002

Stávame sa členom IT Asociácie Slovenska, profesijného združenia najvýznamnejších domácich

má u zákazníkov obrovský úspech

integrovaných do jedného balíka pod názvom PROMETEUS

spoločnosť SOFTIP BOHEMIA, spol. s r. o. v Prahe, Česká republika

informačný systém Prometeus/W v prostredí Microsoft Windows

a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií

2003

SOFTIP je najrýchlejšie rastúcou slovenskou IT firmou a najväčším výrobcom softvéru na Slovensku
podľa ročenky TREND TOP v IT • Informačný systém SOFTIP HUMAN RESOURCES získava Certifikát
ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold

2004

Obhajujeme Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 pre všetky firemné

2005

SOFTIP dosahuje najvyšší stupeň partnerstva so spoločnosťou Microsoft a stáva sa Microsoft GOLD

procesy • Získavame už druhú Zlatú medailu Slovak Gold

Certified Partnerom • Získavame Ocenenie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo finále súťaže
Národná cena SR za kvalitu v kategórii veľké organizácie poskytujúce služby

2007

Uzatvárame strategické partnerstvo so spoločnosťou SAP • Meníme korporátnu identitu,

2008

So zákazníkmi prechádzame na novú menu euro • Pracoviská v Bratislave a Banskej Bystrici

2011

SOFTIP získava hneď tri svetové ocenenia: Microsoft Partner of the Year, Najlepší partner SAP

2012

Meníme vlastnícku štruktúru, do spoločnosti SOFTIP, a. s. vstupuje PMK Invest, s.r.o.

2013

Zavádzame Integrovaný manažérsky systém (IMS) pre všetky firemné procesy • Po druhýkrát

predstavujeme nové logo spoločnosti a firemné farby

presúvame do nových reprezentatívnejších priestorov BC ARUBA a Europa BC

pre riešenie SAP Business One v regióne V4, Zlatý partner spoločnosti HP

v histórii SOFTIP získava svetové ocenenie Microsoft Partner of the Year • Na trh uvádzame Keepi –
moderné online účtovníctvo bez poplatkov a ďalšie nové inovatívne aplikácie

2015

Potvrdzujeme dlhodobo dominantnú pozíciu medzi partnermi spoločnosti SAP a stávame sa

2016

Oslavujeme 25. výročie

Najlepším partnerom SAP Business One na Slovensku
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„Zrealizované projekty v roku
2016 potvrdili trend, že aj menším
firmám prestáva stačiť štandardné
ERP riešenie.“
Radovan Bálent
člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME
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SOFTIP Top 6

Istota
a stabilita

Slovenská
jednotka

Profesionalita
a kvalita

Sme silná a stabilná
slovenská IT spoločnosť

Patríme k lídrom trhu
podnikových informačných
systémov

Naše znalosti a skúsenosti
potvrdzujú certifikáty a ocenenia
od svetových lídrov

Najväčší slovenský výrobca

Úzko spolupracujeme

ERP systémov. Najlepší partner

s najvýznamnejšími IT spoločnosťami

spoločnosti SAP pre riešenie SAP

sveta. To je dôkazom, že i slovenská

Business One. Najvýznamnejší

firma dokáže nielen držať krok

dodávateľ informačných systémov pre

s lídrami trhu, ale byť aj ich

riadenie ľudských zdrojov. To sú „naj“,

rešpektovaným partnerom.

25 rokov skúseností a desiatky tisíc
spokojných používateľov vo viac ako
6 300 firmách na celom Slovensku aj
v zahraničí. Spolupráca s mnohými
z nich trvá už viac ako dve desaťročia.
Bez nich by SOFTIP nebol tým,
čím je. Úspešnou a perspektívnou
IT spoločnosťou.

na ktoré môžeme byť skutočne hrdí.

Najširšie
portfólio

Komplexné
služby

Podpora
a starostlivosť

Ponúkame komplexný balík
riešení, ako aj vývoj na zákazku

IT riešenia navrhujeme
od základov po strechu

Sme tam, kde nás potrebujete

Poznáme špecifiká jednotlivých

Prinášame všetko, čo v oblasti IT

segmentov a ich procesov. Široké

každá firma potrebuje. Okrem

linka aj podpora na diaľku. To

portfólio našich vlastných riešení

samotného ERP navrhujeme

dopĺňajú špičkové produkty z dielne

a dodávame aj technologickú

takých spoločností ako Microsoft

infraštruktúru, implementujeme

a SAP. Všetky riešenia vyvíjame tak,

produkty a riešenia na mieru,

aby spĺňali individuálne potreby

poskytujeme komplexné IT služby

konkrétneho zákazníka.

a poradenstvo. Rozsahom služieb

Helpdesk, Call Centrum, Servisná
všetko môžu využiť naši zákazníci.
Majú však k dispozícii aj oveľa viac –
možnosť obrátiť sa na jedno z ôsmich
pracovísk spoločnosti po celom
Slovensku.

sme lídrom trhu.
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Manažment

Dušan Guldan

Radovan Bálent

Predseda predstavenstva,
výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS

Člen predstavenstva
a riaditeľ divízie SME

V spoločnosti SOFTIP pôsobí

V spoločnosti SOFTIP pôsobí

od roku 1994, kedy nastúpil

od roku 1993. Cez funkcie

na pozíciu riaditeľa obchodu

konzultanta a databázového

strategických zákazníkov.

špecialistu sa vypracoval

Zodpovedal za riadenie pobočky

na pozíciu riaditeľa pobočky

SOFTIP v Bratislave. V súčasnosti

Trenčín. V súčasnosti je Radovan

je Dušan Guldan predsedom

Bálent členom predstavenstva

predstavenstva spoločnosti

spoločnosti SOFTIP a zároveň

SOFTIP. Zároveň zastáva aj pozíciu

riaditeľom divízie SME.

výkonného riaditeľa a riaditeľa
divízie ESS.
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„Stráviť viac ako dve desaťročia
v jednej firme sa dnes už možno

„Zodpovednosť, ale aj privilégium.

nenosí, no pokiaľ vás vaša práca

Tak vnímam svoju pozíciu

baví a prináša vám neustále

v SOFTIPe. Som veľmi rád,

nové výzvy, tak si tento čas ani

že spolu s tímom vynikajúcich

neuvedomujete. Teším sa, že som

spolupracovníkov môžeme stavať

mohol byť pri mnohých zlomových

nielen na bohatej histórii, ale aj

okamihoch SOFTIPu a že mám

na vynikajúcej perspektíve našej

možnosť podieľať sa aj na jeho

spoločnosti.“

ďalšom rozvoji.“

Martin Vlčko

Ján Schwarz

Marek Sedliak

Člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

Technický riaditeľ

Riaditeľ inovácií

V spoločnosti SOFTIP pôsobí od

Zamestnancom spoločnosti

Zamestnancom spoločnosti

roku 2007. Z funkcie ekonóma

SOFTIP je od roku 1999. Pracoval

SOFTIP je od roku 1997. Pracoval

so zameraním na kontroling sa

ako databázový špecialista,

ako programátor špecialista,

vypracoval na pozíciu finančného

samostatný systémový inžinier

senior programátor a projektový

riaditeľa. V súčasnosti je Martin

a neskôr ako vedúci odboru

manažér so schopnosťou pokryť a

Vlčko členom predstavenstva

systémových služieb. V súčasnosti

riešiť široké portfólio kompetencií.

spoločnosti SOFTIP a zároveň jej

vykonáva Ján Schwarz funkciu

V súčasnosti vykonáva Marek

finančným riaditeľom.

technického riaditeľa.

Sedliak funkciu riaditeľa inovácií.

„Biznis nie je len o peniazoch.

„Každý úspech v podobe udelenia

„Inovatívne riešenia pre biznis sú

Je to predovšetkým o dôvere a

certifikátu od globálneho trhového

našou vášňou. Máme skúsenosti

spoľahlivosti, o neustálej snahe

lídra pre nás znamená nielen

z tisícok implementácií, sledujeme

ponúkať zákazníkom nové a

ocenenie a prestíž smerom k našim

posledné technologické trendy,

inovatívne riešenia. Ak je táto

zákazníkom, ale je aj obrovským

uzatvárame strategické partnerstvá

podmienka splnená, sú splnené

záväzkom ďalej posúvať kvalitu a

a spojenectvá. Sme stále tam, kde

predpoklady na finančné zdravie

rozsah našich služieb a produktov.“

sa niečo deje.“

podniku.“
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Marián Baranovič

Miroslav Tobiáš

Zoltán Špila

Operačný riaditeľ
divízie SME

Obchodný riaditeľ
divízie SME

Operačný riaditeľ
divízie ESS

Zamestnancom spoločnosti

Zamestnancom spoločnosti

Zamestnancom spoločnosti

SOFTIP je od roku 1994.

SOFTIP je od roku 1996. Pracoval

SOFTIP je od roku 1995. Postupne

Cez funkcie programátora

ako obchodník a neskôr riaditeľ

prešiel pozíciami vedúceho

a produktového manažéra sa

pobočky SOFTIP v Banskej Bystrici.

konzultanta a projektového

vypracoval na pozíciu riaditeľa

V súčasnosti pôsobí Miroslav

manažéra, v súčasnosti pôsobí

vývoja informačných systémov.

Tobiáš ako obchodný riaditeľ

Zoltán Špila ako operačný riaditeľ

V súčasnosti vykonáva Marián

divízie SME.

divízie ESS.

„Najnovšie technologické trendy,

„Divízia ESS sa zameriava na služby,

spoľahlivosť, individuálny prístup

riešenia a produkty charakteristické

„Poznanie biznis potrieb zákazníkov

a partnerstvá s najvýznamnejšími

predovšetkým svojou unikátnosťou

a používateľov je základom

globálnymi hráčmi na trhu. To sú

a komplexnosťou. Samozrejmosťou

pre vývoj a implementáciu

dôvody, ktoré z nás robia jedného

je individuálny prístup a neustála

informačného systému.

z lídrov v oblasti podnikových

technická aj odborná podpora

Od prvotného návrhu až po

informačných systémov

poskytovaná našim zákazníkom.“

implementáciu, vrátane dodania

na Slovensku.“

Baranovič funkciu operačného
riaditeľa divízie SME.

infraštruktúry a okamžitého servisu.
Garantujeme, že naše riešenia
skutočne fungujú.“
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Najväčším bohatstvom firmy
sú jej ľudia. Nie je to klišé,
je to fakt. Náš tím tvorí 170
odborníkov s certifikátmi
pre najnovšie technológie
a projektové riadenie.
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Organizačná štruktúra

Dve divízie, nespočetne veľa možností
Jednoduchá a plochá štruktúra vytvára ideálne predpoklady na poskytovanie
adresných a personalizovaných služieb zákazníkom. Umožňuje okamžite reagovať
na ich požiadavky, dáva im k dispozícii tých správnych odborníkov a uľahčuje nielen
služby, ale aj vývoj a nasadzovanie nových produktov.

Divízia ESS
Enterprise Solutions
and Services

Divízia SME
Small and Medium
Enterprises

Štátna správa, financie, obchod,

Implementuje vlastné ERP riešenia,

služby, výroba a energetika a sieťové

HR systémy a partnerské riešenia SAP

Obchod – Dušan Guldan

odvetvia sú hlavné segmenty, ktorým

s početnými nadstavbami.

Operácie – Zoltán Špila

So svojím špecializovaným tímom

DIVÍZIA SME

sa venuje.
Dodáva služby, riešenia a produkty

navrhuje a realizuje dodávky

charakteristické svojou unikátnosťou

komplexných systémových služieb

a komplexnosťou.

vrátane hardvéru a softvéru.

Zameraním sa na hlavný predmet

Zabezpečuje komplexnú podporu

činnosti zákazníka realizuje dodávku

prevádzkou Call centra, Helpdesku

presne zodpovedajúcu požiadavkám

a Vzdialenej podpory.

a potrebám jeho biznisu.

VÝKONNÝ RIADITEĽ
Dušan Guldan

DIVÍZIA ESS

Dušan Guldan

Radovan Bálent
Obchod – Miroslav Tobiáš
Operácie – Marián Baranovič

FINANČNÝ RIADITEĽ
Martin Vlčko

Ekonomika a hospodárska
správa – Miroslav Šimonfy
Ľudské zdroje
Marketing
Riadenie IMS
VIS
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Riadenie kvality

Profesionalita a kvalita sú základnými
princípmi nášho fungovania
Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 máme zavedený
už od roku 2004. V roku 2013 sme ho v rámci projektu implementácie
Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnili o ďalšie štyri
manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov.

EN ISO 9001
Systém manažérstva
kvality

EN ISO 10006
Návod na manažérstvo
kvality v projektoch

OHSAS 18001
Systém bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci

EN ISO 14001
Systém environmentálneho
manažérstva

ISO/IEC 27001
Systém informačnej
bezpečnosti

Certifikáciu Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti
TÜV SÜD Slovakia. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné
správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám
a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho,
systémového a procesného riadenia.
Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém ho oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť
poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov.
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„Vybudovaný Integrovaný
manažérsky systém je ďalším
presvedčivým dôkazom
dôveryhodnosti SOFTIPu.“
Martin Vlčko
člen predstavenstva a finančný riaditeľ
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Kompetentnosť, spoľahlivosť
a vysokú úroveň služieb
si upevňujeme vytváraním
strategických partnerstiev
s renomovanými nadnárodnými
IT spoločnosťami
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Strategickí partneri

Úzko spolupracujeme s najvýznamnejšími
IT spoločnosťami sveta
Získané najvyššie kompetencie v rámci jednotlivých partnerských programov
svetových lídrov dokazujú, že aj ako slovenská firma dokážeme s nimi nielen
držať krok, ale byť aj ich rešpektovaným partnerom. Zoznam všetkých
partnerov spoločnosti SOFTIP je uvedený na www.softip.sk.
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Ocenenia

Naše znalosti a skúsenosti potvrdzujú
certifikáty a ocenenia od svetových lídrov
Deväť víťazstiev v súťaži Microsoft Industry Awards a dvojnásobný držiteľ titulu
Microsoft Partner of the Year. Dlhodobo najlepší partner SAP pre riešenie SAP
Business One. Vlastníctvo viacerých prestížnych certifikátov od popredných
svetových spoločností. Aj to je SOFTIP.

