profil spoločnosti

O SPOLOČNOSTI

❙ Spoločnosť Softline Services, s.r.o. vznikla
v roku 1990, od svojho vzniku sa špecializovala na dodávky hardvéru, licenčného a aplikačného software, sietí LAN, WAN a komplexných systémovo integrovaných dodávok
na kľúč. Softline Services má rozsiahle skúsenosti s komplexnými dodávkami heterogénnych počítačových systémov, databázovými systémami a riešeniami pre počítačovú
bezpečnosť.

❙ Od roku 2002 vstúpili do spoločnosti Softline
Services noví investori, ktorí sa nemalou mierou podieľajú na jej ekonomickom raste
a technologickom smerovaní ako spoločnosti
- systémového integrátora schopného poskytnúť tie najlepšie a najmodernejšie produkty, riešenia a služby.

❙ Spoločnosť Softline Services vlastní okrem
potrebných povolení a certifikátov pre výkon
svojich odborných činností tiež certifikát kvality ISO 9001:2000 a licenciu Intel Inside,
pričom tento certifikát bol pridelený v roku
1997 ako vôbec prvej spoločnosti na Slovensku podnikajúcej v oblasti informačných
technológií.

❙ Spoločnosť Softline Services každoročne vynakladá finančné prostriedky na školenia, certifikáciu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačných technológií, manažérskych
a obchodných zručností, certifikácie a školenia technických zručností a vedomostí projektových a servisných zamestnancov.

❙ Od 21.9.2004 sa spoločnosť transformovala
na akciovú spoločnosť.

❙ Spoločnosť Softline Services, a.s. poskytuje
zákazníkovi komplexné služby od návrhu,
analýzy, testovania, implementácie, realizácie najvhodnejšieho riešenia až po záručný
a pozáručný servis a poradenstvo po zavedení systému do prevádzky. Spolupracuje
s viacerými partnermi pri realizácii a údržbe
komplexných informačných systémov tej najvyššej kvality.

„Našim cieľom je nárast
spokojných zákazníkov a permanentné
zvyšovanie kvality našich služieb.“

PORTFÓLIO PRODUKTOV

PRODUKTY A RIEŠENIA
❙ PC zostavy INTEC a servery INTEC založené na architektúre Intel.
❙ Dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky (servery, PC, DATA STORAGE, zálohovacie
zariadenia, aktívne aj pasívne sieťové komponenty, firewally, multimediálne
zariadenia, faxy, kopírovacie zariadenia, plotre, skenery, spotrebný materiál, rôzne
IT komponenty a pod..).

❙ Dodávky HW, SW produktov a riešení od renomovaných spoločností – HP (HP
Preferred Partner), IBM (Advanced Business Partner), Intel co. (IPI Partner), IIYAMA,
PrintStar (distribúcia), Microsoft (Solution Partner), CISCO system (Authorized
reseller), Symantec, Fabasoft, Intergraph, Autodesk, Xanadu, Crystal Call, Logitech,
Creative Labs, Sony, Olympus, Bose, Pioneer, Panasonic, Minolta, Canon, Brother,
Kyocera a iné.

❙ Monitory a projektory značky IIYAMA.
❙ Dodávky sieti LAN , WAN – návrhy, dodávky na kľúč, bezpečnostný audit sietí
a informačných systémov.

❙ Dodávky serverových riešení na spracovanie elektronickej pošty a vnútornú
komunikáciu v prostredí MS Windows NT/2000/2003, Linux, Unix, Novell.

❙ Dodávky telekomunikačných zariadení, telefónnych ústrední a ich integrácia do
GroupWare systémov (MS Outlook, GroupWise, LotusNotes...).

❙ Riešenia pre správu a riadenie operačných systémov, aplikácií a databáz.
❙ Komplexné clusteringové riešenia od spoločností IBM, HP, Siemens, Intel - budovanie
lokálnych a intranetových dátových skladov.

❙ Návrhy a dodávky riešení faxových serverov, sms serverov, systémov hlasovej pošty.
❙ Riešenia pre outsourcing komlexných kontaktných centier, aktívny telemarketing,
aktualizáciu a tvorbu databáz, Direct Mailing, telefonické prieskumy trhu, infolinky,
helpdesky, automatický hlasový systém, TeleWeb aktivity, prieskumy trhu
a poradenstvo, implementácia projektov CRM, realizácia a podpora e-commerce.

