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Zákla
adné ho
odnoty spoločn
s
nosti

Vízia
Byť vním
maný zákazníkmi a partne
ermi ako firm
ma poskytujúca kvalitné a jedinečné sslužby v oblasti
konzultá
ácií, návrhu a implementá
ácie flexibilnýých IT riešen
ní podporujúc
cich inováciuu, rast a hodn
noty
organizá
ácie.

Poslan
nie







ovať potreby
y klientov spo
oločnosti, čo tvorí predpo
oklad dodávkky kvalitných služieb
Neusstále analyzo
pre zzákazníka
Aktívvne zlepšova
ať úroveň našich dodávo k a poskytov
vaných služie
eb
Byť sspoľahlivým partnerom pre
p našich kliientov
Plniťť dohody a sľuby
Všesstranne podp
porovať, mottivovať, rozvííjať a ponúka
ať atraktívne možnosti scchopným a
zanieteným praccovníkom, na
akoľko odborrné znalosti a skúsenosti pracovníkovv sú najvyššo
ou
konkkurenčnou výýhodu celej spoločnosti
s
Odm
meňovať praccovníkov pod
dľa hodnoty, ktorú pre firm
mu prinášajú
ú

Firemn
né hodnotty
Dobré m
meno spoločn
nosti a dôvera v ňu zo strrany jej zame
estnancov ak
ko i všetkýchh zainteresov
vaných
strán pattria k najdôle
ežitejším hod
dnotám spolo
očnosti, ktorý
ými sa spoloč
čnosť riadi a stavia na nich.
Spoločno
osť podporujje rovnaké šance pre vše
etkých zamestnancov, prresadiť svojee nové, inova
atívne
myšlienkky.
DYNAMIKA









mestnancom i klientom po
ocit istoty a spolupatrično
s
osti
D – Dať zam
Y – bYť lídro
om na trhu IT
T konzultačnýých služieb
N – iNformovvať o dianí, zlepšovať
z
ko
omunikáciu
A – Adekvátne ohodnotiiť zamestnan
ncov
ať k maximá
álnym výkono
om
M – Motivova
I – Inovatívne myslieť
ne tvoriť
K – Kreatívn
A – Adaptovvať sa na eurrópskych trho
och

Ciele
V dnešnom konkuren
nčnom prostredí je kľúčo
ovým faktorom
m úspechu každej
k
spoloččnosti jej sch
hopnosť
nadväzo
ovať a udržiavať dobré vz
zťahy so svojjimi obchodn
nými partnerm
mi. Na základde toho kladieme
dôraz na
a nadväzovanie a budova
anie silných a zdravých obchodno-pa
o
artnerských vvzťahov, z kto
orých
profituje nielen naša spoločnosť, ale rovnako
o aj všetci naš
ši partneri. Náš
N úspech jee zároveň ús
spechom
nášho ob
bchodného partnera.
p

Profil a štruk
ktúra sk
kupiny Novitec
ch
História skupiny Novvitech siaha do
d roku 1989
9, kedy bola založená
z
spo
oločnosť NO
OVITECH. Ak
ktivity
spoločno
osti sa postupom času ro
ozširovali, čo dávalo impu
ulz pre vznik nových dcérrskych spolo
očností
tak na Slovensku ako
o aj v zahran
ničí, ktoré za čínali žiť vlas
stným životom. Postupnee boli založené
dcérske spoločnosti Novitech Tax, s.r.o., pFlo
ow, s.r.o., 12
21view Europ
pe, s.r.o. a B
BPM Consultiing, s.r.o.
úzko fokkusované na špecializova
ané riešenia. Novitech so
o svojimi dcérskymi spoloočnosťami a ďalšími
partnerskými firmami tvorí spolup
pracujúci „clu
uster“ Novitech Group.
Zameran
nie jednotlivýých spoločno
ostí:

NOVITECH a.s.
Spoločno
osť datuje svoj vznik do
d roku 19 89, orientov
vaná na poradenskú a konzultačnú
ú činnosť
v oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•

Konzultačné
é IT služby
Procesné ria
adenie
Projektové riiadenie
Podpora inovvačných procesov
Manažérske a hodnotiac
ce informačné
é systémy
Kolaboračné
é systémy
A
Architektúra podnikových
h informačnýých systémov
v