2011 COUNTRY
PARTNER OF THE YEAR
Slovakia

Winner

2012

2013

Best Net New Names
Partner 2011

Best Net New Names
Partner 2014

Best Net New Names
Partner 2015

Best Net New Names
Partner 2016

Best Revenue Contributor
Partner 2011

Best Revenue Contributor
Partner 2014

Best Revenue Contributor
Partner 2015

Best Revenue Contributor
Partner 2016
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Referencie

Obchod a služby
AIR CARGO GLOBAL • Direct Parcel Distribution CZ • Direct Parcel Distribution SK • ENERGOINVEST • FORTUNA SK
INCAR • INDEX NOSLUŠ • KPMG Slovensko Advisory • Letisko Sliač • McROY Jobliner • Medirex Servis • MEDUSA GROUP
Nitrianska teplárenská spoločnosť • Ochrana a bezpečnosť SE • Odvoz a likvidácia odpadu • Prievidzské tepelné hospodárstvo
SAD Prešov • SAD Prievidza • SEPS • Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda • Slovenská autobusová doprava Trenčín
Slovenská autobusová doprava Žilina • SLOVNAFT TRANS • Start People • Trenkwalder • UPC BROADBAND SLOVAKIA

Priemysel
Baliarne obchodu Poprad • Bau3Mex • Cestné stavby Liptovský Mikuláš • Danfoss Power Solutions • DIN – TECHNIK
DKI Plast • DREVONA PRODUCTION • ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS • EURO-BUILDING • europlac • FESTAP
FIMAD • GALMM • Heineken Slovensko • IKEA Industry Slovakia • Illichmann Castalloy • KERKOTHERM • Klauke Slovakia
Klauke UK • Knauf Insulation • KONŠTRUKTA – Industry • linea – D • LOKO TRANS Slovakia • Metsa Tissue Slovakia
Mlyn Kolárovo • MONDI SCP • NORWIT SLOVAKIA • Novoplast • OMNIA KLF • Pivovar STEIGER • PLASTEX
Považská cementáreň • PRELIKA • RKS Trenčín • QUILTEX • SL SLOVAKIA • Slovalco • STAROPRAMEN-SLOVAKIA
STAVEX Nitra • STM Slovakia • TATRAMAT – ohrievače vody • TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA • TESLA STROPKOV
TUCHYŇA VÝŤAHY • VIPO • Witzenmann Slovakia • ZF Slovakia • ZVL auto

Štátna správa a samospráva
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
LESY Slovenskej republiky • Slovenská agentúra životného prostredia • Slovenská akadémia vied • Slovenská inovačná
a energetická agentúra • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave • Slovenské národné múzeum • Štatistický úrad
Slovenskej republiky • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Utilities
Podtatranská vodárenská spoločnosť • Povodí Moravy • Severoslovenské vodárne a kanalizácie • Slovenský plynárenský priemysel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice • Trenčianska vodohospodárska spoločnosť • Západoslovenská vodárenská spoločnosť
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Financie
Conseq penzijní společnost • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. • KB Penzijní společnost
NOVIS Poisťovňa • OVB Allfinanz Slovensko • PB Finančné služby • Všeobecná úverová banka

Veľkoobchod a maloobchod
30 družstiev COOP Jednota • Berndorf Sandrik • BILLA • COREX • COREX SERVIS
Diligentia R.C. • dm drogerie markt • EUROSAM • IKEA Components • JANEBA TIME SR
Jungheinrich • KOFT Bratislava • LORIKA Slovakia • MABO • MEDITRADE • NITRAZDROJ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie • SLOVWOOD Ružomberok • VOMET • ZOP plus

Zdravotníctvo
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica • Falck Záchranná
Univerzitná nemocnica Martin • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Železničné zdravotníctvo Košice

Naším úspechom je úspech
našich zákazníkov
Na veľkosti nezáleží. Svoje služby poskytujeme tisíckam spoločností
od malých firiem až po nadnárodné koncerny a spoločnosti, produkty
ktorých sú populárne a dôverne známe. Rastieme spoločne.
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Spoločenská zodpovednosť

Pomáhať nie je povinnosť, ale privilégium
Byť úspešný v biznise je náročné. Ak sa to firme podarí, má v rukách veľké
privilégium – môže sa o svoj úspech podeliť s tými, ktorí potrebujú pomoc.
SOFTIP preto venuje nielen peniaze, ale aj úsilie svojich ľudí v prospech projektov
v oblasti zdravotníctva, športu, kultúry, či ochrany životného prostredia.

Pomáhame tým,
čo to potrebujú

Fandíme športovým
talentom

Podporujeme netradičné
ekologické podujatia

Silné ľudské príbehy nám nie sú

Sme hlavným reklamným

Partnersky podporujeme projekt

ľahostajné. Sme jedným z najväčších

partnerom Slovenského zväzu

RESONANCE, ktorého snahou je

prispievateľov Spoločnosti Downovho

bedmintonu a jeho projektu Začni

priblížiť najnovšie poznatky zo sveta

syndrómu na Slovensku, ktorá spája

s bedmintonom, ktorého cieľom je

zdravšieho prostredia a umocniť

rodiny a priateľov ľudí s Downovým

propagácia tohto športu na školách.

nevyhnutnosť jeho ochrany formou,

syndrómom a pomáha im začleniť sa

Bedmintonisti ako jediná športová

ktorá je pre mladú generáciu

do života. Nesmierne nás teší, že si

federácia na svete pre tento účel

príťažlivá. Hudbou, filmom, divadlom,

ju pod svoje „ochranné krídla“ vzali aj

vyvinuli aj mobilnú aplikáciu určenú

športom, workshopmi, súťažami,

naši zamestnanci a prostredníctvom

pre učiteľov telesnej výchovy

debatami so známymi osobnosťami

vlastných zbierok a aukcií pomáhajú

a trénerov na výuku základov

a názornými ukážkami.

získať finančné prostriedky

bedmintonu.

na podporu jej činnosti.
Dlhodobo tiež partnersky
O tom, že pomoc iným je našou

podporujeme SOFTIP Trojkráľový

prirodzenou súčasťou svedčí aj

večerný beh ulicami Banskej Bystrice,

vysoký záujem o dobrovoľnícke

ktorý každoročne 6. januára štartuje

aktivity a podujatia. V roku 2016

bohatú sezónu pretekov Marathon

sa nám napríklad prostredníctvom

BB Tour v Banskej Bystrici, či

SOFTIPáckej kvapky krvi podarilo

Medzinárodný turnaj SNP v džude

získať až 25 litrov krvi - za každý rok

mužov a žien.

existencie firmy presne liter tejto
najvzácnejšej tekutiny.
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„SOFTIP je najväčším darcom
Spoločnosti Downovho
syndrómu na Slovensku.
Veľmi pekne ďakujeme.“
Ing. Róbert Lezo
Predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku
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ERP systémy

Podnikové informačné
systémy zamerané na
SOFTIP PROFIT PLUS

SOFTIP VÝROBA

Komplexný ERP systém vyvinutý
pre riadenie podnikateľských
subjektov rôzneho typu
a organizácie štátnej správy

Informačný systém pre plánovanie
a riadenie zákazkovej výroby od
prvého kontaktu so zákazníkom
až po záverečnú fakturáciu

SOFTIP PACKET

KEEPI – CLOUD BY SOFTIP

Osvedčený podnikový informačný
systém určený pre komplexné
riadenie predovšetkým malých
a stredných spoločností

Online účtovníctvo v rámci základnej
funkcionality bez poplatkov určené
pre živnostníkov a začínajúcich
podnikateľov

SAP BUSINESS ONE

SOFTIP ADDONY

Celosvetovo najrozšírenejší ERP
systém pre malé a stredné firmy
prinášajúci komplexné riešenie
pre správu celého podniku

Originálne nadstavbové aplikácie,
ktoré rozširujú funkcionalitu SAP
Business One a pokrývajú špecifické
potreby zákazníkov

oblasť výroby, logistiky,
distribúcie, zásob, fakturácie
a účtovníctva firiem všetkých
veľkostí

SAP BUSINESS
ALL-IN-ONE
ERP systém s vysokou mierou
odvetvovej špecifikácie ideálny
pre stredné a veľké podniky, ktoré
hľadajú komplexné riešenie
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PROFIT PLUS

Najobľúbenejší
slovenský podnikový
informačný systém
SOFTIP PROFIT PLUS je
komplexný informačný
systém kategórie ERP
vyvinutý pre riadenie

Riadi životne dôležité
podnikové procesy

Oslovuje moderným dizajnom
aj funkciami

SOFTIP PROFIT PLUS tvoria aplikácie
a moduly, ktoré poskytujú komplexné
riešenie pre riadenie ekonomiky
a financií, obchodnej, materiálovej
a výrobnej logistiky, ako aj ľudských
zdrojov. Prostredníctvom mobilného
klienta môžete mať pritom všetky
potrebné informácie vždy so sebou.

Keďže je SOFTIP PROFIT PLUS vlajkovou
loďou našej ponuky, jeho rozvoju
venujeme neustálu pozornosť. Či už ide
o podporu najnovších technológií,
moderný vzhľad, jednoduché ovládanie
alebo vizualizáciu údajov, robíme
všetko pre to, aby bol čo najkvalitnejším
a najkomfortnejším nástrojom pre
všetkých súčasných, aj nových
používateľov.

podnikateľských subjektov
rôzneho typu a rozpočtových,
príspevkových, alebo
neziskových organizácií
štátnej správy. V reálnom
čase poskytuje dôležité
informácie o stave a vývoji
firmy potrebné pre kľúčové
rozhodnutia.

700
SLOVENSKÝCH
SPOLOČNOSTÍ

9 000
SPOKOJNÝCH
POUŽÍVATEĽOV

Presne podľa Vašich potrieb
Zastávame názor, že softvér sa musí
prispôsobiť procesom zákazníka, a nie
naopak. Vďaka bohatým skúsenostiam
z implementácií v rôznych segmentoch
dokážeme SOFTIP PROFIT PLUS
prispôsobiť aj špecifickým potrebám.
Dôkazom sú stovky našich spokojných
zákazníkov od malých obchodných
firiem s niekoľkými zamestnancami
až po veľké nadnárodné koncerny
s tisíckami zamestnancov.

Čo získate?
Celkový obraz firmy, ekonomické
výsledky a informácie z produkčných
procesov v reálnom čase. Na základe
týchto informácií z primárnych
a ekonomických procesov Vám SOFTIP
PROFIT PLUS pomôže robiť dôležité
rozhodnutia, odhaľovať nové príležitosti
aj skryté rezervy, pružne ich využívať
a posilňovať tak Vašu pozíciu na trhu.

„SOFTIP PROFIT PLUS je moderný systém
s pružným využitím.”
Anna Krištofová
ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva, Pivovar STEIGER a. s.

SOFTIP PROFIT PLUS používajú
Baliarne obchodu Poprad, COOP Jednota, DÔVERA zdravotná poisťovňa, europlac,
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR, INDEX NOSLUŠ, LESY Slovenskej republiky,
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Pivovar STEIGER, PLASTEX,
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, SLOVWOOD Ružomberok,
STAROPRAMEN-SLOVAKIA, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a 700 ďalších spoločností
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VÝROBA

Informačný systém
pre plánovanie a
riadenie zákazkovej
výroby
SOFTIP VÝROBA pokrýva celý
výrobný proces od prvého
kontaktu so zákazníkom až

Nižšie výrobné náklady

Vyššia výkonnosť, aj kvalita

Vo výrobných spoločnostiach v
priemere až 80% nákladov predstavujú
náklady na výrobu. Informačný systém
SOFTIP VÝROBA rieši ich plánovanie,
riadenie a optimalizáciu a poskytuje tak
komplexnú podporu v súlade
s modernými metódami riadenia.
Pomôže Vám eliminovať nadbytočné
zásoby a znížiť nároky na obsluhu.

Automatizáciou vybraných procesov
ušetríte čas obsluhy. Informácie stačí
vložiť do systému len raz a automaticky
sa prenesú do všetkých ďalších procesov.
Komplexné riadenie kvality so spätnou
korekciou výrobného procesu pritom
eliminuje vznik nezhôd a zvýši kvalitu
Vašej produkcie.

po záverečnú fakturáciu.
Na základe kvalitnej technickej

Dodávky „just-in-time“

prípravy výroby Vám umožní

SOFTIP VÝROBA Vám pomôže vybaviť
všetky Vaše dodávky v požadovanom
čase a kvalite. Aj také, ktoré klient ešte
niekoľkokrát dodatočne zmení, lebo si
bude priať o pár kusov viac, v inom
termíne a balení... Spokojnosť
zákazníkov je predsa „až“ na prvom
mieste.

lepšie naplánovať nové
zákazky, preverí dostupnosť
materiálov, výrobných
zariadení i personálnych
kapacít. Postráži plnenie
termínov aj všetky náklady

Čo získate?
Cenovo dostupné riešenie pre kvalitné
riadenie zákazkovej výroby. Informácie
o stave zákaziek, či obsadenosti a voľnej
kapacite výrobných prostriedkov budete
mať k dispozícii v reálnom čase.
Na všetky urgentné zmeny zákaziek tak
budete schopní flexibilne reagovať
korekciou aktuálneho výrobného
procesu.

