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Softvér pre firmy

TREND + it pomáhajú biznisu

FOTO – MILLENNIUM, CÍGLER SOFT WARE, DC CONCEPT, ASSECO SOLUTIONS, EXPONEA

NMH207676/01

Cloud, mobilita či AI. Podnikový 
softvér sa má prečo meniť
Digitalizácia zasahuje do každého aspektu ľudskej spoločnosti. Prejavuje sa to i v nových 
funkciách softvéru na podporu biznisu. Zmeny v spôsobe a organizácii podnikania, 
ako aj v správaní spotrebiteľov, manažérov a pracovníkov sú pre výrobcov softvérových 
technológií výzvou aj príležitosťou. Ako sa k týmto možnostiam stavajú a prečo je podľa 
nich dôležité, aby ich zákazníci využívali? Spýtali sme sa dodávateľov širokého spektra 
aplikácií od klasického ERP cez riadenie vzťahov so zákazníkmi CRM až po moderné 
cloudové riešenia pre marketing

Jozef Andacký

Miroslav Krempaský
CEO Millennium 
(dodávateľ CRM, portálových, 
Busuness Intelligence 
a enterprise mobility riešení)
Vnímame väčšiu adaptáciu 
cloudových, respektíve online 
technológií. Mnohí naši zákazníci 
už z nich plne benefitujú. Majú 
k dispozícii platformu alebo softvér 
ako službu a získali tak možnosť 
predvídateľne riadiť súvisiace 
náklady bez nutnosti investovať 
do kúpy a prevádzky hardvéru. 
Taktiež sme zaznamenali veľký 
nárast záujmu o moderné CRM 
riešenia najmä u našich bankových 
zákazníkov. 

Viktor Pieš
riaditeľ Cígler Software 
(dodávateľ ERP systémov 
a riešení)
Naše systémy prešli v uplynulom 
období rozsiahlymi zmenami. 
V moduloch určených na riadenie 
projektov a zákaziek sme sa 
sústredili najmä na rozšírené 
možnosti detailného rozboru 

činností. Zároveň sme dbali na 
spôsob, ako pri podrobnom 
pohľade nestratiť prehľad 
o výsledných ukazovateľoch 
efektivity projektov. Na dohľad nad 
hospodárením spoločnosti slúži 
modul, určený na riadenie širokého 
spektra procesov. Pri vývoji sme 
dbali na zachovanie mobility 
vedúcich zamestnancov, čo im 
umožní schvaľovanie dokladov 
prostredníctvom ľubovoľného 
zariadenia s prístupom na internet. 

Michal Chodas
regionálny manažér DC Concept 
(dodávateľ ERP systémov 
a riešení)
Ťažiskovým bolo najmä pokročilé 
plánovanie výroby s dôrazom na 
možnú simuláciu tvorby plánu 
a jeho verzií. A pre menej náročných 
zákazníkov, ktorí riadia svoju 
výrobu prostredníctvom nášho 
informačného systému, sme 
dokončili modul zjednodušeného 
plánovania výroby, s ktorým 
dokážu zohľadniť kapacity strojov, 
technológií a tiež dostupnosť 

materiálu. Venovali sme sa 
taktiež nástrojom, ktoré pomôžu 
zákazníkom interpretovať 
a pracovať so všetkými 
dostupnými informáciami, ktoré 
sa v ich informačnom systéme 
nachádzajú, a výsledkom tejto 
činnosti je vylepšený DMS 
modul (Document Management 
System) a predovšetkým Business 
Intelligence na platforme od 
Microsoftu.

Peter Irikovský
CEO Exponea 
(dodávateľ marketingového 
cloudu s podporou AI)
Prioriotou je umelá inteligencia (AI) 
pre online marketing. Marketingová 
platforma Exponea každého 
pol roka zdvojnásobuje svoje 
príjmy. Vďaka využívaniu umelej 
inteligencie pre marketingovú 
automatizáciu rátame ešte s väčším 
rastom. AI už teraz optimalizuje 
kampane, vyberá, koho osloviť, 
testuje obsah, kanály aj časovanie 
kampane pre čo najväčší efekt. Učí 
sa, komu, kedy a ktorú kampaň 

poslať. Novinkou bude aj predikcia 
skladových zásob, aby vám nestáli 
peniaze na sklade. S pomocou 
umelej inteligencie viete zlepšiť cash 
flow aj spokojnosť zákazníkov.

Radoslav Balvan
riaditeľ vývoja Asseco Solution 
(dodávateľ ERP systémov 
a riešení)
Vytvorili sme viaceré mobilné 
aplikácie – na náhľad finančných 
výsledkov, nezaplatených 
pohľadávok a aj na podporu 
schvaľovacieho procesu. 
V reštauračnom a hotelovom ERP 
softvéri sme pre firmy so sieťou 
reštaurácií alebo hotelov doplnili 
centrálne funkcie, či už v oblasti 
tovarov alebo starostlivosti o hosťa. 
Prví naši zákazníci už úspešne 
využívajú modul na optimalizáciu 
servisu a údržby zariadení. Tento 
modul je súčasťou veľkej témy 
Priemysel 4.0 a aj pomocou 
dát zo senzorov na samotných 
zariadeniach pomáha v práci 
servisným pracovníkom.

