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AITEN A JEHO ĽUDIA
Spoločnosť AITEN svoju firemnú stratégiu už tradične
zakladá na štyroch silných pilieroch – na ľuďoch, ich
znalostiach, na kvalite produktov a moderných technológiách. Najdôležitejším z týchto pilierov sú ľudia.
Investície do kvalitného výberu ľudských zdrojov,
pravidelného vzdelávania a potrebnej certifikácie pracovníkov pomáhajú vytvárať tím vysokokvalifikovaných
profesionálov, ktorých hlavnou devízou sú kreativita,
vedomosti, schopnosť komunikovať s klientom
a neustála príprava na technológie zajtrajška.

4

5

A JEHO ĽUDIA

Vážené dámy a páni.

S

Rok rastu a stability

poločnosť AITEN pôsobí na trhu už deväť rokov a myslím si, že
je to dosť dlhá doba, aby sme mohli skonštatovať, že naša firemná stratégia prináša svoje ovocie. Stali sme sa vyspelou, modernou a rešpektovanou spoločnosťou, ktorá si vydobyla popredné
miesto na trhu informačných technológií. Ponúkame produkty
a služby, ktoré riešia problémy našich klientov a zároveň prispievajú
k ich vlastnej prosperite. A čo je možno najdôležitejšie – tak, ako sa rozvíja trh informačných technológií, ako sa rozvíjajú a rastú naši klienti,
rovnako rastieme aj my a dokážeme udržať krok s požiadavkami, ktoré
ktoré trh na nás kladie.
V roku 2005 sme opäť zaznamenali rast všetkých rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov. Dosiahli sme plánovaný zisk a rástli aj naše
tržby a vlastné výkony. Ideme vpred a nespomaľujeme, hľadáme nové
a nové riešenia a to sa odráža aj na našich ekonomických výsledkoch.
Minulý rok bol významný naším podielom na záverečnej etape projektu
reštrukturalizácie Slovenských elektrární, a. s. Pre nášho najdôležitejšieho
partnera sme odviedli kus práce, na ktorú sme zároveň patrične hrdí.
Výborné hospodárske výsledky nám umožnili, aby sme mohli venovať pozornosť aj mimo oblasť nášho podnikania. Z vlastnej skúsenosti
vieme, že investície do ľudí a vzdelania sú najlepšími investíciami, preto sme časť nášho zisku sponzorsky venovali oblastiam, ktoré považujeme za dôležité a ktoré už tradične podporujeme: školstvu, kultúre,
zdravotníctvu a charite. Nezabúdame však ani na našich vlastných ľudí.
Ich schopnosť rastu, záujem o dosahovanie najvyšších cieľov, tvorivé
súťaživé myslenie a vernosť našej spoločnosti len potvrdzujú našu filozofiu, že úspech firmy je spoločným dielom všetkých zamestnancov.
Je pre nás samozrejmé, že sa snažíme oceňovať ich prístup a motivovať
ich zlepšovaním pracovných podmienok a vytváraním solídneho pracovného aj mimopracovného zázemia.
Rok 2006 pred nás kladie rovnaké požiadavky ako v predchádzajúce roky: udržať nastúpený trend a zostať medzi najlepšími. Nepoľaviť
v pracovnom nasadení a hľadať príležitosti tam, kde ich nevidia iní.
Budeme pokračovať a rozvíjať spoluprácu s našimi partnermi, pretože ich skúsenosti a výsledky sú pre nás kľúčové. A čo je najdôležitejšie
– musíme sa pripraviť na privatizáciu nášho najdôležitejšieho zákazníka, Slovenské elektrárne, a. s.
Spoločnosť AITEN je plná mladých a tvorivých ľudí, ktorí sú odhodlaní dosahovať výrazné pracovné úspechy a neboja sa vysokých nárokov.
Zároveň nasadenie a porozumenie našej firemnej filozofie vytvára predpoklad, že aj rok 2006 bude pre spoločnosť AITEN rokom úspešným.