– tie kalkulované, ale aj
nepredvídané. Vaša ziskovosť
tak môže začať rásť.

20

SLOVENSKÝCH
SPOLOČNOSTÍ

200
SPOKOJNÝCH
POUŽÍVATEĽOV

ZISTITE VIAC Z NAŠEJ
VIDEOPREZENTÁCIE

„Úspory, odstránenie nadbytočného materiálu
skladom, ale aj okamžité zapojenie pracovníkov,
to sú kľúčové prínosy SOFTIP VÝROBY.“
Ján Valkovič
generálny riaditeľ, ENPAY Transformer Components

Informačný systém SOFTIP VÝROBA používajú
DREVONA PRODUCTION, ENPAY Transformer Components, FIMAD,
HYDINA HOLDING, Illichmann Castalloy, KERKOTHERM, Linea – D, Plastex,
PRELIKA, RKS Trenčín, SL SLOVAKIA, TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA,
ZVL AUTO a mnohí ďalší
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PACKET

Osvedčený podnikový
informačný systém
pre menšie spoločnosti
SOFTIP PACKET je informačný
systém pre komplexné
riadenie organizácií, určený

Verný obraz firmy
Strategické rozhodnutia nemusíte
prijímať len na základe vlastnej intuície.
SOFTIP PACKET Vám poskytne dostatok
relevantných informácií a prehľad
o všetkých účtovných a finančných
veličinách v reálnom čase.

predovšetkým pre malé

Pre Vaše pohodlie

a stredné spoločnosti.

Všetky moduly SOFTIP PACKET sú
navzájom prepojené, vďaka čomu
zadávate unikátne údaje do informačného
systému len raz. Navyše majú všetky
moduly jednotné ovládanie, vďaka čomu
sa pre používateľa, ktorý pozná aspoň
jeden z nich, stáva práca s ľubovoľným
iným modulom rutinnou.

Členením na jednotlivé
aplikácie je zabezpečená jeho
variabilnosť, vďaka ktorej si
môžete vybrať konkrétnu
zostavu, ktorá najviac
vyhovuje Vašim potrebám.

500

V každom okamihu v súlade
s legislatívou
Zárukou spoľahlivosti sú naše
skúsenosti získané počas viac ako
25 rokov vývoja softvérových riešení
značky SOFTIP. SOFTIP PACKET vyvinuli
a neustále zdokonaľujú špičkoví
slovenskí profesionáli, ktorí dokonale
poznajú zvyklosti domáceho trhu
a permanentne ho aktualizujú podľa
meniacej sa legislatívy.

Čo získate?
Komfortný podnikový informačný
systém, ktorého najväčšou prednosťou
je riadenie a komplexnosť informácií
na jednom mieste. A keď Vaša firma
vyrastie a zvýšia sa aj Vaše nároky
na informačný systém, máme pre vás
pripravené komplexné riešenie, ktoré
chráni Vaše investície.

SLOVENSKÝCH
SPOLOČNOSTÍ

1 500
SPOKOJNÝCH
POUŽÍVATEĽOV

„SOFTIP PACKET je komplexný systém,
na ktorý sme sa mohli vždy spoľahnúť.”
Eduard Mička
vedúci úseku IT, Nitrazdroj

SOFTIP PACKET používajú
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, GALANTATERM, Nitrazdroj,
Novoplast VD Sereď a 500 ďalších spoločností
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Online účtovníctvo
bez poplatkov
Vystavenie faktúry a vedenie
jednoduchého alebo
podvojného účtovníctva
nebolo nikdy jednoduchšie.
Keepi je bezplatné online

Bezplatné účtovníctvo
Keepi umožňuje jednoducho a výhodne
viesť jednoduché či podvojné
účtovníctvo a daňovú evidenciu bez
poplatkov, a to bez ohľadu na to aké
čísla mesačne otočíte. Stačí Vám iba
pripojenie na internet. Vďaka stále
aktuálnej legislatíve a nášmu
poradenstvu cez online chat všetko
zvládnete bez stresov.

účtovníctvo, v ktorom
zvládne pracovať aj úplný
začiatočník. Začínajúcim
podnikateľom umožňuje
rýchly štart do účtovania tak,
aby sa mohli ihneď venovať
svojmu hlavnému poslaniu -

Bezpečnejšie než čokoľvek iné
Všetky údaje sú šifrované a zálohované
v dátových centrách, vďaka čomu sú
v oveľa väčšom bezpečí ako vo Vašom
počítači. Pripojenie medzi Vami a Keepi
je pritom zabezpečené certifikovaným
128-bitovým kódovaním.

podnikaniu resp. práci, ktorá

Dostupné kedykoľvek
odkiaľkoľvek
S Keepi nemusíte mať svoj počítač pri
sebe. Môžete pracovať na tablete alebo
smartfóne, stačí Vám len internet. Keepi
je Vaše účtovníctvo a faktúry zavesené
na webe – 24 hodín denne, 7 dní
v týždni, kdekoľvek na svete.

Čo získate?
Moderné účtovníctvo dostupné
cez internet a v rámci základnej
funkcionality bez poplatkov, a to bez
časového obmedzenia, bez ohľadu
na počet používateľov alebo veľkosť
spracovávanej agendy. V prípade
záujmu si môžete zakúpiť prémiové
nadštandardné služby na tak dlho,
ako budete chcieť a potrebovať.

reálne vytvára príjem.

10 000
REGISTROVANÝCH
FIRIEM

600 000
SPRACOVANÝCH
DOKLADOV

ZISTITE VIAC Z NAŠEJ
VIDEOPREZENTÁCIE

„Som zvyknutá na prácu v rôznych účtovných
softvéroch, no Keepi ma prekvapilo svojou
jednoduchosťou a grafickou prehľadnosťou.”
Viera Grmanová
účtovníčka

Najlepšie cloudové riešenie
Za tri roky od svojho uvedenia na trh si získalo Keepi už viac ako 8 000 používateľov
nielen medzi podnikateľmi, ale aj medzi profesionálnymi účtovnými spoločnosťami.
Jeho kvality potvrdzuje aj víťazstvo v súťaži Microsoft Industry Awards v kategórii
„Najlepšie Cloudové riešenie (Azure+Office365)“.
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SAP
BUSINESS ONE

Jednotka vo svete
podnikových
informačných systémov
SAP Business One je
celosvetovo najrozšírenejší
ERP systém pre malé a stredné
firmy. Prináša komplexné

Aký partner pre SAP Business
One? Ten najlepší!
SOFTIP je od roku 2007 jedným
z najúspešnejších partnerov spoločnosti
SAP v regióne V4. Je viacnásobným
držiteľom titulu Najlepší partner SAP
Business One na Slovensku, pričom naši
ľudia zrealizovali viac ako polovicu
všetkých implementácií tohto produktu
v SR.

riešenie pre správu celého
podniku, od predaja a servisu
cez riadenie vzťahov
so zákazníkmi až po finančné
a prevádzkové aspekty. Všetky
dôležité informácie sú pritom
zachytené v jedinom systéme
a stále dostupné v celej firme.

Prvotriedna starostlivosť
Disponujeme najväčším tímom
certifikovaných odborníkov
s medzinárodnými skúsenosťami
z implementácií SAP Business One.
To je pre Vás zárukou, že služby lídra
na trhu Vám nielen uľahčia nasadenie
informačného systému, ale aj jeho
následnú podporu.

56 000

SAP Business One
prispôsobíme Vašim
požiadavkám
Ku každému projektu pristupujeme
individuálne, navrhujeme a dodávame
kustomizované riešenia. Vyvíjame tiež
vlastné nadstavbové moduly, ktoré
rozširujú funkcionalitu SAP Business
One - ako napríklad SOFTIP
ApprovalOne, čo je webová aplikácia
na schvaľovanie dokumentov.

Čo získate?
Špičkový ERP systém na riadenie Vašej
firmy, ktorý zvýši Vašu ziskovosť, ale aj
renomé v očiach zákazníkov
a obchodných partnerov. A ak
podnikáte medzinárodne, nepochybne
oceníte výhody globálneho produktu
lokalizovaného v 27 jazykoch
v 150 krajinách sveta.

SPOLOČNOSTÍ

150
KRAJÍN SVETA

„SAP Business One implementovaný SOFTIPom
nám priniesol zrýchlenie procesov o 40%.”
Marián Zita
generálny manažér, ZOP plus, s. r. o.

Medzi našich zákazníkov SAP Business One patria
AIR CARGO GLOBAL, Direct Parcel Distribution SK, DKI PLAST, EURO-BUILDING,
FORTUNA SK, JANEBA TIME SR, KOFT Bratislava, LORIKA Slovakia, MEDITRADE,
NOVIS Poisťovňa, OMNIA KLF, PB Finančné služby, QUILTEX, SITA Slovenská tlačová
agentúra, SOFTIP, STAVEA - INTERIÉR, ZOP plus a mnoho ďalších z celkového počtu
100 slovenských a nadnárodných spoločností.
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ADDONY

Špecializované
nadstavbové riešenia
nad SAP Business One
SOFTIP Addony sú
naše vlastné originálne
nadstavbové aplikácie, ktoré
rozširujú funkcionalitu SAP
Business One a pokrývajú
tak aj Vaše individuálne
potreby - či už ide o osobité
procesy alebo odvetvové
špecifiká. Samozrejmosťou
je obojstranná integrácia,
teda automatické
preberanie a zápis dokladov
medzi SAP Business One
a nadstavbovými aplikáciami.

SOFTIP ApprovalOne

Ďalšie SOFTIP Addony

Multijazyčná webová aplikácia
na schvaľovanie dokumentov
minimalizuje papierovú agendu firmy.
Elektronický obeh dokumentov
sprehľadňuje ich pohyb, schvaľovanie,
ako aj následnú archiváciu. Výsledkom
je nielen odbúranie chybovosti či
minimalizácia časových strát, ale aj
jednoduchý prístup k informáciám
bez ohľadu na miesto a čas - napríklad
aj z mobilu alebo tabletu.

Široké portfólio našich nadstavbových
aplikácií zahŕňa napríklad aj komplexné
riešenie pre spracovanie dlhodobého
a krátkodobého majetku a cenín,
riadenie poisťovní, elektronickú výmenu
dokumentov, synchronizáciu údajov
medzi databázami viacerých
spoločností, či využívanie čítačiek
čiarových kódov v procese nákupu,
predaja, skladových transakcií
a inventúr.

SOFTIP Factoring

Čo získate?

Výhodné riešenie pre spoločnosti
poskytujúce služby faktoringu. Medzi
hlavné funkcionality aplikácie SOFTIP
Factoring patrí evidencia faktoringových
zmlúv vrátane rôznych druhov
dodatkov, sledovanie stavov, poplatkov
či čerpania limitov. Samozrejmosťou je
reporting pre sledovanie vývoja
všetkých dôležitých ukazovateľov.

Overené riešenie plne zodpovedajúce
Vašim individuálnym požiadavkám
a odvetvovým špecifikám na platforme
celosvetovo najrozšírenejšieho
informačného systému pre malé
a stredné firmy, SAP Business One.

„Získali sme spoľahlivý, robustný systém
postavený na solídnom základe
SAP Business One, ktorý poskytuje
možnosti neustáleho rozvoja.”
Vladimír Potúček
predseda predstavenstva PB Finančné služby, a.s.

Medzi našich zákazníkov SOFTIP Addonov patria
Direct Parcel Distribution SK, DKI PLAST, EURO-BUILDING,
FORTUNA SK, JANEBA TIME SR, KOFT Bratislava, MEDITRADE,
OMNIA KLF, PB Finančné služby, QUILTEX, ZOP plus
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SAP
BUSINESS ALL-IN-ONE

Silné riešenie pre
špecifiká Vášho odvetvia
SAP Business All-in-One
je ideálnou voľbou pre
stredné a veľké podniky,
ktoré hľadajú komplexné,
integrované odvetvové
riešenie. Umožňuje
riadiť všetky činnosti od
finančného účtovníctva
cez ľudské zdroje, výrobu,
logistiku, až po služby
zákazníkom vrátane predaja
a marketingu.

Zistite, čo sa v skutočnosti vo
Vašej firme deje

Vyberte si spoluprácu
s najlepšími

SAP Business All-in-One Vašej
spoločnosti umožní zautomatizovať
obchodné a podnikateľské procesy,
získať v nich lepší prehľad a odhalí
príležitosti ako ich čo najviac zefektívniť.
Zistíte, čo sa vo Vašej spoločnosti
v skutočnosti deje, pričom Váš softvér
bude držať krok s rastom vášho
podnikania.

Náš tím tvoria certifikovaní odborníci,
ktorí majú bohaté medzinárodné
skúsenosti a úspešné referencie
z mnohých SAP projektov. Klientom
ponúkame komplexné služby
od implementácie „na zelenej lúke“
až po roll-out riešenia do jednotlivých
spoločností alebo iných krajín vrátane
lokalizácie.

Využite skúsenosti vo svoj
prospech

Čo získate?

SAP Best Practices predstavujú 40 ročné
skúsenosti spoločnosti SAP
transformované do prednastavených
procesov tak, aby bolo využitie riešenia
SAP čo najefektívnejšie a vyhovovalo
štandardným funkčným, procesným
a legislatívnym požiadavkám.

Celosvetovo uznávaný ERP systém
s vysokou mierou odvetvovej
špecifikácie, ktorý Vám umožní využívať
poznatky „Best Practices“ uplatňované
lídrami vo Vašom odvetví. Flexibilné
riešenie, ktoré podporí Vaše kľúčové
procesy na platforme, z ktorej Vaša
spoločnosť len tak nevyrastie.