❙ Riešenia pre e-government a e-business - správa písomností, správa adresátov –
elektronický spis a elektronický podpis, podpora a riadenie pracovných procesov,
archív dokumentácie, úrady a firmy online – rýchly vývoj www portálov na báze
štandardnej www infraštruktúry, e-procurement – elektronické verejné obstarávanie,
personalizované služby pre občanov a firmy cez internet, e-business modelovanie,
podpora rôznych rozhraní SW systémov a pod.

❙ Riešenia pre správu obsahu a manažment vedomostí (content management
a knowledge management) – príprava, schvaľovanie, uvoľnenie a publikovanie
dokumentov na Webe, tvorba, uchovanie a využívanie vedomostí, integrácia so
správou dokumentácie, archiváciou, skartáciou a procesným riadením a pod.

❙ Riešenia pre podporu projektovania a inžinieringu – CAD riešenia AutoCAD a iné,
rôzne aplikačné nadstavby pre konštruktérov, architektov, geodetov, dizajnérov,
správcov sietí a pod.

❙ Riešenia pre správu majetku – správa katastra nehnuteľností, správa nájmov
a prenájmov, správa daní z nehnuteľností, správa nákladov a manažment opráv,

porúch, energií a zariadení, správa a pasport miestností, objektov, budov a areálov,
správa inžinierskych sietí, webové a desktopové aplikácie.

❙ Riešenia pre prevádzkové, technické a geograficky orientované systémy – zber dát,
ich kontrola, analýza, spracovanie a poskytovanie, územné plánovanie, majetok,
kataster nehnuteľností, doprava, zeleň, ekológia, stavby a objekty, inžinierske siete,
krízový manažment, podrobný pasporting objektov a zariadení, riadenie a plánovanie
prevádzky, dispečingu, využiteľnosť plôch, podpora inventarizácie, manažment
skladov a zásob, komplexné spracovanie vektorových a rastrových dát, webové
aplikácie a portály, desktopové analytické riešenia.

PORTFÓLIO RIEŠENÍ A SLUŽIIEB

NAŠE SLUŽBY
❙ Autorizovaný zmluvný servis produktov HP pre PC, servery,
monitory, storage a zálohovacie zariadenia, tlačiarne a pod.

❙ Dodávky a nasadzovanie storage a zálohovacích systémov.
❙ Špecializácia na projekty zavádzania komplexných riešení
pre centrálnu správu a riadenie prostredia IT.

❙ Komplexné návrhy a realizácia bezpečnosti počítačovej siete (analýza rizík,
firewally, certifikačné autority, penetračné testovanie).

❙ Zabezpečenie a monitorovanie tlačových úloh a reportovanie tlače, kopírovania
skenovania a digitálneho faxovania – systémy bezpečnej tlače a tlačového
manažmentu.

❙ Dodávka komplexných sieťových databázových a aplikačných riešení na báze
UNIX, Linux, Solaris, Microsoft (MS Exchange, Small Business server, Advanced
server, SQL server, Internet information server, Back Office, Outlook, Front Page
server).

❙ Vývoj intranetových a internetových aplikácii komunikujúcich prostredníctvom
TCP/IP v prostredí Java Server Pages, Active Server Pages, PHP, databáz MySQL,
SQL, ORACLE, XML, WAP, inplementovaných na systémoch MS Server 2000,
resp. 2003, Linux (Slackware, Debian, SuSe), HP UNIX, TRUE 64 UNIX, SOLARIS.

❙ Integrácia neštandardných zariadení do manažérskych systémov (senzory,
snímače, bezpečnostné kamery).

❙ Návrh, vývoj a implementácia špeciálnych modulov pre rozširovanie existujúcich
systémov podľa požiadaviek zákazníka, zavádzanie nových systémov.

❙ Infraštruktúrne, HW a SW audity, audity pracovných procesov, analýzy
návratnosti a efektívnosti IT – výpočtovej a kancelárskej techniky.