Novitech Tax, s..r.o.
Dcérska spoločnosťť spoločnos
sti NOVITEC
CH a.s., za
aložená v ro
oku 2002, zameraná na vývoj
rozsiahlyych podnikovvých informačných systém
mov:
•
•
•
•
•
•
•

Komplexný daňový
d
inform
mačný systé
ém pre Daňov
vé riaditeľstv
vo SR / Finannčnú správu SR
KRUZ – Kom
munikácia s registrom
r
účttovných závierok
V
VIES – Výme
ena údajov o platcoch DP
PH medzi štátmi
V
VATRef – Vrrátenie DPH medzi člensskými krajinami EÚ
e
eSVAT – Zdaňovanie ele
ektronických služieb posk
kytovaných subjektmi
s
nessídliacimi v EÚ
E
e
eTax – Portá
ál daňovej sp
právy
EXIS – Exekkútorský inforrmačný systé
ém

pFlow,, s.r.o.
Dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s., založe
ená v roku 20
002, zameraaná na implementáciu
procesne
e orientovaných riešení:
•
•
•
•
•

A
Automatizáccia procesov
Monitoring procesov
p
Inteligentné WEB riešeniia
Dokument a content man
nažment
Procesná a aplikačná
a
inttegrácia

121view
w Europe, s.r.o.
Dcérska spoločnosť, ktorá vznikla transformá
áciou spoločn
nosti Novisys
s, spol. s r.o.. v roku 2013
3.
Po transsformácii zam
meraná na rie
ešenia rozpo
oznávania ob
brazu a sledo
ovania objekttov. Poskytujjúca
riešenia pre:
•
S
Sledovanie a vyhodnoc
covanie návvštevnosti v obchodnýc
ch centráchh a maloobc
chodných
rreťazcoch

•
•

Návrh algorittmov a ich im
mplementácia
a pre riadeniie inteligentn
nej dopravy ( iTraffic)
Návrh algorittmov a ich im
mplementácia
a pre bezpeč
čnostné systémy (iSecurt
rtiy)

BPM C
Consulting
g, s.r.o.
Majetkovvo prepojená spoločnos
sť so spolo
očnosťou NO
OVITECH a.s., založenná v roku 1996 pod
pôvodnýým názvom Novitech
N
- VÚJE, s.r.o., o
od roku 2004 pôsobí pod názvom B
BPM Consultiing, s.r.o.
Zameriava sa na nassledovné akttivity:
•
•
•
•

Procesný au
udit, procesná
á analýza a o
optimalizácia
a procesov,
S
Strategické riadenie
r
a ho
odnotenie výýkonnosti (Ba
alanced Scorrecard),
Predimpleme
entačné ana
alýzy pri zavvádzaní nov
vých informa
ačných systéémov a elek
ktronizácii
sslužieb,
Manažérske poradenstv
vo (metodickká podpora a príprava projektov v rámci štruk
kturálnych
a iných fondo
ov SR, monitorovanie, in
nformovanosťť a publicita projektov),

Do „clusstra“ Novitecch Group za
araďujeme sp
polupracujúc
ce firmy hlás
siace sa k zznačke Novittech, a to
Novitech
h Partner, s.r.o., eCon
ntent Store Sarl, Luxe
embourg, NO
OVITECH N
Nové Zámk
ky, s.r.o.,
NOVITE
ECH Banská Bystrica, spo
ol. s r.o..

Štruk
ktúra šta
atutárny
ych org
gánov a vedeniia spolo
očnosti
Predsttavenstvo
nstva – Ing. Attila
A
Tóth, P
PhD.
Predseda predstaven
dseda predstavenstva – Ing. Peter Birrčák
Podpred
Člen pre
edstavenstva
a - Ing. Jozef Balun
Člen pre
edstavenstva
a – Ing. Martin Greš
Člen pre
edstavenstva
a - Ing. Pavel Karlík

Dozorn
ná rada
nej rady - Zuzana Dubovvecká
Predsedníčka dozorn
š Baluch
Člen dozzornej rady - Ing. Mikuláš
Člen dozzornej rady - Ing. Anton Lacko
L