Naši zákazníci
Pre skupinu Klauke, ktorá je popredným výrobcom spojovacích prvkov SOFTIP
implementoval informačný systém na báze SAP Business All-in-One. Úspešnosť celej
akcie podčiarkuje fakt, že riešenie, ktoré Klauke Slovakia potrebovalo, bolo nasadené
už do existujúceho prostredia SAP prevádzkovaného v nemeckej centrále. Vďaka
profesionálnemu nasadeniu našich zamestnancov sme o našich kompetenciách
presvedčili aj materskú spoločnosť a získali tak unikátnu príležitosť realizovať roll-out
systému aj v sesterskej spoločnosti Klauke UK vo Veľkej Británii.
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HR systémy

Moderné HR systémy
pokrývajúce celú oblasť
SOFTIP HR PLUS
Komplexný personálny a mzdový informačný systém,
v ktorom sú spracované mzdy najväčšieho počtu
zamestnancov na Slovensku

manažmentu ľudských
zdrojov od náboru
a výberu zamestnancov,
cez ich adaptáciu, rozvoj,
vzdelávanie, až po hodnotenie
a odmeňovanie

SOFTIP HAPPY HR
Moderná webová aplikácia, ktorá ako nadstavba nad
mzdovým softvérom pokrýva všetko, čo personalista,
manažment aj samotní pracovníci v oblasti HR potrebujú

SOFTIP DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY
Inteligentné riešenie na evidenciu dochádzky
zamestnancov, sledovanie ich pohybu počas
pracovnej doby a prípravu podkladov pre
spracovanie mzdovej agendy
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HR PLUS

Najrozšírenejší
informačný systém
pre riadenie ľudských
zdrojov
SOFTIP HR PLUS prináša
komplexné riešenie pre
riadenie ľudských zdrojov
presne podľa Vašich predstáv.
Za samozrejmosť považujeme
podávanie riadnych
a správnych výstupov, prívetivé
používateľské prostredie,
neustály súlad s platnou
legislatívou, spoľahlivé
a bezchybné fungovanie, či
dostupnú a kompetentnú

300 000 výplat každý mesiac
Najviac zamestnancov v SR má
spracované mzdy v informačnom
systéme SOFTIP HR PLUS. Jeho kvalitu
overili tisícky slovenských personalistov,
ktorí okrem spoľahlivosti našich
systémov oceňujú aj ich moderný dizajn
a komfortné používateľské prostredie.

Súlad s legislatívou v každom
okamihu
Včasné zapracovanie všetkých
legislatívnych zmien do nových verzií
a ich rýchle doručenie k používateľom
je pre nás samozrejmosťou. Čím
turbulentnejšie zmeny sa
v novelizáciách legislatívy odohrávajú,
tým viac naši zákazníci oceňujú, že sa
vždy môžu spoľahnúť na včas dodané
správne verzie a následnú podporu
a starostlivosť skúsených profesionálov.

podporu. Čo mnohé iné
informačné systémy nedokážu,
je schopnosť prispôsobiť sa aj
neštandardným požiadavkám
Vašej firmy.

1 200
SLOVENSKÝCH
SPOLOČNOSTÍ

9 000
SPOKOJNÝCH
PERSONALISTOV

Vy rozhodujete,
čo potrebujete
SOFTIP HR PLUS tvoria moduly
na spracovanie personálnej a mzdovej
agendy, z ktorých si môžete vybrať takú
kombináciu, ktorá Vám najlepšie
vyhovuje. Základný modul
Personalistika a mzdy zabezpečujúci
automatizované spracovanie miezd
vhodne dopĺňajú nadstavbové moduly
a doplnkové systémy, určené na
moderné riadenie ľudských zdrojov od definovania organizačnej schémy,
cez ďalšie vzdelávanie zamestnancov až
po dochádzkové a stravovacie systémy.

Čo získate?
Spoľahlivé riešenie pre komplexné
riadenie ľudských zdrojov presne podľa
Vašich predstáv. Garanciou
bezproblémovej migrácie kedykoľvek
počas roka sú pritom viac ako 25 ročné
skúsenosti našich odborníkov a tisícky
implementácií vrátane integrácie nielen
s našimi produktami, ale aj inými IS, ako
napríklad SAP, či dochádzkovými
a stravovacími systémami.

„SOFTIP HR PLUS, to je vždy zabezpečený
legislatívny update a používateľská podpora.”
Ing. Marianna Voštinárová
manažérka personalistiky a miezd, dm drogerie markt, s. r. o.

SOFTIP HR PLUS používajú
BILLA, Danfoss Power Solutions, IKEA Industry Slovakia, Knauf Insulation,
KPMG Slovensko Advisory, MATADOR Industries, MEDUSA GROUP,
Metsa Tissue Slovakia, Panasonic Industrial Devices Slovakia, Slovalco,
Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská pošta, SOFTIP,
Start People, TESLA STROPKOV, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
a 1200 ďalších slovenských spoločností
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HAPPY HR

Nová webová aplikácia
pre moderné riadenie
ľudských zdrojov
Predstavujeme Vám
najnovší prírastok v našom
portfóliu! SOFTIP HAPPY

Multijazyčná aplikácia
dostupná 24/7

Manažment ľudských zdrojov
podľa aktuálnych trendov

SOFTIP HAPPY HR je webová aplikácia
schopná okrem slovenčiny pracovať aj
v nemeckej a anglickej mutácii doslova
odkiaľkoľvek. Stačí Vám iba pripojenie
na internet a Vašou kanceláriou môže
byť celý svet. Všetky údaje sú pritom
šifrované a v úplnom bezpečí.

V súčasnosti tvorí SOFTIP HAPPY HR
sedem základných modulov, ktoré sú
používateľsky jednoduché, no ponúkajú
všetko, čo personalista, manažment aj
samotní pracovníci v oblasti HR
potrebujú - od náboru a výberu
zamestnancov, cez ich adaptáciu, rozvoj,
vzdelávanie, až po hodnotenie
a odmeňovanie.

HR Vám prináša všetko, čo
potrebujete pre moderné
riadenie ľudských zdrojov.
A to kedykoľvek a kdekoľvek.
Či už sa to týka schvaľovania
dovoleniek priamo z mobilu,
aktualizácie osobných
údajov na diaľku, orientácie

Presne podľa Vašich predstáv
Ako nadstavba nad riešením pre
spracovanie miezd je aplikácia otvorená
a kompatibilná s ktorýmkoľvek
personálnym a mzdovým systémom.
Jednou z jej najväčších predností je tiež
schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym
požiadavkám zákazníka.

v organizačnej štruktúre alebo
vzdelávania, hodnotenia a
odmeňovania zamestnancov.

Čo získate?
Všetky údaje o zamestnancoch
evidované v jedinej aplikácii a kedykoľvek
k dispozícii personalistom, manažérom
aj samotným zamestnancom. Zbavíte sa
zbytočných papierovačiek, keďže všetky
žiadosti aj dovolenky môžete schvaľovať
online, hoci aj z mobilu. Vďaka
elektronickým notifikáciám pritom na nič
nezabudnete.

ZISTITE VIAC Z NAŠEJ
VIDEOPREZENTÁCIE

„Už prvé nasadené moduly nám výrazne
uľahčili život v oblasti HR procesov.”
Martin Vlčko
finančný riaditeľ a člen predstavenstva, SOFTIP, a. s.

Aj my sme HAPPY
Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR používajú od začiatku roku 2016 aj interní zamestnanci
SOFTIPu. Rozhodli sme sa tak nielen využívať toto moderné webové riešenie
na riadenie ľudských zdrojov vo firme, ale predovšetkým zbierať spätnú väzbu
od vlastných pracovníkov, a tým ešte viac urýchliť jeho ďalší vývoj a zdokonaľovanie.

HR SYSTÉMY
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DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Dokonalý prehľad
o dochádzke a pohybe
zamestnancov
SOFTIP DOCHÁDZKOVÝ
SYSTÉM slúži na evidenciu
dochádzky, sledovanie pohybu
zamestnancov v priebehu
pracovnej doby a na prípravu
podkladov pre spracovanie
mzdovej agendy. Eviduje
a spracováva údaje získané
z dochádzkových
a prístupových terminálov.
Dokáže definovať smeny,
plánovať pracovnú
dobu a následne všetko
vyhodnocovať porovnaním

Pohyb zamestnancov pod
kontrolou
Dochádzkový systém je tvorený
prepojením troch technických riešení:
identifikačného média (bezkontaktnej
karty, čipu), softvéru a dochádzkového
a prístupového terminálu. Prístupovými
modulmi môžete zamedziť vstupu
neoprávnených osôb do jednotlivých
objektov podniku a naopak - povoliť
vstup oprávnených zamestnancov
napríklad na výrobnú linku.

Podklady pre spracovanie
miezd
Dochádzkový systém výrazne
zjednodušuje prípravu údajov pre
spracovanie mzdovej agendy.
Automaticky počíta príplatky, nadčasy,
či nároky na stravné lístky. Spracované
údaje odosiela vo forme exportov
do mzdových systémov.

Stravovací systém
S použitím tých istých identifikačných
médií, ktoré sa používajú pre evidenciu
dochádzky a prístupu je možné riešiť aj
objednávky stravy. Systém pritom
pracuje ako kreditný alebo zrážkový,
čím sa minimalizuje pohyb peňazí
v hotovosti a úplne odpadá práca
s klasickými stravnými lístkami.

Čo získate?
Inteligentné riešenie na evidenciu
dochádzky zamestnancov a sledovanie
ich pohybu počas pracovnej doby.
Vylúčite neoprávnené nadčasové
hodiny, dosiahnete lepšie využívanie
pracovnej doby a v neposlednom rade
obmedzíte chybovosť pri spracovaní dát
o dochádzke.

so skutočnou dochádzkou.

120
SPOLOČNOSTÍ
NA SLOVENSKU

„HR riešenia SOFTIPu,
to je: All in one.”
Ivan Benko
riaditeľ IS a kontrolingu, RYBA Košice s. r. o.

SOFTIP DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY používajú
COOP Jednota Krupina SD, Danfoss Power Solutions, de Miclén, ENPAY
TRANSFORMER COMPONENTS, Heineken Slovensko, INDEX NOSLUŠ,
MATADOR HOLDING, Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia,
Odvoz a likvidácia odpadu, RYBA Košice, SEWS Slovakia, Slovenská
autobusová doprava Žilina a 120 ďalších spoločností na Slovensku.
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CRM a DMS

CRM systémy (Customer
Relationship Management)
MICROSOFT DYNAMICS CRM
Moderný CRM systém pokrývajúci celú oblasť
starostlivosti o existujúcich zákazníkov a získavania
nových zákazníkov vrátane cielených marketingových
kampaní

určené pre riadenie vzťahov
so zákazníkmi a DMS systémy
(Document Management
System) zamerané na správu
a obeh dokumentov

MICROSOFT SHAREPOINT
Portálové riešenie na tímovú spoluprácu zahŕňajúce
firemný intranet, správu dokumentov a súborov,
sociálnu sieť pre zamestnancov, či rôzne analytické
nástroje pre podnikanie
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MICROSOFT
DYNAMICS CRM

Všetky informácie
o zákazníkoch
na jednom mieste
Microsoft Dynamics CRM
je moderné riešenie od
spoločnosti Microsoft
pre riadenie vzťahov

Efektívnejšie riadenie
obchodných procesov

Starostlivosť o zákazníkov
na najvyššej úrovni

Všetko, čo Vaši obchodníci potrebujú
vedieť o svojich zákazníkoch - celú
históriu komunikácie, obchodných
ponúk, objednávok, faktúr, či zmlúv,
majú k dispozícii na jednom mieste.
A to vrátane súvisiacich dokumentov,
ku ktorým môžu pristupovať kedykoľvek
a kdekoľvek.

Pri komunikácii so zákazníkmi záleží
na každom detaile. Či už ide o evidenciu
reklamácií, pozáručný servis alebo
servisné prehliadky, v Microsoft
Dynamics CRM nájdete všetky
informácie o zákazníkoch pokope
v jedinom konsolidovanom pohľade.
Môžete sa tak o nich profesionálne
postarať.

so zákazníkmi - od
prvotného kontaktu, cez
komunikáciu, riadenie
marketingových kampaní,
až po následnú servisnú
podporu a starostlivosť.
Jeho prednosťou je možnosť
prispôsobenia na špecifické
evidencie, napr. o občanoch,
zamestnancoch, vozidlách,

Presne cielené marketingové
kampane
Precízna segmentácia zákazníkov
umožňuje marketingovému tímu zacieliť
marketingové aktivity presne na tých
správnych adresátov. Samozrejme
s možnosťou následného sledovania
odozvy oslovených zákazníkov
a vyhodnocovania efektivity
realizovaných marketingových kampaní.

Čo získate?
360 stupňový pohľad na zákazníkov
počas celej dĺžky obchodného vzťahu.
Zefektívnite prácu svojho obchodného
tímu, budete pripravovať cielené
automatizované marketingové kampane
a svojim zákazníkom poskytovať tú
najlepšiu starostlivosť.

projektoch, ponukách, či
objednávkach.

40 000
SPOLOČNOSTÍ

80

KRAJÍN SVETA

„Microsoft Dynamics CRM nám pomáha
uspokojiť našich zákazníkov v oblasti
stolovania v domácnostiach, ako aj
profesionálov v gastronómii.”
Ing. Štefan Janček
konateľ, Berndorf Sandrik, s. r. o.