❙ Podpora pri rozhodovaní v oblasti strategického využitia a nasadenia IT, podpora
pri výbere partnerov, komplexný projektový outsourcing IT a systémová
integrácia.

REFERENCIE
❙ Slovenská sporiteľňa a.s.
❙ Slovenská správa ciest
❙ Tlačová agentúra SR
❙ Ministerstvo vnútra SR
❙ Úrad vlády SR
❙ Vzájomná životná poisťovňa - Dôvera
❙ NsP Topoľčany
❙ Magistrát hl. mesta Bratislavy
❙ Úrad pre normalizáciu, ÚNMSR
❙ MZ SR, Phare Program
❙ Schering AG
❙ Tower Automotive a.s., Malacky
❙ Volkswagen Bratislava a.s.
❙ Center, a.s. Bratislava
❙ NsP Liptovský Mikuláš
❙ Auto-impex

❙ OTP Banka Slovensko
❙ Poštová Banka
❙ Najvyšší kontrolný úrad SR
❙ Kooperatíva poisťovňa, a.s.
❙ Západoslovenská Energetika
❙ Philip Morris Slovakia, s.r.o.
❙ L’Oreal Slovensko
❙ Wella Slovensko
❙ K.P.M.G. Slovensko, s.r.o.
❙ Motor-Car Bartislava (Mercedes)
❙ Prvá stavebná poisťovňa, a.s.
❙ Ratiopharm Slovensko, s.r.o.
❙ Across Investment Services
❙ Ústredné Daňové riaditeľstvo SR
❙ ČSOB Leasing
❙ Centrálny depozitár SR

VÝZNAMNÉ PROJEKTY

Poštová banka – tlačové riešenie 2005
Dodávka sieťových multifunkčných zariadení pre tlač, kopírovanie, scanovanie
a faxovanie. Dodávka riešenia pre zabezpečenie a reportovanie tlače. Táto
technológia bola inštalovaná v Poštovej
banke ako prvá na Slovensku.
MPSVaR – 2003 / 2004
Dodávka rôznej výpočtovej techniky od
notebookov, cez servre až po rackové celky pre projekty MPSVaR.
Všeobecná zdravotná poisťovňa – 2004
Dodávka tlačiarní a externých terminálov
pre Komplexný informačný systém VšZP.
Ide o unikátny systém zabezpečenej tlače na všetkých pobočkách VšZP. Táto
technológia bola na Slovensku inštalovaná ako prvá a rozsah nasadenia bol
dovtedy najväčší v regióne CEEMA. Celoplošný servis.
Daňové riaditeľstvo – 2002 /2005
Celoplošný servis tlačiarní a nepretržitých
zdrojov napájania UPS na všetkých daňových úradoch na Slovensku.
Datacentrum – 2004
Projekt serverovej farmy s diskovým poľom na báze fibre channel technológie.
Súčasťou rešenia bolo aj centrálne zálohovanie na páskovú knižnicu bez zaťaženia LAN.

Kooperativa poisťovňa – 2002 /2005
Dodávka rôznej výpočtovej techniky: tlačiarne, notebooky, PC a servre.
Colné riaditeľstvo – 2003
Dodávka osobných počítačov a rackových servrov pre všetky colné úrady na
Slovensku. Išlo o najväčší projekt klienta v roku 2003. Celoplošný servis.
NKÚ – 2003 /2004
Kompletná výmena strojového parku klienta a podpora pri budovaní pobočiek
a ich infraštruktúry v Banskej Bystrici
a Košiciach.
ÚNMSR – 2002 /2005
Dodávka rôznej výpočtovej techniky: tlačiarne, notebooky, PC a servre.
Ministerstvo kultúry - 2003
Organizácia a zabezpečenie IT služieb
tlačových stredísk v Bratislave, Banskej
Bystrici a Rožňave pri návšteve Jána
Pavla II v roku 2003.
SKY Europe – 2003 / 2005
Dodávka 300ks PC INTEC pre call
centrum v Bratislave, vybavenie pobočiek v Budapešti a Varšave výpočtovou technikou.

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY

Obrat spoločnosti Softline Services, a.s.
za roky 2002-2005
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