Manažment spoločnosti
Ing. Attila
a Tóth, PhD. –
Ing. Joze
ef Balun –
Ing. Pete
er Birčák –
Ing. Marrtin Greš –
Ing. Gab
briela Baluno
ová –

Prezident
P
spo
oločnosti
Generálny
G
ria
aditeľ NOVIT
TECH a.s. a konateľ spooločnosti pFlow, s.r.o.
a 121view Eu
urope, s.r.o.
nateľ Novitec
Riaditeľ
R
a kon
ch Tax, s.r.o.
Finančný
F
ria
aditeľ NOVITECH a.s. a konateľ spoločnosti 121view
Europe,
E
s.r.o
o.
Konateľka
K
sp
poločnosti pF
Flow, s.r.o.

Členstvo v organizáciách
Knowled
dge4Innovation (K4I)
Europea
an Business and
a Innovation Centre N etwork (EBN
N)
Americká
á obchodná komora (Am
mCham)
Spoločno
osť pre proje
ektové riaden
nie (SPPR)
IBM Bussiness Partne
er – Software
e advanced ((IBP)

Štruktú
úra Novite
ech Group
p

Predsttavenstvo
da predstave
enstva – Ing
g. Attila Tóth
h, PhD.
Predsed
Zakladatteľ a prezide
ent spoločnos
sti NOVITEC
CH a.s. V rokoch 1999-20
001 pôsobil aako
člen pred
dstavenstva a viceprezid
dent pre Inforrmačné služb
by spoločnos
sti VSŽ, a.s. Člen
predstavvenstva Know
wledge for In
nnovation (ww
ww.knowledg
ge4innovatio
on.eu) a členn
Europea
an Business Innovation Network
N
(www
w.ebn.eu). V spoločnosti NOVITECH a.s.
zastrešu
uje európske projekty.
Kontakt: toth_attila@
@novitech.sk
dseda preds
stavenstva – Ing. Peter Birčák
Podpred
Podpred
dsedom predstavenstva sa
s stal v roku
u 2005. V spo
oločnosti NO
OVITECH a.ss.
pôsobil o
od roku 1993
3 na poste fin
nančného ria
aditeľa. Na ro
ovnakom pos
ste pôsobil v rokoch
2001 - 2003 v spoloččnosti VSŽ IN
NŽINIERING
G , s.r.o. a v rokoch
r
2003 - 2004 v
spoločno
osti VSŽ OCEKON, s.r.o. V súčasnossti zastáva fu
unkciu výkonného riaditeľľa
spoločno
osti Novitech
h Tax, s.r.o., ktorá je dcérrskou spoloč
čnosťou spolo
očnosti NOV
VITECH
a.s.
Kontakt: bircak_pete
er@tax.novite
ech.sk
edstavenstv
va - Ing. Jozef Balun
Člen pre
Za člena
a predstavenstva bol zvollený v roku 2
2005. Má za sebou pôsob
benie na Ústtave
experime
entálnej fyzikky v Košiciac
ch, neskôr na
a Výskumnom
m ústave tec
chnológie riaddenia v
Prahe, a od roku 199
92 v spoločnosti NOVITE
ECH a.s., kde
e v súčasnos
sti zastáva poozíciu
generáln
neho riaditeľa
a a zároveň je
j konateľom
m spoločností pFlow, s.r.o
o. a 121view
w
Europe, s.r.o., ktoré sú dcérskym
mi spoločnosťťami spoločn
nosti NOVITE
ECH a.s.
Kontakt: balun_jozeff@novitech.s
sk
Člen pre
edstavenstv
va – Ing. Marrtin Greš
Ing. Marrtin Greš zasttáva v spoloč
čnosti NOVIT
TECH a.s. fu
unkciu finanč
čného riadite ľa. Má
za sebou
u manažovan
nie Finančné
ého úseku sp
poločnosti, úspešné štúdium Finančnného
manažm
mentu a kurzu
u Efektívny manažér
m
na C
City Univerzite v Bratislav
ve. Vo funkccii člena
dozornejj rady pôsobil od roku 20
002 a vo funkkcii člena pre
edstavenstva
a pôsobí od ro
roku
2008. Je
e zároveň konateľom spo
oločnosti 121 view Europe
e, s.r.o.
Kontakt: gres_martin
n@novitech.s
sk
edstavenstv
va - Ing. Pav
vel Karlík
Člen pre
Od roku 1994 do rokku 2009 pôso
obil vo funkciii riaditeľa a konateľa
k
spo
oločnosti NOV
OVITECH
Bratislavva, s.r.o. Je členom
č
preds
stavenstva N
NOVITECH a.s.
a od roku 2002.
2
Predtýým dlhé
roky pôssobil ako špe
ecialista systé
émov riadeniia na Ústave
e aplikovanej kybernetikyy v
Bratislavve a špecialissta automatiz
začnej techn
niky na Štátnom výskumn
nom ústave
textilnom
m.
Kontakt: karlik_pavel@novitech.s
sk