RNDr. Radoslav Laurinec

RNDr. Radoslav Laurinec
generálny riaditeľ
podpredseda predstavenstva
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PREDSTAVENSTVO
Valné zhromaždenie AITEN, a. s.

Obchodné meno: AITEN, a. s.
Sídlo: Sibírska 1, 917 00 Trnava
IČO: 36221945
Dátum zápisu do OR: 30. 6. 1997
Právna forma: akciová spoločnosť
Základné imanie: 6 000 000 Sk
Počet zamestnancov: 42
Pracovisko Levice: Hotel ATÓM,
Sv. Michala 4, 934 01 Levice
Pracovisko Bratislava:
Miletičova 5, 824 84 Bratislava 24
Pracovisko Trenčín:
Soblahovská 2, 911 69 Trenčín

Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov, fakulty SET v Žiline. Od roku 1977 do roku 1999 pracoval v SSE, š. p., Žilina.
V rokoch 1999 – 2000 pôsobil ako projekt manažér DELTA
electronic servis, Bratislava. V roku 2000 sa vrátil ako generálny riaditeľ do SSE, š. p., Žilina a v tejto funkcii zostal aj
po transformácii podniku, tiež ako predseda predstavenstva
SSE, a. s., Žilina. Od mája 2003 zastáva funkciu predsedu
Predstavenstva a generálneho riaditeľa SE, a. s.

Predstavenstvo AITEN, a. s.

100 Generálny riaditeľ AITEN, a. s.
Mgr. Kamila Jandzíková / člen

120 Referát ekonomiky
a controllingu

300 Úsek systémov
a prevádzky

Organizačná štruktúra
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h. Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc. / predseda

Dozorná rada AITEN, a. s.

110 Kancelária GR
a Predstavenstva AITEN, a. s.

200 Úsek riadenia
projektov

DOZORNÁ RADA

Ing. Ivan Lovíšek

RNDr. Radoslav Laurinec

Ing. Eugen Wirth

predseda

podpredseda

člen

Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, odbor priemyselné inžinierstvo. Od ukončenia školy v roku 1993
pracoval v oblasti financií a auditu
prevádzkového a strategického poradenstva. V súčasnosti pracuje ako
výkonný riaditeľ pre finančnú politiku
v Slovenských elektrárňach a vykonáva
funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti AITEN, a. s.

Absolvent Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ v Košiciach, odbor teoretická
kybernetika. Od ukončenia vysokej
školy v roku 1980 pôsobí v oblasti informačných systémov v energetike.
Od roku 1997 zastáva funkciu podpredsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa AITEN, a. s.

Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT
Bratislava. Od skončenia školy v roku
1986 pôsobí v oblasti energetiky, kde až
do roku 1997 pôsobil vo funkcii vedúceho oddelenia riadenia údržby. Od roku
1997 pôsobí ako člen predstavenstva
a vedúci úseku riadenia projektov
v spoločnosti AITEN, a. s., Trnava.
Držiteľ viacerých osvedčení v oblasti
riadenia projektov a systémov manažérstva kvality.

Absolventka Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici.
Od roku 1987 pracovala v KK Company, s. r. o., Banská
Bystrica. V rokoch 1994 – 1999 pôsobila v Dopravnej banke. V rokoch 2000 – 2002 bola riaditeľkou personálneho
a mzdového úseku v akciovej spoločnosti SOFTIP. Od roku
2002 bola poslankyňou NR SR. Do funkcie vrchnej riaditeľky Úseku ľudských zdrojov a kapitálových účastí SE, a. s.,
bola menovaná 1. decembra 2003.