Naši zákazníci
SOFTIP interne zrealizoval jednu z najrozsiahlejších implementácií Microsoft Dynamics
CRM s prístupom pre viac ako 150 používateľov pracujúcich na 8 pracoviskách
po celom Slovensku. Skúsenosti a znalosti získané z tejto implementácie využívajú naši
odborníci pri implementáciách CRM systémov aj u ďalších zákazníkov, medzi ktorých
patria aj: Berndorf Sandrik, Europlac, ENERGOINVEST
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MICROSOFT
SHAREPOINT

Softvérové nástroje
pre tímovú spoluprácu
a správu dokumentov
Microsoft Sharepoint je
robustná aplikačná platforma
so širokými možnosťami
využitia. Okrem firemného
intranetu poslúži aj na správu
dokumentov (DMS) a ich

Poriadok v dokumentoch
a informáciách

Lepšia spolupráca pracovných
tímov

Firemný intranet je ideálnou platformou
na ukladanie, zdieľanie a riadenie
obrovského množstva firemných
dokumentov a informácií na jednom
mieste - či už ide o interné smernice,
ISO dokumentáciu, evidenciu došlej
a vyšlej pošty, komunikáciu
so zamestnancami formou oznamov
a prieskumov, odkazy na zaujímavé
stránky, zdieľanie spoločných zdrojov,
miestností, áut, a podobne.

Na jednom dokumente, projekte či
úlohe môžu bez obmedzenia naraz
pracovať aj viacerí používatelia. Systém
pritom jednotlivé verzie dokumentov
ukladá tak, aby sa k nim po čase bolo
možné ľahko vrátiť a porovnať ich.
Samozrejmosťou sú mailové notifikácie
pri zmene a vytvorení dokumentu.
K dokumentom je možné prizvať aj
externých používateľov.

bezpapierové schvaľovanie,
či vyhľadávanie dát naprieč
obsahom v celej firme.
Podporuje tímovú spoluprácu,
riadenie projektov a zdieľanie
kalendárov a ďalších
informácií medzi kolegami
a nadriadenými.

Transparentné schvaľovanie
– likvidácia faktúr
Automatizáciou schvaľovania
a spracovania objednávok, žiadaniek,
či faktúr eliminuje obeh papierových
dokumentov, minimalizuje riziko ich
straty a zároveň celý proces
sprehľadňuje. Každý zainteresovaný
zamestnanec v každom okamihu vie,
v akom stave sa jeho požiadavka
nachádza. Systém zároveň všetky
dokumenty archivuje.

Čo získate?
Kvalitnú platformu, ktorá sprístupní
firemné informácie z rôznych zdrojov
na jedinom mieste, uľahčí spoluprácu
tímov a zautomatizuje procesy. Zdieľaný
obsah bude pritom jednotlivým
zamestnancom prístupný podľa
zadefinovaných kritérií, oddelení,
či príslušnosti k úlohám a projektom.
Zabezpečíte bezpapierovú komunikáciu
– nik už nebude pracovať s neaktuálnou
verziou dokumentu. Ušetríte čas
a náklady spojené s pracovnými
procesmi likvidácie došlých faktúr,
objednávok a iných dokladov.

Naši zákazníci
SOFTIP zrealizoval riešenia u svojich zákazníkov v oblasti schvaľovania objednávok,
likvidácie faktúr, evidencie pošty, procesy oboznámenia so smernicami,
ISO dokumentáciou, evidenciou zmlúv a objednávok, rezervačných systémov.
Naše riešenia používajú stovky používateľov. Medzi najvýznamnejších zákazníkov
patrí SAD Žilina, SAD Dunajská Streda, Baliarne obchodu Poprad, M-Market,
Mlyn Trenčan a ďalší.

CRM A DMS
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Zákazkové IS
Riešenia a produkty
charakteristické
SOFTIP
AUTORSKÉ
HONORÁRE
Informačný systém
na evidenciu autorov
a umelcov, výpočet
honorárov a spracovanie
súvisiacej agendy v súlade
s aktuálnou legislatívou SR

SOFTIP
LETECKÝ
MONITORING

SOFTIP
EDANE

SOFTIP
KONSOLIDÁCIA

Webová aplikácia, ktorá
centralizuje spracovanie
všetkých typov daní
a vybraných účtovných
výkazov na jedno miesto

Informačný systém
umožňujúci rýchle
a opakované zostavenie
konsolidačného balíka
v zmysle platnej
legislatívy

SOFTIP
POISTENIE

SOFTIP
EZO

Aplikácia na riadenie
procesu poistných udalostí
vo firmách určená pre
organizácie, v ktorých sa
vedie rozsiahlejšia agenda
poistných udalostí a sleduje
sa ich plnenie

Informačný systém
pre evidenciu zmlúv
a objednávok od vzniku
požiadavky na nákup,
jej schválenie, až po
vystavenie objednávky
vrátane sledovania jej
plnenia

SOFTIP
FRP

SOFTIP
GARANT

SOFTIP
IVO

Informačný systém
pre komplexné riadenie
a monitorovanie vývoja
projektov a ich ekonomické
hodnotenie podľa
skutočných výdavkov

Skupina produktov
určená pre podporu
prevádzky a riadenia
penzijných spoločností,
doplnkových dôchodkových
a dôchodkových
správcovských spoločností

Webová aplikácia, ktorá
slúži na evidenciu,
riadenie a hlavne kontrolu
procesov verejného
obstarávania

Bezpilotný prieskum,
pozorovanie a hliadkovanie
vrátane spracovania
zosnímaných údajov
v špičkovo softvérovo
a technologicky vybavenom
laboratóriu

predovšetkým
svojou unikátnosťou
a komplexnosťou.
Samozrejmosťou je
individuálny prístup
a neustála technická
aj odborná podpora

SOFTIP
SIMBIZ
Simulačné hry pre výuku
ekonomickej praxe, ktoré
spájajú reálne údaje
s virtuálnym svetom, pričom
využívajú prirodzenú
súťaživosť ako motiváciu
na osvojenie si učiva
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AUTORSKÉ HONORÁRE

Informačný systém
pre výpočet honorárov
autorov a umelcov

Evidencia autorov,
umelcov a zmlúv
Základným prvkom SOFTIP AHO je
evidencia autorov a umelcov, evidencia
zmlúv a poskytnutých záloh.

SOFTIP AHO je informačný
systém, ktorý slúži
na evidenciu autorov
a umelcov, výpočet
honorárov a spracovanie
súvisiacej agendy. Všetko
v súlade s aktuálnou
legislatívou SR.

Výpočet honorárov
a odvodov do fondov
SOFTIP AHO umožňuje hromadný
výpočet honorárov zo zaevidovaných
zmlúv, zdaňovanie fakturovaných
honorárov, výpočet odvodov do fondov.
Automatické generovanie účtovných
zápisov a prevodných príkazov je
samozrejmosťou.

Tvorba prehľadov a zostáv
Systém umožňuje tvorbu prehľadov
a zostáv typu sumarizácie honorárov,
potvrdení o zaúčtovaných a vyplatených
honorároch, hlásení o vyplatených
a nezdanených honorároch, avíz
pre fondy.

Čo získate?
Získajte kontrolu nad honorármi
umelcov a autorov za príspevky napr.
do novín, časopisov, rozhlasu a TV. Avíza
a odvody do fondov odvádzajte vždy
správne a včas. Všetko v súlade
s platnou legislatívou SR.

„Aj umenie si vyžaduje svoje pravidlá. Vďaka
systému SOFTIP AHO je práca s umením hrou.”
Zoltán Špila
Operačný riaditeľ divízie ESS, SOFTIP, a. s.

SOFTIP AHO používajú
Ministerstvo Kultúry SR, Slovenské národné divadlo, Slovenská knižnica pre nevidiacich
M.Hrebendu, Divadelný ústav, Slovenská filharmónia, Slovenská ústredná hvezdáreň,
Štátne divadlo, UĹUV, Národné osvetové centrum, Múzeum SNP, Slovenská národná
knižnica, Štátna opera, Štátna filharmónia, Pamiatkový úrad
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eDANE

Informačný systém
pre spracovanie daní
a vybraných účtovných
výkazov z jedného
miesta
SOFTIP eDANE je webová

Automatické napĺňanie
údajov rôznych evidencií

Jednoduchá práca
s formulármi

Aplikácia zabezpečuje automatické
napĺňanie vybraných účtovných
a štatistických výkazov aktuálnymi, ale aj
historickými údajmi. Umožňuje filtrovať
a spracovať údaje po organizačných
jednotkách spoločnosti a automaticky
agregovať údaje za celú spoločnosť.

Aplikácia umožňuje pripojiť
k formulárom dokumenty v rôznych
formátoch (DOC,XLS,HTML,CSV,TXT),
podporuje elektronické podania, export
formulárov v HTML a PDF formáte ako
aj verzovanie a aktualizáciu formulárov
pri legislatívnych zmenách.

Automatická kontrola
ešte pred podaním

Čo získate?

aplikácia, ktorá centralizuje
spracovanie všetkých typov
daní a vybraných účtovných
výkazov na jedno miesto.
Napomáha k úspore času,
efektívnosti a kontrole
spracovania daňových
priznaní.

Aplikácia zabezpečuje online kontrolu
údajov formulárov podľa platných
kontrol formulárov Finančnej správy
ešte pred podaním na Finančnú správu
SR. Okrem toho zabezpečuje
automatickú zmenu hodnoty poľa podľa
formuláru cez navrhované hodnoty
vypočítané aplikáciou.

Všetky dane na jednom mieste!
V informačnom systéme SOFTIP eDANE
nájdete všetko čo potrebujete
k riadnemu, včasnému a správnemu
podaniu takmer každého daňového
priznania v zmysle legislatívy SR.
Parametrizácia aplikácie a formulárov je
možná podľa potrieb konkrétneho
podnikateľského subjektu.

„SOFTIP eDANE spoľahlivo postráži, aby boli
vaše Daňové priznania vždy správne podané.”
Zoltán Špila
Operačný riaditeľ divízie ESS, SOFTIP, a. s.

SOFTIP eDANE používa
Slovenský vodohospodársky podnik
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KONSOLIDÁCIA

Informačný systém
pre rýchle a opakované
zostavenie konsolidačného
balíka
SOFTIP KONS je informačný
systém, ktorý umožňuje rýchle
a opakované zostavenie
konsolidačného balíka
v zmysle legislatívy. V závislosti
od rozsahu údajov, správneho
nastavenia definícií, je možné
balík zostaviť už do 1 hodiny.
Tým je vytvorený priestor na

Centrálna konsolidovaná
databáza

Odsúhlasovanie účtovných
transakcií

SOFTIP KONS umožňuje automatické
zhrávanie a agregovanie údajov do jednej
centrálnej konsolidovanej databázy.
Vďaka vytvoreniu konsolidačných
algoritmov zabezpečuje komplexný
pohľad na konsolidované údaje.

Systém umožňuje odsúhlasovanie
vzájomných účtovných transakcií
s účtovnými jednotkami súhrnného
celku prostredníctvom odhlasovacieho
formuláru. Poskytuje online informácie
o vzájomných nákladoch a výnosoch,
majetku, pohľadávkach a záväzkoch voči
účtovným jednotkám súhrnného celku.

Tvorba reportov a import
z nich
SOFTIP KONS umožňuje vytvorenie
základných reportov, ktoré sú
predpísané MF SR a automatický import
údajov z reportov priamo do súboru
konsolidovaného balíka, z ktorého ich je
možné vyexportovať a odoslať do IS JÚŠ.

vecnú kontrolu a zvýšenie
kvality vykázaných údajov.

Čo získate?
Rýchle a opakované zostavenie
konsolidačného balíka, zostavenie
predbežného konsolidačného balíka,
priebežné odsúhlasovanie vzájomných
vzťahov s účtovnými jednotkami
súhrnného celku, online informácie
o vzájomných transakciách voči
účtovným jednotkám súhrnného
celku, prístup cez internet a súlad
s legislatívou SR.

„SOFTIP KONS je systém vhodný pre verejnú
správu ako aj podnikateľské subjekty.”
Zoltán Špila
Operačný riaditeľ divízie ESS, SOFTIP, a. s.

SOFTIP KONS používa
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Slovenská akadémia vied, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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LETECKÝ
MONITORING

Bezpilotný prieskum,
pozorovanie a
hliadkovanie
Pomocou bezpilotných
zariadení (alebo
jednoducho „dronov“)

Profesionálne vybavenie

Nekonečné možnosti využitia

SOFTIP prevádzkuje viacero
profesionálnych bezpilotných zariadení
vybavených najmodernejšou technikou
pre fotografovanie a snímkovanie
zo vzduchu. Pre účely spracovania
získaných údajov má k dispozícii
špičkovo softvérovo a technologicky
vybavené laboratórium.

Hoci pôvodne boli bezpilotné lietadlá
vyvinuté pre armádne účely, postupne
odhaľujeme ich obrovský potenciál
a okrem kvalitného snímkovania ich
vieme využiť aj oveľa efektívnejšie.

a kompletného softvérového
a technologického vybavenia
zabezpečujeme komplexný
bezpilotný monitoring vrátane
spracovania zosnímaných
údajov – či už ide o vizuálnu
inšpekciu ťažko dostupných
objektov, hodnotenie
zdravotného stavu porastov,
technického stavu objektov,

V súlade s legislatívou
SOFTIP naplnil všetky náročné
podmienky platnej legislatívy a je
držiteľom povolenia Dopravného úradu
SR na vykonávanie leteckých prác
s využitím bezpilotných prostriedkov.
Spĺňa taktiež podmienky Ministerstva
obrany SR v oblasti bezpilotného
monitoringu pre fotografovanie
a snímkovanie zo vzduchu.