Perso
onálna politika
a
Skupina Novitech db
bá na motivác
ciu, stabilizá ciu, rozvoj a vzdelávanie
e svojich praccovníkov, na
akoľko ich
považuje
e za svoj najvvýznamnejšíí potenciál.
i 59 pracovn
K 31.12.2015 sme zamestnával
z
níkov vrátan
ne 5 zamestnankýň na m
materskej/rodičovskej
dovolenkke. Prevažnú
ú väčšinu za
amestnancovv tvorili konzu
ultanti, IT šp
pecialisti, proogramátori a analytici.
Ich znallosti tvoria know-how
k
fiirmy, ktoré je kľúčovým
m atribútom jej úspešnoosti. Vekový
ý priemer
zamestn
nancov je 40 rokov. Väčš
šina zamestn
nancov (86%
%) má dosiah
hnuté vysokooškolské vzd
delanie II.
stupňa. P
Prevažnú ča
asť zamestna
ancov tvoria m
muži.
Štruktúra
a zamestnan
ncov podľa vz
zdelania:
86 % uko
ončené vyso
okoškolské vzdelanie II. sstupňa
14 % uko
ončené stred
doškolské vz
zdelanie

Štruktúra
a zamestnan
ncov podľa ve
eku:
20-29 ro
okov – 3 %
30-39 ro
okov – 31 %
40-49 ro
okov – 39 %
50-59 ro
okov – 20 %
60-69 ro
okov - 7 %

86%
14%

7%
3%

31%

20-29
30-39

20%

40-49
50-59
60-69

%
39%

Štruktúra
a zamestnan
ncov podľa pohlavia:
39 % že
eny
61 % muži

61%

39%

Zamestn
nanci získali v roku 2015 nasledujúce
e odborné certifikáty:
IBM Cerrtified Solutio
on Developerr - WebSphe rePortal 8.0 – 2 zamestn
nanci
IBM Web
bSphere Pro
ocess Serverr V7.0 Integra
ation Developer – 1 zame
estnanec
ITIL® Fo
oundation Ce
ertificate in IT
T Service Ma
anagement – 4 zamestna
anci
OMG-Ce
ertified UML Professional 2 – 2 zame
estnanci
TOGAF®
® 9 Foundatiion – 1 zame
estnanec

Motivá
ácia a stab
bilizácia prracovníko
ov
V rámci personálnej politiky vytvá
ára spoločno
osť adekvátne pracovné podmienky
p
a poskytuje systém
s
benefitovv, ktoré prisp
pievajú k spo
okojnosti zam
mestnancov.
Zamestn
nanci majú k dispozícii:








m
delávania – školenia,
š
kurrzy, semináre
e, výučba an
nglického jazyyka
možnosti vzd
ššportové akttivity - volejb
bal, futbal, ho
okej, tenis, pllaváreň, posilňovňa
ccelofiremné výlety,
ncov,
MDD pre detti zamestnan
p
príspevky na
a kultúrne po
odujatia,
vvernostné prrogramy dlho
oročným praccovníkom,
p
príspevky za
amestnávateľa na stravné
é.

Od roku 2009 majú okrem toho zamestnancci možnosť využiť na lettné dovolenkky apartmán
nový dom
v Chorvá
átsku.