400 Úsek návrhu
a vývoja

500 Úsek obchodu,
marketingu a služieb

410 Skupina návrhu
a vývoja STD

510 Referát obchodu,
a marketingu

420 Skupina návrhu
a vývoja nástrojov
PM

520 Referát riadenia
kvality a organ.
riadenia

430 Skupina návrhu
a vývoja MS

530 Referát riadenia
ľudských zdrojov

Absolvent EF SVŠT v Bratislave. Od roku 1972 pracoval
v JE Bohunice a venoval sa návrhu a riešeniu aplikačného programového vybavenia pre JE. Od roku 1977 je
zamestnaný vo VUJE Trnava, a. s., kde pracoval v oblasti
informačných systémov JE. Od roku 1997 je riaditeľom
divízie informačných technológií.

540 Referát TP,
služieb, BOZP a PO

Ing. Štefan Nižnan / člen

Ing. Rudolf Kubička / člen
Absolvent Národohospodárskej fakulty VŠE v Bratislave,
odbor náklady a ceny. Od roku 1991 pôsobí ako vedúci
vývoja v DELTA E. S., a. s., kde zároveň zastáva funkciu
predsedu predstavenstva.

Ing. Ján Mitošinka, CSc. / podpredseda

Absolvent Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave. V roku 1986 nastúpil do Atómových elektrární Bohunice. V roku 1990 prešiel na post
technického riaditeľa a. s. Karpatia Trnava. V rokoch
1994 – 2003 súkromne podnikal v investičnej výstavbe
a prevádzkach služieb. Od 1. januára 2004 zastáva funkciu
riaditeľa závodu 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce.
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Ľudia, znalosti, kvalita, technológie
Od svojho založenia a vstupu na trh v roku 1997 sa AITEN, a. s., vyprofilovala ako moderná spoločnosť
orientovaná na zákazníka, so zreteľne artikulovanou firemnou filozofiou, dôsledne prepracovaným
systémom kvality a silným tímom špičkových odborníkov. Dnes je spoločnosť AITEN dynamicky sa
rozvíjajúcou firmou, ktorá pre svojich klientov vytvára produkty a služby zohľadňujúce ich potreby
a priority meniaceho sa trhu. Jej riešenia sú dokonale prispôsobené potrebám klientov, ktorí v nej
nachádzajú zázemie prispievajúce k ich ekonomickému rastu a prosperite.

Ľudia, znalosti, kvalita, technológie

H

lavným cieľom spoločnosti AITEN je vytvoriť pre zákazníka optimalizovaný informačný systém. Cestou k dokonalému
riešeniu a hlavným kľúčom k obojstrannej
spokojnosti je dokonalé poznanie aktivít,
problémov a predstáv zákazníka, čo sa dá dosiahnuť jedine vzájomnou intenzívnou komunikáciou
a schopnosťou porozumieť jeho potrebám. Ideálne
riešenia vznikajú len tam, kde dodávateľ a používateľ produktu aktívne spolupracujú, preto spoločnosť
AITEN vytvára odborné tímy zložené z expertov
a v úzkej spolupráci s klientom analyzuje problémy,
navrhuje varianty riešení, citlivo vyberá finálnu verziu následne realizuje, testuje, implementuje a napokon aj dôsledne kontroluje použité riešenia.
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Ľudia – základný pilier firemnej stratégie
Spoločnosť AITEN svoju firemnú stratégiu už tradične zakladá na štyroch silných pilieroch – na ľu-

ďoch, ich znalostiach, na kvalite produktov a moderných technológiách. Najdôležitejším z týchto
pilierov sú ľudia. Investície do kvalitného výberu
ľudských zdrojov, pravidelného vzdelávania a potrebnej certifikácie pracovníkov pomáhajú vytvárať
tím vysokokvalifikovaných profesionálov, ktorých
hlavnou devízou sú: kreativita, vedomosti, schopnosť komunikovať s klientom, neustála príprava
na technológie zajtrajška a zameranie na oblasti
pôsobnosti klientov. Vďaka investíciám do ľudí je
spoločnosť AITEN schopná ponúknuť riešenia postavené na hlbokom porozumení problémom klienta, moderných technológiách a schopnosti nájsť
efektívne riešenia.