S úspechom sa využívajú napríklad
na topografické mapovanie, podklady
pre ochranu pôdy a vody, služby pre
poľnohospodárov a lesníkov,
meteorologické pozorovania, či
hydrologické štúdie. Svoje uplatnenie
tiež nájdu pri 3D modelingu,
infračervenom (termálnom)
monitoringu budov, hliadkovaní
nad potrubiami (produktovodmi),
elektrickými, komunikačnými
a inými nadzemnými vedeniami,
či monitorovaní vodných tokov
a vodných diel.

mapovanie divej zveri,
monitoring prírodných
katastrof alebo vytvorenie
ortofotomapy.

„Letecký monitoring nám umožňuje vnímať
svet inak ako sme zvyknutí.”
Marek Sedliak
riaditeľ inovácií, SOFTIP, a. s.
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POISTENIE

Informačný systém
pre riadenie procesu
poistných udalostí
vo firmách
SOFTIP POISTENIE je
aplikácia, ktorá slúži
na evidenciu poistných
zmlúv, predmetov ich
poistenia a poistných rizík,
evidenciu hlásení k poistným
udalostiam, spracovanie
agendy poistných udalostí
a sledovanie ich plnenia.
Všetko vrátane mailových
notifikácií zodpovedným
zamestnancom. Je určená

Detailná evidencia
zmlúv a hlásení

Notifikácie a pripájanie
dokumentov

SOFTIP POISTENIE umožňuje evidenciu
poistných zmlúv, udalostí a hlásení
poistných udalostí vrátane súradníc,
dokumentov, mailovej komunikácie
s poisťovňami a zodpovednými
osobami.

Evidencia fotodokumentácie, iných
súvisiacich dokumentov k zmluvám,
hláseniam a udalostiam vrátane
mailovej komunikácie s poisťovňami
a zodpovednými osobami. Automatické
zasielanie mailových notifikácií
na určené mailové adresy pri výskyte
dôležitých udalostí.

Efektívne sledovanie,
vyhodnocovanie
a dokladovanie
Systém umožňuje sledovanie
a vyhodnocovanie plnení k poistným
udalostiam, poistným zmluvám vrátane
sledovania ich plnenia od poisťovní
vrátane evidencie dokladovania škôd
k poistným udalostiam cez dodávateľské
faktúry za práce pri odstraňovaní
a minimalizácii rozsahu škôd.

pre organizácie, v ktorých sa

Čo získate?
Prehľadnú likvidáciu poistných udalostí
prostredníctvom office aplikácie
a mobilnej aplikácie. Office aplikácia
slúži na evidovanie, realizáciu
a sledovanie procesu vybavenia
poistných udalostí. Mobilná aplikácia
slúži pre zaznamenanie a hlásenie
poistnej udalosti na mieste poistnej
udalosti.

vedie rozsiahlejšia agenda
poistných udalostí a sleduje
sa ich plnenie. Pozostáva
z office aplikácie a mobilnej
aplikácie.

„Likvidujte poistné udalosti s prehľadom
vďaka systému SOFTIP POISTENIE.”
Zoltán Špila
Operačný riaditeľ divízie ESS, SOFTIP, a. s.

SOFTIP POISTENIE používa
Slovenský vodohospodársky podnik
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EZO

Informačný systém
pre evidenciu zmlúv
a objednávok
SOFTIP EZO je webová
aplikácia pre evidenciu
nákupného procesu
od vzniku požiadavky
na nákup, jej schválenie,
cez možnosť kumulácie
viacerých požiadaviek
v rámci spoločnosti, až po
vystavenie úhrnnej nákupnej
zmluvy alebo objednávky,
ako aj následné sledovanie
ich plnenia.

Automatické
generovanie dokladov

Jednoduché zverejňovanie
dokumentov

SOFTIP EZO zabezpečuje tlač
objednávok, resp. zmlúv bez nutnosti
dodatočného zásahu. Stačí požadované
údaje zaevidovať a systém za Vás
automaticky vytvorí objednávku
so všetkými potrebnými náležitosťami.

Všetky zmluvy a objednávky je možné
automaticky zverejniť na internete bez
vytvárania osobitných súborov či iných
dodatočných prác. Túto vlastnosť ocenia
predovšetkým organizácie, ktorým táto
povinnosť vyplýva zo zákona.

Okamžitý prehľad

Čo získate?

Nad všetkými evidenciami umožňuje
vytvárať ľubovoľné prehľady, vytvorené
na základe skúseností mnohých
používateľov systému. Na jediný pohľad
tak môžete získať online informácie
napr. o stave rozpracovanosti nákupu
vo väzbe na finančné plnenie zmlúv
a objednávok, prípadne plnenie
rozpočtu.

Zrýchlenie a zjednodušenie tvorby
objednávok a evidencie zmlúv,
sprehľadnenie kontroly dokladov hlavne plnenia zmlúv a objednávok,
archiváciu s možnosťou sledovania
všetkých zmien a v neposlednom rade
úsporu nákladov vďaka kumulácii
objednávok rovnakých druhov tovaru
a služieb v rámci spoločnosti.

„Zjednodušte a sprehľadnite tok
požiadaviek a nakupujte efektívne.”
Zoltán Špila
Operačný riaditeľ divízie ESS, SOFTIP, a. s.

SOFTIP EZO používajú
LESY Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – viac ako
20 organizácií v rezorte, Štátny fond rozvoja bývania
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FRP

Informačný systém
pre finančné riadenie
projektov
SOFTIP FRP umožňuje
komplexné riadenie
a monitorovanie vývoja

Sofistikované
riešenie aj pre Vás
Finančné riadenie projektov oceníte,
ak potrebujete sledovať reálny finančný
stav projektov, čerpáte prostriedky
zo štrukturálnych fondov, predkladáte
žiadosti o nenávratné finančné
príspevky a preukazujete oprávnenosť
nákladov čerpaných na projekty.

projektov a ich ekonomické
hodnotenie podľa skutočných
výdavkov. Projektom
pritom môžu byť projekty
zo štrukturálnych fondov,
národné projekty ale aj
čiastkové väčšie či menšie
projekty organizácie, ktoré sú
ako súbor aktivít plánované,

Náklady projektu pod lupou
Prostredníctvom SOFTIP FRP zamedzíte
vzniku neoprávnených nákladových
položiek, ktoré by následne musela
znášať Vaša organizácia. Eliminujete tiež
chyby typu nepreplatených osobných
nákladov (dovolenky, PN, duplicitné
vykazovanie ...) alokovaných
na konkrétny projekt.

Financie pod kontrolou
Implementáciou riešenia získate
neustálu kontrolu nad financiami
projektu v reálnom čase. Oprávnené
nákladové položky projektu budete
schopní predkladať kontrole
Najvyššieho kontrolného úradu SR
s minimálnou prácnosťou.

Čo získate?
Jednotnú správu projektov a okamžitý
prístup k relevantným ekonomickým
údajom projektov v reálnom čase.
Zamedzíte vzniku neoprávnených
nákladov a zároveň odbúrate
administratívne náklady a prácnosť
súvisiacu s evidenciou a kontrolou
projektov.

definované, merateľné
a vyhodnocované.

„Naše riešenia pre finančné riadenie projektov
využívajú desiatky spoločností z oblasti
sociálnych vecí, kultúry a životného prostredia.”
Zoltán Špila
Operačný riaditeľ divízie ESS, SOFTIP, a. s.

SOFTIP FRP používa
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

58

ZÁKAZKOVÉ IS

GARANT

Jedinečný systém ušitý
na mieru jedinečnej
organizácie
Skupina produktov SOFTIP
GARANT je určená pre
podporu prevádzky a riadenia
penzijných spoločností,

Riešenie pre back office
penzijnej spoločnosti
SOFTIP GARANT zabezpečuje
komplexnú evidenciu a spracovanie
zmlúv a dodatkov, príjem príspevkov,
vedenie osobných účtov, správu fondov,
posúdenie, výpočet a výplatu nárokov,
výpočet a výplatu provízií, účtovné
evidencie, agendu štátneho príspevku
a ďalšie funkcie.

doplnkových dôchodkových
a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III.
pilier systému dôchodkového
zabezpečenia).

25%

PENZIJNÝCH
SPOLOČNOSTÍ V ČR

webGARANT pre priamy styk
s klientom
Webová nadstavba nad základným
systémom SOFTIP GARANT poskytuje
podporu styku s klientom v pobočkovej
sieti, sieti sprostredkovateľov
a poskytuje informačné rozhranie
pre samotného klienta, ako napríklad
informácie o aktuálnom stave
individuálneho účtu.

Podpora rozhodovania
Súčasťou riešenia je aj MIS GARANT,
dátový sklad pre poskytovanie
manažérskych informácií pre podporu
riadenia fondu a spravovanie jeho
portfólia. Riadiacim pracovníkom
poskytuje všetky dôležité informácie
potrebné pre rozhodovanie
v zrozumiteľnej forme.

Čo získate?
Informačný systém, v ktorom spravujú
účty svojich poistencov dve z ôsmich
penzijných spoločností v Českej
republike. Riešenie, ktoré plne
podporuje všetky prevádzkové procesy
penzijnej spoločnosti vrátane jej
kontaktu so zákazníkmi a umožňuje
minimalizovať jej prevádzkové náklady.

1 000 000
POISTENCOV

„SOFTIP GARANT zohľadňuje mnohoročné
skúsenosti viacerých penzijných spoločností.”
Zoltán Špila
Operačný riaditeľ divízie ESS, SOFTIP, a. s.

SOFTIP GARANT používajú
Conseq penzijní společnost, KB Penzijní společnost
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IVO

Informačný systém
pre verejné
obstarávanie
SOFTIP IVO je webová
aplikácia, ktorá slúži
na evidenciu, riadenie
a hlavne kontrolu procesov

Automatizácia procesov

E-mailová notifikácia

Na základe evidencie verejného
obstarávania za vás SOFTIP IVO
automaticky pripraví postup procesov
a úloh vo verejnom obstarávaní, ktoré je
potrebné dodržať podľa zákona
o verejnom obstarávaní (Lehota na
prijímanie žiadostí, lehota na podanie
otázok, lehota na doručenie
vysvetlenia..)

Na plnenie jednotlivých termínov
podľa stavu plnenia vás upozorní
automatizovaný JOB Manager
generovaním a odosielaním emailových
správ užívateľom, ktorí sú zodpovední
za splnenie daného procesu (úlohy).
V prípade neplnenia úlohy bude JOB
Manager odosielať email na ďalšiu
zodpovednú osobu v definovanom
poradí.

verejného obstarávania.
Pokrýva celý priebeh
verejného obstarávania
od prípravnej fázy, cez
súťažnú až po realizačnú
fázu. Obstarávateľovi
pomáha včas plniť úlohy
a povinnosti v procese
verejného obstarávania

Kalendár úloh
Všetky úlohy uvidíte v prehľadnom
kalendári, ktorý je možné prepojiť
s Microsoft Outlook. Do kalendára
systém automaticky doplní nové úlohy,
ktoré vzniknú v súvislosti s verejným
obstarávaním, ako napríklad odpovede
na otázky uchádzačov, námietky
uchádzačov a pod.

v zmysle platnej legislatívy.

Čo získate?
Už nikdy neprešvihnete žiadny termín!
SOFTIP IVO Vám pomôže včas splniť
všetky úlohy a povinnosti vyplývajúce
z procesu VO v súlade s platnou
legislatívou. A navyše prostredníctvom
automaticky generovaných dokumentov
zo vzorových šablón a tlačív urýchli Vašu
prácu v oblasti predpísanej komunikácie
so záujemcami, uchádzačmi alebo
nadriadenými úradmi.

„SOFTIP IVO pomáha včas plniť úlohy
a povinnosti v procese VO v zmysle
platnej legislatívy.”
Zoltán Špila
Operačný riaditeľ divízie ESS, SOFTIP, a. s.
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SIMBIZ

Vzdelávanie
prostredníctvom
simulácie riadenia
podniku
So SOFTIP SIMBIZ získava
výučba ekonomickej
teórie úplne iný rozmer
– z memorovania faktov
a teoretických poučiek
prechádza k praktickému
riešeniu a modelovaniu
reality, ktorá panuje na
vybranom trhu v konkrétne
definovanej firme /
organizácii. Umožňuje
študentom vytvárať scenáre
a ich riešenia tak, ako je

Pochopenie dosahu
manažérskych rozhodnutí
Budúci manažéri či majitelia podnikov
sú v aplikácii schopní hodnotiť aktuálny
stav, zvoliť si stratégiu v snahe
dosiahnuť určené hospodárske ciele
a následne vyhodnotiť, či prijaté
rozhodnutia boli efektívne. Vidia príčiny
neúspechov, ale aj úspechov a dokážu
modelovať budúce správanie sa nielen
vlastného podniku, ale aj konkurencie
a trhu.

Pripravenosť na každú
situáciu
Vyučujúci dokáže definovať ľubovoľné
ekonomické podmienky simulácie, a tak
dokáže navodiť akúkoľvek situáciu
na trhu, potrebnú pre správne
pochopenie učiva. Študent i vyučujúci
pritom aktívne komunikujú a disponujú
interaktívnym porovnávaním výsledkov.

Využitie reálnych údajov
Využitím prepojenia na voľne dostupné
ekonomické dáta, je možné spojiť
skutočné údaje akéhokoľvek reálneho
podniku s virtuálnym svetom simulácií,
čím sa výrazne zvyšuje atraktivita
rozhodnutí v očiach študentov.

Čo získate?
Simulačné hry spájajú reálne údaje
s virtuálnym svetom, pričom využívajú
prirodzenú súťaživosť ako motiváciu
na osvojenie si učiva. So SIMBIZ získate
pri vzdelávaní spoľahlivý nástroj
na osvojenie si učiva veľmi motivujúcou
formou.

bežné v podnikateľskej praxi.