Systé
ém man
nažérstv
va kvality
V spoloččnosti NOVIT
TECH a.s. je
e od roku 200
01 úspešne zavedený a udržiavaný systém man
nažérstva
kvality (Q
QMS) podľa ISO normy.
Spoločno
osti NOVITE
ECH a.s., Novitech
N
Ta
ax, s.r.o. a pFlow s.r.o
o. boli v dňňoch 29.-30
0.10.2013
recertifikkované a bol im udelený certifikát sysstému manaž
žérstva kvality podľa STN
N EN ISO 90
001:2009
na nasle
edujúce činno
osti:
-

dod
dávka konzultačných služieb v oblassti procesného riadenia, projektovéhho riadenia a návrhu
arch
hitektúry info
ormačných sy
ystémov
mov
imp
plementácia komplexných
k
h integrovanýých podnikov
vých informačných systém
imp
plementácia procesných
p
riešení
r
auto
omatizácia procesov
p

Certifiká
át je platný do roku 2016.
V roku 2
2015 bol v sp
poločnostiach
h vykonaný d
dohľad nad certifikovaným
c
m systémom
m manažérstv
va kvality.
Audítorsský tím potvrrdil, že NOV
VITECH a.s.,, pFlow, s.r.o. a Novitec
ch Tax, s.r.oo. spĺňajú po
ožiadavky
kvality vzzťahujúce sa
a na predmett certifikácie..

Projekty a riešenia skupiny NTG v roku 2015
Projekt: IS RDS (IS pre Reformu Daňovej správy)
Na prelome rokov 2014-2015 bol úspešne zavedený do prevádzky projekt Read-Only RDS pre FS SR:
Naša dcérska spoločnosť Novitech Tax. s.r.o. zabezpečuje komplexnú podporu prevádzky
a rozvoja v zmysle legislatívnych zmien. Systém slúži ako archív a podpora pre súčasný ISFS
(Informačný systém Finančnej správy SR). Bol pripravený prechod na grafický IS GoDIS poskytujúci
nové grafické rozhranie s vyšším komfortom pre užívateľa plne pokrývajúci funkčnosť IS RDS.
Projekt: VšZP ADMIS (Administratívny IS)
Okrem zabezpečovania štandardnej prevádzky subsystému ADMIS bolo do hromadnej prevádzky
odovzdané Centrálne úložisko dokumentov (CUD), ktoré poskytuje služby pre všetky subsystémy
Komplexného informačného systému VšZP v rámci napĺňania strategického cieľa, ktorým je
elektronizácia papierového úradu a tým minimalizácia súčasnej spotreby papiera vo všetkých
oblastiach organizácie. V rámci podpory prevádzky bol zabezpečovaný drobný rozvoj modulov CSU
(Centrálna správa používateľov), SK (Správa konfliktov) a UD (Úložisko interných dokumentov na
platforme MS SharePoint).
Projekt KRUZ (Komunikácia s Registrom Účtovných Uzávierok)
Informačný systém zabezpečujúci prijatie účtovných závierok a ich súčastí prostredníctvom daňových
úradov finančnej správy elektronickou, resp. papierovou formou. Po doručení sú vykonané definované
kontroly a v prípade korektného podania sú účtovné závierky následne preposlané do registra
účtovných závierok, kde sú podľa typu zverejnené vo verejnej, resp. privátnej časti. V prípade
nekorektného podania sú identifikované príčiny a správca dane na základe tejto analýzy údajov zaháji
príslušné konanie voči daňovému subjektu
Projekt VIES (VAT Information Exchange System)
Rozvoj a podpora prevádzky systému VIES a jeho napojenie na ISFS SR. Budovanie jednotného trhu
v rámci krajín Európskej únie malo za následok zrušenie kontrol pohybu tovaru na hraniciach medzi
členskými štátmi EÚ. Zrušenie hraničných kontrol prinieslo niekoľko pozitívnych prvkov ako je
samotné zjednodušenie výmeny tovarov, odbúranie veľkého množstva dokumentov a v konečnom
dôsledku aj zníženie cien vymieňaných tovarov. Aby sa však zabránilo možným podvodom v súvislosti
s neexistenciou kontroly na hraniciach, je v rámci EÚ vybudovaný systém VIES, ktorý umožňuje:
 firmám získať rýchlo potvrdenie o platnosti registrácie DPH ich súčasných resp. potenciálnych
obchodných partnerov,
 zamestnancom daňovej správy monitorovať a kontrolovať toky intrakomunitárnych obchodov
s cieľom odhaliť všetky možné podvody,
Projekt VREF (VAT Refund)
Rozvoj a podpora prevádzky informačný systém na podporu vratiek DPH v rámci EÚ.
VREF obsahuje 4 základné moduly:
 Prijatie žiadostí od tuzemských žiadateľov
 Spracovanie a odoslanie údajov do jednotlivých členských štátov EÚ
 Príjem žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ
 Spracovanie žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ
Projekty: VSE/RWE – WEB aplikácie
Pochôdzky – aplikácia určená na plánovanie, evidenciu a vyhodnocovanie pochôdzok (interný audit)
vykonávaných v súlade s BOZP. Súčasťou aplikácie je evidencia a sledovanie plnenia úloh
vyplývajúcich zo zistení počas pochôdzok. Aplikácia je v prevádzke od roku 2011. V roku 2015 bola
poskytovaná aplikačná podpora.
VLaK - Vzdelávanie, lekárske prehliadky a kvalifikácie.
V roku 2012 bol realizovaný projekt na vývoj a dodávku riešenia. Riešenie bolo nasadené koncom
roka do skúšobnej prevádzky.
Aplikácia pokrýva 3 hlavné oblasti:
a. Kompetenčný manažment – správa požadovaných kompetencií na pracovných miestach
a sledovanie aktuálneho stavu kompetencií jednotlivých zamestnancov