Filozofia bezpečnosti a kvality
Spoločnosť AITEN buduje svoje produkty výlučne na platformách najvýznamnejších spoločností,
ktoré sú lídrami v tvorbe informačných technológií

zajtrajška. Svojim klientom tak dokáže garantovať,
že udržia krok s technologickým vývojom a požiadavkami trhu. Táto spolupráca zároveň garantuje
aj vysokú úroveň bezpečnosti dát a postupov. Bezpečnosť je jeden z faktorov, ktorým spoločnosť AITEN venuje mimoriadnu pozornosť. Certifikácia
podľa normy ISO 9001: 1994 v roku 2000, recertifikácia podľa novej normy ISO 9001:2000 v roku 2001 a následný kontrolný audit a certifikát
certifikačnej spoločnosti z 1. 4. 2005 dokazujú, že
systém kvality je v spoločnosti AITEN zavedený
a dokumentovaný no predovšetkým funkčný. Je
to zároveň aj neprehliadnuteľný signál o filozofii
kvality. Spoločnosť AITEN je certifikovaným partnerom spoločností Microsoft, Oracle, partnerom
spoločnosti Intergraph. Zároveň je členom Slovenskej spoločnosti pre systémovú integráciu členom
Spoločnosti pre projektové riadenie a členom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Podpora vzdelávania a kultúry
Spoločnosť AITEN sa angažuje aj v oblastiach, ktoré s informačnými technológiami priamo nesúvisia.
Prostredníctvom sponzoringu je prítomná v školstve, športe, kultúre aj charite. Pomáha školským
a sociálnym zariadeniam, podporuje športovú činnosť a projekty, ktoré usilujú o uchovávanie cenných informácií pre budúce generácie. Pomoci od
spoločnosti AITEN sa tešili už v Divadle Andreja
Bagara v Nitre, Detskom domove Opora, Základnej škole v Leviciach, Strednej záhradníckej škole,
Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity, Futbalovom oddieli Lubina, v Plaveckom oddieli STU
Trnava, vo Fakultnej nemocnici Trnava, v Združení
Útočište Kremnica, v Tenis klube Slávia Trnava. Vďaka jej podpore mohla rozvíjať svoju činnosť Nadácia
Osudy predkov a svoj podiel má aj na pokračovaní
úspešného vydavateľského projektu Stopy dávnej
minulosti Vydavateľstva Rak.
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Systémová integrácia:

Manažérske systémy:

Ing. Juraj Gál

Ing. Vladimíra Duníková

Správa a údržba
technologických zariadení:

AITEN A JEHO PRODUKTY
Podstatou úspechu spoločnosti AITEN je schopnosť
pružne reagovať na požiadavky zákazníkov. Na základe dôkladného poznania ich potrieb im spoločnosť
dokáže ponúknuť optimálne riešenia, hľadá a vyvíja
najvhodnejší informačný systém, poskytuje produkty
osvedčené v praxi a prispôsobuje ich zákazníkovým
zámerom. V spolupráci so svojimi partnermi, ktorými
sú osvedčení svetoví lídri IT technológií, stavia
spoločnosť AITEN na filozofii kvality, vďaka čomu jej
produkty nesú všetky znaky vyspelých, účinných
a komplexných nástrojov riadenia a plánovania
v modernej spoločnosti.

Správa technickej dokumentácie:

Ing. Aladár Bokor

RNDr. Ján Ulický,
Ing. Juraj Czigányi

Riadenie projektov:

Ing. Milan Rojko,
Ing. Ladislav Záhorský

A JEHO PRODUKTY

Systémová integrácia
Transparentné a jasné riadenie podniku
Ideálny informačný systém umožňuje prehľadné sledovanie materiálových a finančných tokov,
zlepšuje operatívne aj strategické riadenie a zjednodušuje jeho vyhodnocovanie. Navyše musí byť
prispôsobivý tak, aby pri zmene časti systému nebolo treba meniť celý systém. V podnikovej praxi sa
však používajú rôznorodé systémy a aplikácie, ktoré sú často vzájomne nekompatibilné. Pred systémovým integrátorom preto stojí úloha vytvoriť funkčný a efektívny systém, ktorý je schopný pracovať
nepretržite a je odolný voči výpadkom techniky alebo zlyhaniu ľudského faktora.