Miroslav Krempaský
CEO Millennium 
(dodávateľ CRM, portálových,  
BI a enterprise mobility riešení)
Predpokladáme výrazne väčšiu 
dominanciu cloudových riešení, 
a to najmä z dvoch dôvodov. 
Prvým je ekonomika prevádzky IT. 
V mnohých scenároch je už teraz 
finančne výhodnejšia a vzhľadom 
na konkurenciu dominantných 
poskytovateľov ceny klesajú 
a budú klesať. Z cloudu sa stane 
komodita ako elektrina. Druhým 
dôvodom je skutočnosť, že 
mnohé spoločnosti už cloudové 
služby využívajú a v horizonte 
troch rokov z nich budú výrazne 
benefitovať. Ich konkurencia, ak 
chce v hospodárskej súťaži uspieť, 
bude musieť prechod do cloudu 
absolvovať tiež.

Viktor Pieš
riaditeľ Cígler Software 
(dodávateľ ERP systémov)
Budúcnosť ERP systémov vidíme 
najmä vo využívaní cloudových 

technológií s dôrazom na mobilitu 
a automatizáciu činností. Využívanie 
cloudu je trend, ktorý zákazníci 
čoraz viac vyžadujú a je takmer 
isté, že je budúcnosťou tohto 
odvetvia. Pri vývoji dbáme aj na 
prenesenie práce od kancelárskeho 
stola priamo k zamestnancom. 
Mobilné zariadenia sú omnoho 
kompaktnejšie na prácu v teréne, 
pričom v nich dokážeme spracovať 
veľkú časť úloh v napojení na 
centrálny ERP systém a tak 
zvýšiť efektivitu zamestnancov. 
Dôležité miesto v rozvoji našich 
systémov majú moduly umožňujúce 
automatizáciu širokej škály 
obslužných procesov. Veríme, že 
práve orientácia spoločností na 
ciele v oblasti znižovania nákladov 
a rastu produktivity budú určovať 
trendy a oblasti vývoja ERP 
systémov.

Michal Chodas
regionálny manažér DC Concept 
(dodávateľ ERP riešení)
Najviac vnímame nastupujúci 

trend, keď zákazníci nechcú 
mať všetky procesy spravované 
jedným IS, ale kombinujú tie, ktoré 
im najviac vyhovujú vzhľadom 
na ich podnikanie. Potom je 
prvoradé mať otvorený IS, ktorý 
je hlavným systémom vo firme 
a na špecializované činnosti 
sa využívajú externé systémy. 
Práve segmentácia zákazníkov 
nás uisťuje, že naším cieľom 
v budúcnosti bude kompletne 
procesne orientovaný IS, ktorý 
sa bude plne prispôsobovať 
rozdielnym potrebám zákazníkov.

Radoslav Balvan
riaditeľ vývoja Asseco Solution 
(dodávateľ ERP riešení)
Predpokladáme, že trend 
zjednodušovania používateľského 
rozhrania bude ďalej pokračovať. 
Vďaka záplave rôznych „appiek“ 
si používatelia zvykli očakávať, 
že softvéru porozumejú bez 
námahy. S tým súvisí aj trend 
neustáleho online pripojenia. 
Dáta sa do podnikového systému 

budú dostávať automaticky zo 
senzorov, prostým vykonaním 
činnosti. Keď servisný technik 
vykoná opravu, podklady vo forme 
času zásahu, GPS súradníc, záberu 
z fotoaparátu a trebárs hlasového 
záznamu budú online odoslané do 
firmy. Zákazníkovi následne príde 
(elektronická) faktúra aj s prílohami.

Peter Irikovský
CEO Exponea 
(dodávateľ marketingového 
cloudu s podporou AI)
Marketéri sú preťažení. Podľa 
štúdie spoločnosti Winterberry 
používajú na podporu svojho data-
driven marketingu priemerne 
dvanásť rôznych nástrojov. Deväť 
percent dokonca vyše tridsať. 
Cieľom je preto vytvoriť jednu 
platformu pre smart ľudí, z ktorej 
kampaň nielenže spustíte pre rôzne 
kanály, ale zároveň sa automaticky 
optimalizuje a vyhodnotí. 
Odporučí tiež, ktoré kanály môžu 
byť efektívnejšie, a vygeneruje 
automatické insighty.

Aké novinky ste v uplynulých dvoch rokoch zaviedli do 
softvérových riešení pre vašich zákazníkov?

Aké trendy a technológie budú podľa vašich očakávaní 
vyžadovať a potrebovať vaši klienti o tri-päť rokov?
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