b. Lekárske prehliadky - plánovanie lekárskych prehliadok, objednávanie zamestnancov na
lekárske prehliadky, spracovanie výsledkov lekárskych prehliadok ako aj sledovanie
finančného plánu lekárskych prehliadok.
c. Vzdelávanie - plánovanie vzdelávacích aktivít, podpora organizovania konkrétnych
vzdelávacích akcií, prihlasovanie zamestnancov na vzdelávaciu akciu, schvaľovanie účasti
zamestnancov ich nadriadenými, evidovanie výsledkov vzdelávacích akcií a sledovanie
finančného plánu vzdelávania
V roku 2015 bola poskytovaná aplikačná podpora.
Na základe požiadavky používateľov bola dopracované nová časť aplikácie určená na evidenciu
a sledovanie nameraných hodnôt faktorov práce a pracovného prostredia. Legislatívna úprava si
vyžiadala zmenu v posudku z lekárskej prehliadky vykonávanej pracovnou zdravotnou službou.
Helpdesk KAM - aplikácia určená pre spracovanie požiadaviek korporátneho zákazníka VSE
zamestnancom Back Office. V roku 2014 sa realizovala analýza a implementácia aplikácie. Aplikácia
poskytuje nasledovné funkcionality: prijatie novej požiadavky z externého portálu, zadanie novej
požiadavky, spracovanie požiadavky, sledovanie termínov, notifikovanie zákazníka, komunikácia so
zákazníkom, evidovanie sprievodnej dokumentácie, prehľady požiadaviek. V roku 2015 bola
poskytovaná aplikačná podpora aplikácie a boli dopracované rozšírenia poskytovanej funkcionality.
Významnou zmenou bolo dopracovanie sledovania priebehu procesu vybavovania požiadavky
zákazníka a doplnenie dashboardu pre koordinátora spracovania požiadaviek.
HR Formuláre - v roku 2015 bol vypracovaný analytický dokument obsahujúci detailnú špecifikáciu
biznis požiadaviek pre implementáciu aplikácie elektronické schvaľovanie HR formulárov.
Konkrétne sa jedná o formuláre:
 Žiadosť o zriadenie pracovného miesta
 Návrh na zmenu pracovného a mzdového zaradenia.
Špecifikácia biznis požiadaviek v tomto analytickom dokumente má slúžiť ako podklad pre
vypracovanie technickej špecifikácie a následný vývoj aplikácie.
Projekt: Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania
hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Dcérska spoločnosť pFlow s.r.o. poskytla nasledovné poradenské služby v rámci analýzy ISV
(Informačný systém výstavby):
 procesný model súčasného stavu v oblasti územného plánovania, stavebného konania
a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 analýza dátových tokov medzi subjektmi zapojenými v príslušných procesoch
 vypracovanie požiadaviek na riešenie IS, ktoré bude podporovať procesy v oblasti programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 procesný model budúceho stavu (optimalizovaný procesný model) v oblasti programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Projekty: Manažérske informačné systémy
V roku 2015 Novitech pokračoval v implementácií manažérskych IS. Implementovali sme nasledujúce
riešenia:
 KOMFOS (veľkoobchod a sieť maloobchodných predajní) – vytvorenie hodnotiaceho modelu
pre veľkoobchod a maloobchod, model hodnotenia mesačných, kvartálnych a ročných
bonusov
 Tauris (výroba a distribúcia mäsových výrobkov) – hodnotenie nákupu, hodnotenie predaja a
kalkulácia spätných bonusov
 Anavek (dovozca a distribútor strešných okien) – analýza predaja, monitoring faktúr
 L&L trading (predaj stavebnín) – štatistiky predaja
 Lumarkt (dovozca a distribútor konzervovaných potravín) – sledovanie zásob a ich
obrátkovosť
 Kosit (spracovanie odpadu) – spracovanie a kontrola kontrolného výkazu DPH, obratov na
sklade a investičného majetku
 Mirad (sieť predajní) – hodnotenie predaja
 PIMA (distribúcia nápojov) – riešenie pre evidenciu obalov
 UJD (Úrad jadrového dozoru) – hodnotenie zmlúv, objednávok, faktúr
 Podpora a rozvoj riešení u existujúcich zákazníkov (MilkAgro, Noema, Inmedia, Impol,
ProCare)