Transparentné a jasné riadenie podniku

S

ystémová integrácia, poskytovaná spoločnosťou AITEN, spája všetky systémy a aplikácie
používané v podniku do jedného organického celku – informačného systému. Ten sa
buduje na mieru a podľa potrieb zákazníka,
pričom býva ponechaná dostatočná rezerva na implementáciu ďalších možných aplikácií. Riadenie podniku sa vďaka systémovej integrácii stane naozajstným
riadením a nie iba intuitívnym odhadovaním situácie alebo odstraňovaním chýb, vzniknutých vďaka
nedostatkom v informačnom systéme.
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Filozofia SI
Systémová integrácia (SI) spoločnosti AITEN je procesom plánovania, navrhovania, zavádzania, riadenia
a integrovania celého informačného systému do jedného celku, ktorý pokrýva súčasné a rešpektuje budúce
potreby zákazníka. Dôležité však je, aby zákazník po-

cítil konkrétne výsledky a prínosy zjednoteného informačného systému. Tejto požiadavke je prispôsobená
aj filozofia systémovej integrácie spoločnosti AITEN,
ktorá dáva dôraz na partnerský vzťah so zákazníkom,
podporu zo strany vedúcich firiem v oblasti IT a na
spoluprácu s lokálnymi partnermi. Práve vysoká úroveň komunikácie a špičkové technológie dávajú zákazníkom spoločnosti AITEN istotu, že navrhnutý informačný systém bude optimálne spĺňať ich očakávania
a rýchlo dokáže prinášať konkrétne výsledky.

Realizácia SI
Realizácia systémovej integrácie je v spoločnosti AITEN postavená na spoľahlivých pilieroch, ktorými sú
špičkové technologické riešenia, otvorenosť, modulárnosť, rozširovateľnosť a rezerva vo výkonnosti, optimálne dimenzovanie, zaručená perspektíva a ochrana investícií. Všetky navrhované riešenia prechádzajú

niekoľkostupňovou kontrolou a overovaním, aby sa
preverila ich optimálnosť pre potreby zákazníka. Až
po procese skúšania a overovania príde k realizácii
riešení, vďaka čomu má zákazník počas celej implementácie informačného systému kontrolu nad napĺňaním svojich cieľov a požiadaviek.

Cieľ SI
Cieľom a výsledkom systémovej integrácie spoločnosti AITEN je vytvorenie integrovaného informačného systému, ktorý spája do jedného celku údaje,
procesy, formuláre a dokumenty, navyše s maximálnou automatizáciou činností. To, čo sa predtým muselo uskutočňovať na rôznych platformách, častokrát
vzájomne nekompatibilných, teraz prebieha v jednom systéme. Riadiaci manažment má okamžitý prístup ku všetkým procesom prebiehajúcim vo firme,
môže pružne reagovať na vzniknutú zmenenú situ-

áciu a omnoho aktívnejšie môže zasahovať do práve
prebiehajúcich procesov.

Služby a technológie
Realizácia systémovej integrácie vyžaduje postupnosť
jednotlivých krokov, ktoré umožnia dôsledne a v požadovanej kvalite splniť požiadavky zákazníka. Zavisí
však aj od úrovne a vyspelosti informačného systému, ktorý zákazník doteraz používal, takže z celého
balíka služieb si môže vybrať to, čo práve považuje
za nevyhnutné. Spoločnosť AITEN poskytuje pre realizáciu systémovej integrácie tieto služby: stanovenie stratégie a cieľov (analýzy, konzultácie, projekty),
vývoj informačných systémov (riadenie projektov,
analýza, vývoj, dodávky, uvádzanie do prevádzky,
školenia), prevádzka informačných systémov (analýza, konzultácie, administrácia, hotline, support,
upgrade, bezpečnosť).