„Dnešná generácia má k technológiám
často bližší vzťah ako ku klasickým knihám,
som preto veľmi rád, že máme k dispozícii
takúto vzdelávaciu aplikáciu.”
Vladimír Úradníček
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť Ekonomickej fakulty UMB

Referencie
Simulačné hry SOFTIP SIMBIZ už dnes využívajú študenti Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. SOFTIP SIMBIZ pritom nie je stavaný len pre potreby
vysokoškolákov, ale je využiteľný v ktoromkoľvek vzdelávacom zariadení – od
základných škôl až po podnikateľské kurzy.
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Manažérske IS

Softvérové riešenia určené
pre vrcholových manažérov
SOFTIP BUSINESS INTELIGENCE
Manažérsky informačný systém vytvorený presne
na mieru podľa potrieb riadiacich pracovníkov,
ktorým prináša komplexné informácie pre
manažérske rozhodovanie

a ostatných riadiacich
pracovníkov na podporu
plánovania a rozhodovania
na všetkých stupňoch riadenia

METASONIC SUITE
Softvérová platforma pre komplexnú automatizáciu
a riadenie podnikových procesov s patentovo
chránenou unikátnou metodikou Subject-oriented
Business Process Management
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BUSINESS INTELIGENCE

Business je
o správnych
rozhodnutiach
v správnej chvíli
Manažérsky informačný
systém prináša vrcholovým
manažérom a ostatným
riadiacim pracovníkom
relevantné informácie

Veľké objemy dát
v zrozumiteľnej forme

Dashboardy pre podporu
rozhodovania

Potrebné údaje sú z dátových skladov
importované do tzv. OLAP kociek, ktoré
umožňujú usporiadať veľké objemy dát
tak, aby boli dostupné rýchlo
a v zrozumiteľnej forme. Systém môže
pritom importovať údaje zo SOFTIP
PROFIT PLUS, SAP alebo akéhokoľvek
iného produkčného IS. Dokonca je
schopný integrovať štruktúrované údaje
aj z pomocných evidencií vedených
napríklad v Exceli.

Kombinácia dátového skladu SOFTIP
DWH a používateľského rozhrania
Power BI od spoločnosti Microsoft
prináša úplne nové možnosti
vizualizácie údajov. Power BI
dashboardy čerpajú údaje z tejto
údajovej základne a používateľom
poskytujú pohľad na dôležité
ukazovatele spoločnosti vo forme
prehľadných grafov, dátových kariet,
teplomerov, máp a podobne.

Rýchla a nenáročná
implementácia

Čo získate?

zo všetkých dostupných
dátových zdrojov pre podporu
rozhodovania. Manažment na
všetkých stupňoch riadenia
je informovaný o výsledkoch
svojho oddelenia. Získané dáta
sú pritom plne konzistentné,

Predkonfigurovaná rýchlo
implementovateľná verzia manažérskeho
informačného systému vyžaduje
minimálnu náročnosť ako zo strany
personálnych, tak i finančných zdrojov.

teda existuje len jedna „verzia
pravdy“ v celej spoločnosti.
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ÚSPEŠNÝCH
IMPLEMENTÁCIÍ

Komplexné informácie pre manažérske
plánovanie a rozhodovanie vytvorené
presne na mieru podľa Vašich potrieb.
Prehľadné a informačne bohaté
dashboardy so všetkými dôležitými
údajmi k dispozícii na všetkých Vašich
zariadeniach (desktopoch, telefónoch aj
tabletoch).

„Manažérsky informačný systém SOFTIP
je veľkým prínosom najmä pri porovnávaní
predchádzajúcich období, ako aj pri plánovaní.”
Darina Mokráňová
výkonná riaditeľka, INDEX NOSLUŠ s. r. o.

Riešenia SOFTIP BI využívajú
COOP Jednota Trenčín, INDEX NOSLUŠ, KONŠTRUKTA - Industry,
SAD Žilina, SOFTIP a mnohí ďalší
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METASONIC
SUITE

Riadenie podnikových
procesov môže byť
jednoduché
Metasonic® Suite je
softvérová platforma pre
komplexnú automatizáciu
a riadenie podnikových

Revolučná zmena oproti
klasickým BPM

Extrémne rýchla
implementácia

Jedinečnou črtou Metasonic® Suite je
použitie patentovo chránenej unikátnej
metodiky Subject-oriented Business
Process Management s exkluzívnou
perličkou – modelovacím stolom
Metasonic® Touch, ktorý je
alternatívnou možnosťou pre tímovú
prácu pri analýze a modelovaní procesu.

Modelovanie procesu je zároveň jeho
programovaním, takže v každom
okamihu modelovania sa dá spustiť aj
samotná IT aplikácia, ktorá tak môže byť
vytvorená za extrémne krátky čas
(prototyp pripravený do 3-4 týždňov).

procesov (BPM). Oproti
ostatným produktom vyniká
predovšetkým rýchlosťou
vývoja a pružnosťou
realizácie zmien počas
celého životného cyklu
aplikácií vytvorených v tomto
produkte, keďže priamo
s vytváraním procesného

Procesy riadené účastníkmi
S použitím tejto metodiky môžu procesy
modelovať priamo ich účastníci bez
rozsiahlejších školení, pričom
modelovací jazyk je zrozumiteľný
a veľmi podobný tomu bežnému.
Angažovaním budúcich používateľov
do tvorby riešenia zvýšite ich motiváciu
prijímať nové nástroje a efektívne ich
využívať.

Čo získate?
Prehľad o živote organizácie. Budete
vidieť stav vykonávaných úloh
(rozpracovanosť, u koho, od kedy...)
a zavčasu dostanete avízo (alerting), ak
sa odchyľujú od plánovaných termínov,
aby ste mohli prijať potrebné opatrenia.
A to aj vtedy, keď budete „len“
na mobile či tablete.

modelu automaticky vzniká
aj „skelet“ budúcej aplikácie.

ZISTITE VIAC Z NAŠEJ
VIDEOPREZENTÁCIE

„Renomovaná poradenská a konzultačná
firma GARTNER ocenila výrobcu Metasonic®
Suite za jeho unikátnosť a inovatívnosť
ocenením COOL Vendor.”
Zoltán Špila
Operačný riaditeľ divízie ESS, SOFTIP, a. s.
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Služby

To najširšie portfólio
IT služieb na Slovensku
CLOUD SOLUTION
PROVIDER
Program spoločnosti Microsoft, ktorý
je spojením cloudových technológií
Microsoft so špičkovou podporou jej
najlepších partnerov

KONCEPT ROZVOJA IT
IT stratégia vytvorená v spolupráci
s expertmi je zárukou efektívne
vynaložených prostriedkov – tých
finančných aj časových

MICROSOFT AZURE

OFICE 365

Flexibilná cloudová platforma
pre služby IaaS (Infraštruktúra ako
služba), PaaS (Platforma ako služba)
a SaaS (Softvér ako služba)

Cloudové riešenie, ktoré v sebe
spája známe prostredie balíka
kancelárskych aplikácií Microsoft
Office a nástroje na podporu
spolupráce

OUTSOURCING SLUŽIEB

SERVIS A SLUŽBY

Prevezmeme na seba časť Vašich
činností, odbremeníme Vás a Vy sa
budete môcť sústrediť len na svoj
vlastný core biznis

Nech už sú Vaše potreby
v oblasti informačných technológií
akékoľvek, naše široké portfólio
služieb pokrýva všetko, čo v oblasti
IT každá firma potrebuje

pokrývajúce všetky Vaše
potreby v oblasti IT, a to
bez ohľadu na veľkosť firmy,
či odvetvie

ŠKOLENIA
Školenia aplikácií SOFTIP, semináre
zamerané na aktuálne legislatívne
zmeny, ale aj individuálne vzdelávanie
ušité na mieru podľa Vašich
požiadaviek
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CLOUD SOLUTION
PROVIDER

Microsoft Cloud
s našou podporou
Cloud Solution Provider
(CSP) je program spoločnosti
Microsoft, ktorý spája
technológie spoločnosti
Microsoft so špičkovými

Pridaná hodnota
k technológiám Microsoft

Najlepší partner spoločnosti
Microsoft

Microsoft CSP predstavuje ideálnu
kombináciu cloudových technológií
Microsoft a našich dlhoročných
skúseností, odborných znalostí
a služieb. Je pre Vás zárukou, že Vám
cloudové riešenie ušijeme na mieru
a pomôžeme Vám využívať jeho výhody
a najnovšie funkcie na 100%.

Už dvakrát sme získali titul Partner roka,
ktorý spoločnosť Microsoft udeľuje
svojim najlepším partnerom
v jednotlivých krajinách za poskytovanie
inovatívnych riešení postavených
na platforme Microsoft a ich úspešnú
implementáciu u zákazníkov, ako aj
za vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu
s lokálnym zastúpením.

službami jej najlepších
partnerov, vďaka ktorým

Know how top partnera

môžu zákazníci využívať

Ako Microsoft Gold Certified Partner
sme dosiahli najvyššiu možnú úroveň
partnerstva spoločnosti Microsoft.
S riešením Office 365 na platforme
Microsoft Azure v spoločnosti MEDUSA
Group sme zvíťazili v súťaži Microsoft
Industry Awards v kategórii „Najlepšie
cloudové Office 365 riešenie pre
podnik“.

všetky výhody Microsoft
Cloudu naplno. Program
pokrýva IT potreby v oblasti
produktivity, infraštruktúry
a vzťahov so zákazníkmi
(CRM) prostredníctvom

Čo získate?
Najnovšie cloudové technológie
Microsoft so zárukou najlepších služieb.
Môžete počítať s našimi dlhoročnými
skúsenosťami, odbornými znalosťami
a dlhodobou podporou, vďaka ktorej
budete využívať všetky výhody
a najnovšie funkcie cloudových riešení
lepšie než kedykoľvek predtým.

cloudových riešení ako sú
Office 365, Microsoft Azure,
CRM Online apod.

„V oblasti cloudových riešení dosiahol SOFTIP
najvyššie kompetencie Microsoft.”
Ján Schwarz
Technický riaditeľ, SOFTIP, a. s.
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KONCEPT
ROZVOJA IT

Vytvorte si vlastnú
stratégiu s expertmi
Investujte do informačných
technológií efektívne,
dlhodobo a s jasnou víziou.
A ak chcete mať istotu,

Audit a stratégia IT

Systémová integrácia

Naši odborníci odhalia všetky riziká
v oblasti IT, ktoré vstupujú do vášho
firemného života. Následne navrhnutá
stratégia zabezpečí, aby sa jej
uplatnením naplnili nielen legislatívne
a bezpečnostné požiadavky, ale i interné
požiadavky vyplývajúce z firemných
procesov.

V súčasnosti už asi neexistuje
spoločnosť, ktorá by používala
jednoúčelové informačné systémy
obsahujúce všetky nevyhnutné dáta.
Naopak, rastie tlak na vzájomnú
bezproblémovú komunikáciu rôznych
technológií, aplikácií či platforiem tak,
aby poskytovali konzistentné a stále
aktuálne dáta. Na základe dlhoročných
skúseností, sme schopní výrazne
urýchliť a uľahčiť proces vytvorenia
väzieb medzi jednotlivými systémami
a ušetriť Vám tak nielen čas, ale i
peniaze.

že sa obrátite na správneho
dodávateľa, tak ocenenia,
skúsenosti a potvrdené
kompetencie SOFTIPu sú
zárukou Vašej spokojnosti.
Ako oficiálny partner
popredných svetových
technologických lídrov
dlhodobo a úspešne
navrhujeme a dodávame aj
technickú a technologickú
infraštruktúru
na zodpovedajúcej
kvalitatívnej úrovni.

Informačná bezpečnosť
Potreba bezpečnosti súvisí nielen
s odcudzením kritických dát, ale aj
s prístupom k dátam na jednotlivých
úrovniach riadenia a práce. V oblasti
zabezpečenia dát poskytujeme
komplexný servis v podobe
vypracovania Bezpečnostného projektu,
ktorý nielen minimalizuje hrozby
súvisiace so stratou či zneužitím
citlivých informácií, ale plne rešpektuje
aj všetky pravidlá vyplývajúce
z existujúcej legislatívy najmä v oblasti
ochrany osobných údajov.

Optimalizácia IT
infraštruktúry
Maximalizácia efektivity a využitia
jednotlivých IT nástrojov a procesov
vo firme nie je jednoduchá úloha. My
však disponujeme špecialistami, ktorí
sa s podobnými výzvami stretli už
mnohokrát v minulosti a dokážu tak
zabezpečiť vysokú kvalitu služieb
pri nastavení modernej firemnej
IT infraštruktúry.

Virtualizácia
Navrhneme a zrealizujeme ideálny
scenár, ktorý Vám umožní virtualizáciu
IT infraštruktúry a zbaví Vás nákladov
spojených s obstaraním, prevádzkou,
správou a modernizáciu hardvéru.
Získate flexibilnú hardvérovú základňu,
ktorá bude kopírovať potreby Vašej
firmy súvisiace s rastom počtu klientov,
zamestnancov či požiadaviek na výkon.

Čo získate?
Za 25 rokov svojej činnosti sme pomohli
tisíckam firiem s najrôznejšími potrebami
v oblasti IT. Využite naše know how
vo svoj prospech. Naše služby navyše
dodaním licencií nekončia. Môžete
počítať aj s dlhodobou podporou, ktorá
Vám umožní využívať všetky možnosti
informačných technológie najlepšie ako
sa len dá.