Projekty: 121view
Okrem už zavedených projektov sledovania a vyhodnocovania návštevnosti pre obchodné centrá
a malo-obchodné reťazce, boli rozvíjané služby v oblasti VCA (Video Content Analytics), a to: sArea
v oblasti security: automatické otváranie brán a dverí na základe rozpoznania tváre či rozpoznania
evidenčného čísla vozidla. Implementovali sme pilotný projekt iTraffic pre automatickú tvorbu štatistík
z dopravy, výpočet priemernej čakacej doby vozidiel na jednotlivých križovatkách a automatické
vyhodnocovanie nehôd a dopravných priestupkov. Bol navrhnutý a odsimulovaný algoritmus
inteligentného riadenia križovatiek na základe štatistík a reálneho stavu vozidiel pred križovatkou.
Projekt: InnoCreate
Novitech v konzorciu pod vedením EBN (European Business Network) na podporu/akceleráciu
začínajúcich firiem z oblasti inovatívneho kreatívneho priemyslu v krajinách EU. Projekt je financovaný
z prostriedkov EU v rámci H2020 (644386).
Projekty: CASE_ERP
V roku 2015 sme úspešne pokračovali v podpore podnikového informačného systému CASE*ERP
u našich existujúcich zákazníkov (Kosit, Komárno - mestské podniky, UJD, IPR) . ERP balík je
určený pre riadenie stredne veľkých spoločností s potrebou spracovania veľkého objemu dát. Je
postavený na báze CASE technológie v prostredí databázy firmy ORACLE.
Projekty: Kolaboračné riešenia na platforme MS SharePoint
Interne používame systém na spracovanie ponúk, riadenie projektov a inovácií. V roku 2015 sme
zabezpečovali podporu na implementovaný systém:
 služobných ciest u zákazníka (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a sieťových služieb),
 riadenia hotela, reštaurácie a školiaceho centra (TeleDom)
 riadenie predaja, fotografov a bonusov pre GIV (Google Interior View) pre eContent Store
Projekt Exis
Exekútorský informačný systém je aplikácia určená pre pracovníkov exekútorských úradov. Slúži na
evidenciu a realizáciu úkonov vykonávaných v rámci exekučných konaní. Exis zabezpečuje kompletnú
elektronizáciu
exekučného konania, prepojenie na centrálne registre obyvateľov a exekúcií,
automatické lustrácie nehnuteľností, vozidiel, účtov v bankách, prepojenia na Sociálnu a zdravotné
poisťovne.
Projekt Exis-SP
Informačný systém Exekúcie podľa správneho poriadku pre samosprávu (EXIS-SP) je komplexný
informačný systém podporujúci výkon exekúcií a súvisiacich procesov podľa Zákona o správnom
konaní (správny poriadok) č. 71/1967 Zb. a je určený pre úrady miestnej samosprávy.
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