V projektoch používame
technológie firiem: Microsoft (Active Directory, operačné systémy serverov
a PC, Exchange, SQL Server, Systems Management
Server, Microsoft Operation Manager, SharePoint
Portal Server, kancelársky
SW), Oracle (databázové systémy) a HP (HP-UX,
servery, diskové polia, zálohovacie zariadenia, PC,
tlačiarne)
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Systém ARSOZ
Správa a údržba technologických zariadení ARSOZ
Podmienkou každého úspešného nepretržitého výrobného procesu je prehľad o stave technologických zariadení. Systém ARSOZ poskytuje nielen komplexné informácie o stave všetkých podnikových
zariadení, ale aj stanovuje harmonogram ich údržby, podáva správu o charaktere porúch a vypracúva úlohy a pracovné príkazy. Prevádzka technologických zariadení sa tak stáva rýchlou a efektívnou,
bez zbytočných strát spôsobených nečakaným zlyhaním technicko-výrobného zázemia a následných
nepredvídaných výdavkov na diagnostiku a liečbu vzniknutých porúch.

Správa a údržba technologických zariadení

S
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ystém ARSOZ je primárne určený pre aplikáciu v spoločnostiach, ktoré prevádzkujú veľké
množstvo technických zariadení, umiestnených na jednom alebo viacerých miestach.
Systém integruje funkcie riadenia prevádzky
a údržby technických zariadení, kontroly prevádzkových nákladov a ľudské zdroje. Svojim užívateľom
poskytuje komplexné informácie o stave ich zariadení, vypracováva plán údržby, umožňuje hlásenie
porúch, vytvára a distribuuje úlohy a pracovné príkazy. Zároveň obsahuje celý rad modulov pre zabezpečovanie procesov spojených so sledovaním prác
v kontrolovanom pásme a tiež modulov pre sledovanie prípravy hodnotenia prevádzkových ukazovateľov pri výrobe elektrickej energie a tepla.
ARSOZ je navrhnutý a vyvinutý ako modulárny systém s dôrazom na aplikovateľnosť v rôznych

organizačných štruktúrach a rozdielnom spôsobe
riadenia údržbárskych prác v podnikoch s kontinuálnou výrobou ako energetika a chémia. Dôkazom toho je jej úspešné využívanie v širokej škále
energetických zariadení (jadrové, klasické a vodné
elektrárne).
Systém ARSOZ výrazne urýchľuje vykonávané
činnosti v údržbe, čím sa prevádzka podnikov stáva plynulou a minimalizuje sa tak riziko zanedbaných nedostatkov, ktoré by mohli viesť k závažným
kolíziám.
ARSOZ je moderný systém pracujúci nad databázou ORACLE vyvíjaný v prostredí DESIGNER
2000 a DEVELOPER 2000. Vysoký stupeň parametrizácie (štruktúra číselníkov, vecný obsah dokumentov, ich kolobeh, tlačové zostavy a mnohé iné)
umožňuje v procese nasadzovania dokonalé prispô-

sobenie systému požiadavkám zákazníka. Systém
ARSOZ pozostáva z 30 modulov, logicky členených
do 4 oblastí, pevne integrovaných do jedného homogénneho systému: Správa a údržba zariadení,
dozimetria, prevádzka a administrácia.
Systém ARSOZ tvorí organickú súčasť podnikového Informačného systému a má pevné väzby
na mnohé ďalšie aplikácie: optimalizáciu harmonogramu odstávky, materiálnotechnické zásobovanie,
ekonomiku, personalistiku, manažérsky informačný
systém, riadiace systémy technologických procesov
a technický archív.
Systém ARSOZ je od roku 1998 implementovaný v týchto závodoch SE, a. s.: Jadrové elektrárne
Jaslovské Bohunice, Jadrové elektrárne Mochovce,
Tepelné elektrárne Nováky, Tepelné elektrárne Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, Vyraďovanie JEZ