SLUŽBY
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MICROSOFT
AZURE

Flexibilná cloudová
platforma pre moderné
firmy
Microsoft Azure je rastúca
sada integrovaných
cloudových služieb –

Platíte len za to, čo využívate
Služby Microsoft Azure môžete podľa
potreby jednoducho rozšíriť alebo zúžiť
a Vy platíte len za to, čo skutočne
používate. To určite oceníte napríklad
v prípade sezónneho náporu prác.
Vďaka úspornému účtovaniu nákladov
po minútach budete mať rozpočet plne
pod kontrolou.

analytických, výpočtových,
databázových, mobilných,
sieťových, úložiskových a
webových prinášajúcich
lepšie výsledky pri nižších
nákladoch. V rámci
IaaS umožňuje nahradiť
fyzické servery virtuálnymi
strojmi v sieti datacentier

Nepretržitá dostupnosť
SLA zmluva Vám zaručuje prístup
ku všetkým službám, počítačom
a aplikáciám na úrovni 99,95% s
neustálym sledovaním stavu
používaných služieb a nonstop
technickou podporou. Výrazne zlepšuje
Vašu obchodnú kontinuitu a zotavenie
po havárii.

spoločnosti Microsoft.

Vaše dáta pod špičkovou
ochranou
Vieme, že niektoré firmy pristupujú ku
cloudu stále opatrne. Preto sme sa
rozhodli pre platformu spoločnosti
Microsoft, ktorá je úplne prvým
poskytovateľom cloudu, ktorého uznali
aj orgány Európskej únie a medzi
prvými získala aj nový certifikát
ISO 27 018 týkajúci sa súkromia
v cloude.

Čo získate?
Schopnosť prinášať rýchlejšie inovácie.
Vo chvíli keď sa rozhodnete uviesť na
trh nový produkt alebo rozšíriť svoje
podnikanie, všetku potrebnú IT
infraštruktúru môžete mať pripravenú
doslova za pár minút, maximálne hodín
- oproti dňom a týždňom, či dokonca
mesiacom, ktoré môže zabrať nákup
a nastavenie nového hardvéru.

„Rozsah cloudovej infraštruktúry sa nám za rok
podarilo späťnásobiť. A to je dôkaz rastúcej
dôveryhodnosti – jednak SOFTIPu ako partnera,
ale aj samotných cloudových riešení.”
Ján Schwarz
Technický riaditeľ, SOFTIP, a. s.

Najobľúbenejšia platforma veľkých firiem
Microsoft Azure je navrhnutý tak, aby zvládal akúkoľvek pracovnú záťaž,
od malých vývojárskych testovacích projektov až po globálne uvádzanie produktov.
Dôveruje mu viac ako 90% spoločností z rebríčka Fortune 500, pričom mesačne
získava viac ako 120 000 nových používateľov.
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OFFICE 365

Office, ktorý poznáte
obohatený o nástroje
na podporu spolupráce
Office 365 je balík
cloudových služieb, ktoré
v sebe spájajú známe
prostredie klasickej
pracovnej plochy aplikácií
Microsoft Office a podnikovú
e-mailovú službu, zdieľané
kalendáre, okamžité správy,
videokonferencie i zdieľanie
súborov. Ako Microsoft
Gold Certified Partner

Najnovšia verzia Office všade
s Vami
Získajte neobmedzený prístup k tým
najnovším funkciám kancelárskych
aplikácií (Word, Excel, PowerPoint...)
až na 5 zariadeniach na základe jedného
predplatného. Pracujte tam, kde Vám to
vyhovuje, vtedy kedy chcete.

E-maily a kalendáre vždy
poruke
Využívajte e-mailovú schránku
s kapacitou až 50 GB, zistite dostupnosť
svojich kolegov vďaka zdieľaným
kalendárom. Office 365 synchronizuje
Vaše e-maily, kontakty a kalendáre
na všetkých zariadeniach v reálnom
čase.

a dvojnásobný držiteľ titulu
Partner roka spoločnosti
Microsoft je SOFTIP ideálnym
implementačným partnerom
tohto riešenia.
ZISTITE VIAC Z NAŠEJ
VIDEOPREZENTÁCIE

Online meetingy cez Skype
for Business

Čo získate?
Zjednodušenie spolupráce. Namiesto
niekoľkých verzií posielaných emailom
môžete dokumenty upravovať súčasne
s ostatnými používateľmi v reálnom
čase. K dispozícii máte 1 TB dátové
úložisko OneDrive. Navyše môžete
spolu komunikovať úplne novým
spôsobom prostredníctvom podnikovej
sociálnej siete Yammer.

„Najlepšie cloudové Office 365
riešenie pre podnik“
V poradí už deviate víťazstvo v súťaži
Microsoft Industry Awards získal SOFTIP
za nasadenie Office 365 na platforme
Microsoft Azure v spoločnosti MEDUSA
Group a zvíťazil tak v kategórii
„Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie
pre podnik“.

Uskutočňujte online stretnutia
s videokonferenciou vo vysokom
rozlíšení alebo zvukové schôdze
s viacerými účastníkmi, so zdieľaním
pracovnej plochy a možnosťou písať
si poznámky v reálnom čase.

„V Microsoft Azure a Office 365 sme našli
riešenie, s ktorým sa nám podarilo výrazne
skrátiť čas potrebný na otvorenie nových
prevádzok.”
Róbert Vysoký
IT Manager, MEDUSA Group
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OUTSOURCING
SLUŽIEB

Sústreďte sa len
na svoj vlastný biznis
Pojem outsourcing
znamená v skutočnosti
prevzatie, odsunutie.
Môžete ním nahradiť
široké spektrum činností

Vec dôvery a odbornosti

Outsourcing v oblasti IT

Outsourcing je do obchodného vzťahu
pretavená dôvera. Máme mnoho
kompetencií a robíme iba to, čomu
skutočne rozumieme. Všetky
outsourcované služby zabezpečujú naši
experti s dlhoročnou praxou v danej
oblasti. Na základe dohody o úrovni
služieb (SLA) môžete využívať ich služby
za vopred dohodnutých podmienok.

Na to aby ste mali k dispozícii tie
najmodernejšie technológie nemusíte
vždy vynaložiť extrémne veľa finančných
prostriedkov. V neprebernom množstve
disponibilných IT služieb a prostriedkov
pre vás nájdeme, sprostredkujeme
a sprevádzkujeme presne tie, ktoré
potrebujete a ktorých využívanie bude
pre Vás najväčším prínosom.

Personálny a mzdový
outsourcing

Čo získate?

od správy IS, spracovania
ekonomickej agendy,
marketingových aktivít,
nákupu a obstarávania,
zakladania a správy firiem,
až po poskytovanie aplikácií
a dátového priestoru cez
internet. Prevezmeme
na seba časť Vašich činností,
odbremeníme Vás a zároveň

Služby outsourcingu v oblasti
personálnej a mzdovej agendy zahŕňajú
kompletné spracovanie mzdovej agendy
vrátane výpočtu Vašich odvodových
a daňových povinností, spracovanie
a udržiavanie Vašej personálnej agendy
v informačnom systéme SOFTIP HR
PLUS a ďalšie súvisiace služby vrátane
podpory.

Znížite investičné aj prevádzkové
náklady a zvýšite produktivitu.
Zodpovednosť za správne fungovanie
informačných technológií, resp.
za spracovanie miezd prenesiete
na nás. Pritom sa môžete spoľahnúť
na našu stopercentnú diskrétnosť
a ochranu informácií – napríklad
o mzdových náležitostiach
zamestnancov.

zvýšime produktivitu Vašej
spoločnosti.

„SOFTIP nám umožňuje sústrediť
sa viac na našich zamestnancov
než na administratívu.”
Zuzana Bodzanová
HR Manager SK, CZ, HU, Metsa Tissue Slovakia s. r. o.
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SERVIS
A SLUŽBY

Rozsahom služieb
sme lídrom trhu IT
IT riešenia navrhujeme
od základov až po strechu.
Zabezpečujeme
IT infraštruktúru,
implementujeme produkty

Pokryjeme 100% Vašich
IT potrieb

Projektové riadenie

Nech už sú Vaše potreby v oblasti
informačných technológií akékoľvek,
naše široké portfólio služieb Vám
umožňuje využívať odborné služby
našich expertov v širokom spektre
činností od Auditu IT až po Zálohovanie
dát. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT
každá firma potrebuje.

Mimoriadnu pozornosť venujeme aj
metodike projektového riadenia. Máme
dlhoročné skúsenosti s manažmentom
rozsiahlych IT projektov rôzneho typu.
Naši skúsení projektoví manažéri sa
vždy snažia riadiť a koordinovať ľudí,
materiál, peniaze a časový plán tak,
aby projekt dosiahol cieľ včas a so
stanoveným rozpočtom.

Konzultácie a poradenstvo

Čo získate?

Poznáme odpovede na Vaše otázky,
poradíme Vám ako vyriešiť problémy,
či ako im predchádzať. Know how,
odborné vedomosti a skúsenosti našich
zamestnancov máte doslova na dosah.
Pri službách týchto špičkových
odborníkov si pritom môžete byť naozaj
istí, že všetko čo potrebujete, bude
urobené na expertnej úrovni.

Komplexné riešenie podporené
odbornými znalosťami a nespočetnými
skúsenosťami našich zamestnancov
– špičkových expertov, ktorí sa podieľajú
aj na tých najvýznamnejších IT
projektoch na Slovensku a v zahraničí
a disponujú certifikátmi pre najnovšie
technológie a projektové riadenie.

a riešenia na mieru,
poskytujeme komplexné
IT služby a poradenstvo.
Prinášame to najširšie
portfólio produktov a služieb
a dlhodobé partnerstvo
garantované spoluprácou
s tými najlepšími na trhu IT.

„Už viac ako 20 rokov si ceníme
profesionalitu pracovníkov SOFTIPu.”
Ing. Michal Šiarnik
predseda predstavenstva, Quiltex a. s.
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ŠKOLENIA

Najnovšie informácie
a praktické návody
na jednom mieste
SOFTIP má mnohoročné
skúsenosti s organizáciou
školení, či už vo vlastných
školiacich strediskách
akreditovaných
Ministerstvom školstva SR,
ale aj mimo nich.

>1 000

Naučíme vás využívať IS
a IT naplno

Máme technické podmienky
a kvalitné ľudské zdroje

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie
a efektívnejšie pracovať s informačnými
systémami, ktoré používate
pre dosiahnutie vyššej produktivity
práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Zamestnávame akreditovaných
skúšobných komisárov a odborných
lektorov pre vykonávanie školení
a testovaní ECDL a zároveň máme
k dispozícii vlastnú sieť vzdelávacích
centier a testovacích pobočiek ATC.

Vždy sa vám venujú špičkoví
odborníci v danej oblasti
Kladieme veľký dôraz na neustále
systematické zvyšovanie odbornej
úrovne našich lektorov. Všetci
absolventi získavajú Osvedčenie
o absolvovaní školenia s celoštátnou
platnosťou.

VYŠKOLENÝCH
POUŽÍVATEĽOV ROČNE

Čo získate?
Pravidelne pripravujeme školenia
aplikácií SOFTIP, ako aj semináre
zamerané na aktuálne legislatívne
zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať
aj školenie ušité na mieru podľa Vašich
požiadaviek. Máte tak istotu, že vďaka
vzdelávaniu zo strany SOFTIPu budete
disponovať neustále aktuálnymi
znalosťami z danej oblasti.

„Ak máte záujem o vždy aktuálne informácie
o SOFTIP školeniach, prihláste sa na odber
nášho newslettera.”
Jana Holbíková
projektový manažér, SOFTIP, a. s.
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Podpora

Servis, na ktorý sa
môžete spoľahnúť
Naši zákazníci majú možnosť
nadviazať s nami dlhodobý
vzťah prostredníctvom
zmluvy o dohodnutej úrovni
poskytovania služby (SLA –
Service Level Agreement).
Ide o opakované poskytovanie
služieb v dohodnutej kvalite a
rozsahu. Z pohľadu zákazníka
môže byť na mieru šitá SLA

CENTRUM PODPORY
ZÁKAZNÍKOV
Na adrese http://cpz.softip.sk/ nájdete
vždy aktuálne informácie k používaným
softvérovým produktom, vrátane
možnosti stiahnutia novej verzie
a príslušnej sprievodnej dokumentácie.
Zároveň tu môžete zaregistrovať svoj
problém alebo otázku k používanému
APV a sledovať stav riešenia.
Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je
zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní
registračný formulár.

SERVISNÁ LINKA
Máte záujem o služby našich
odborných konzultantov?
Na telefónnom čísle 048 4358 700 alebo
na adrese SMEsluzby@softip.sk
si môžete objednať servisný zásah
našich konzultantov vrátane služieb
Vzdialenej podpory zákazníkov
Servisná linka je k dispozícii každý
pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

vnímaná ako doplnková
služba s pridanou hodnotou,
ktorá sa viaže k štandardne
poskytovaným službám.
CALL CENTRUM
Potrebujete odbornú radu k našim
aplikáciám? Na telefónnom čísle
048 43 58 600 poskytujeme okamžitú
telefonickú konzultáciu s odborníkom
pre všetky aplikácie, ktoré využívate.
Hlavnou podmienkou pre úspešnú
komunikáciu je poznanie licenčného
čísla.

VZDIALENÁ PODPORA
ZÁKAZNÍKOV
Vzdialená podpora zákazníkov
umožňuje využívať všetky služby našich
konzultantov v čo najkratšom čase
prostredníctvom vzdialeného prístupu
(Go To Assist –GTA). Na vstup do
aplikácie potrebujete používateľský kód,
ktorý Vám poskytne pracovník
spoločnosti SOFTIP.

Call Centrum je k dispozícii každý
pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.
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Sídlo & fakturačná adresa
SOFTIP, a. s.
Business Center Aruba
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Poštová adresa & kontakt
SOFTIP, a. s.
Europa Business Center
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 43 40 111
Email: softip@softip.sk
www.softip.sk
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