a zaobchádzanie s RA odpadom a vyhoretým palivom a TEKO – Teplárne Košice.
Veľké množstvo technologických zariadení, nepretržitý výrobný proces a vysoké nároky na údržbu vyžadujú efektívny riadiaci a informačný systém.
Vďaka systému ARSOZ dosiahnete priame úspory
znížením nákladov na údržbu, zvýšením prevádzkovej spoľahlivosti zariadení a maximálnym využitím dostupného ľudského potenciálu.
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Správa technickej dokumentácie
V súčasnom dynamickom svete vzniká stále viac technickej dokumentácie či už v klasickom papierovom alebo v elektronickom tvare. Bez dôsledne prepracovaného systému správy technickej dokumentácie, rýchleho prístupu k požadovaným údajom a bez prepojenia na iné podnikové informačné systémy sa z technickej dokumentácie ľahko stane najslabšie miesto komplexného podnikového
informačného systému, čo môže v istých situáciách spôsobiť nemalé problémy alebo vysoké straty.
Spoločnosť AITEN, a. s., poskytuje výkonný systém, zabezpečujúci komplexnú správu a optimálne
využitie technickej dokumentácie.

Správa technickej dokumentácie

S
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o správou dokumentácie je úzko spätá oblasť zberu a konverzie údajov pracovne nazývaná digitalizáciou. Je to proces prevodu
papierovej dokumentácie do elektronickej
formy. Používa sa viac foriem digitalizácie
– podľa charakteru spracovanej predlohy a predpokladaného ďalšieho využitia elektronického obrazu.
Hlavné oblasti pri digitalizácii predlohy predstavujú:
Document Capture – prevod papierovej predlohy
do elektronickej podoby a Data Capture – vyťažovanie formulárových údajov, získavanie požadovaných informácií z papierových formulárov a ich
použitie v elektronických systémoch pre ďalšie hromadné spracovanie.
Cieľom digitalizácie je urýchlenie dostupnosti
dokumentov a údajov, úspora médií (papier, tlačové
médiá ...) – zníženie nárokov na životné prostredie,
zníženie prácnosti pri vytváraní zmien v dokumen-

tácii, možnosť elektronickej správy dokumentácie.

Správa technickej dokumentácie
Predstavuje súbor činností počnúc zberom dát, ich
triedením, zavedením do elektronického systému
správy a používaním. Prednostne sa zameriavame
na správu technickej dokumentácie a poskytujeme
riešenia vyhovujúce stredným a veľkým organizáciám. Pre uvedené činnosti máme k dispozícii tím
vyškolených pracovníkov a moderné technologické
prostriedky. Hlavným produktom je Digitálny archív
technickej dokumentácie – DATD, komplexný nástroj zabezpečujúci informačnú podporu procesov
pre oblasť starostlivosti o technickú dokumentáciu.
DATD je informačný systém vybudovaný na základe
technológie firmy Intergraph (Directa), jeho hlavné
črty predstavujú: modulárnosť, prispôsobiteľnosť potrebám zákazníka, otvorenosť – integrovateľnosť.

Jeden z voliteľných komponentov systému predstavuje intranet modul DATDi – možnosť plošného
nedeštruktívneho prístupu k spravovanej dokumentácii v rámci organizácie.
Nami dodávané riešenia na báze DATD umožňujú: realizáciu zberu údajov – hromadný vstup
do systému, rýchly a bezpečný prístup k spravovanej
dokumentácii, export definovaných údajov zo systému, definované zmenové konania, implementáciu
pracovných tokov – workflow, riadený tok informácií, prepojenie dokumentačných a podnikových
štruktúr (vzťah dokument-správa majetku) a integráciu s informačným systémom zákazníka.

Služby
Digitalizácia dokumentácie: ponúkame služby zamerané na prevod – konverziu papierových predlôh
do elektronickej formy – skenovanie dokumentácie,

rozpoznávanie znakov (OCR, ICR), vyťažovanie formulárových údajov, tvorba dokumentácie v CAD
systémoch a vektorizácia dokumentácie, dodávka
produktov pre tvorbu digitalizovanej dokumentácie, začlenenie dokumentácie do systému správy
dokumentácie.
Správa technickej dokumentácie: ponúkame komplexné služby zamerané na analýzu požiadaviek, návrh systému, implementáciu, prevádzkovanie, zber
a konverziu údajov, integráciu dokumentačného systému do podnikového informačného systému.

Technológie
Digitalizácia dokumentácie – používané a ponúkané
produkty: CAD – 2D riešenia firmy Autodesk, editačné a vektorizačné nástroje firiem GTX, Consistent Software a Rasterex, vyťažovanie údajov OCR,
ICR – riešenia firmy ABBYY.
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Riadenie projektov
AITEN, a.s. venuje významnú pozornosť otázke softwarovej podpory riadenia projektov. Pod projektovým riadením rozumieme uplatňovanie vedomostí, zručností, nástrojov a techník pre riadenie aktivít tak, aby sa dosiahlo uspokojenie záujmov zúčastnených strán na projekte. Riadenie na báze projektov podstatným spôsobom zvyšuje efektivitu práce, kvalitatívne štandardy a mieru uspokojovania
zákazníckych požiadaviek. Naša spoločnosť ponúka komplexný program v oblasti projektového riadenia zahŕňajúci špičkové softwarové produkty, ich implementáciu, školenia a metodickú
podporu pri vytvorení projektového prostredia v organizácii.

Transparentné a jasné riadenie podniku

Z

avedenie projektového riadenia v organizácii sa nezužuje len na výber vhodného produktu podporujúceho projektové riadenie.
Spoločnosť AITEN ponúka komplexný rad
služieb, ktoré vytvoria mohutnú podporu
pre celú oblasť projektového riadenia. Patria sem:
poradenstvo a metodické vedenie v oblasti riadenia projektov, implementácia projektového riadenia
v organizáciách, vzdelávanie v oblasti projektového
riadenia, dodávky informačných systémov v oblasti
projektového riadenia a podpora prevádzky informačných systémov pre projektové riadenie.
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Investičný kontroling
Aplikácia Investičný kontroling (IK3) predstavuje produkt vlastného vývoja spoločnosti AITEN.
Je určený pre sledovanie finančných ukazovateľov
projektov a umožňuje štruktúrované vyhodnocovanie dôležitých finančných parametrov od úrovne
závodu (resp. organizačnej jednotky) až po súhrnné

údaje za celú spoločnosť. Je to integrovaný systém
návrhu a kontroly nákladov projektov z pohľadu
plnenia investičných plánov.

Artemis 7
Produktový rad Artemis 7 je plne webová aplikácia,
podporujúca kľúčové obchodné procesy pre rôzne
oblasti priemyslu a služieb. Riešenie predstavuje unikátnu platformu pre: transformáciu investičných stratégií do integrovaného portfólia investícií, dosiahnutie vyváženého investičného portfólia pre správne
obchodné rozhodnutia, uprednostňovanie a financovanie na základe kľúčových parametrov investícií
a riadenie rozpočtov a nákladov v organizácii pre
dosahovanie strategických i operatívnych cieľov.
Produktový rad Artemis 7 pokrýva komplexnú
podporu riadenia projektov počas celého životného
cyklu projektu. Obsahuje efektívne nástroje pre zavedenie metodológie riadenia projektov, pre plánovanie projektov, správu zdrojov, rizík, dokumentácie,

nákladov a rozpočtov, pre efektívne vyhodnocovanie stavu projektového portfólia. Navyše obsahuje
unikátny modul pre automatické triedenie, analýzu
a vyhodnocovanie požiadaviek zákazníkov alebo
pracovníkov organizácie. Riešenie Artemis 7 je svojou architektúrou založenou na otvorených technológiách web, html, java, xml ideálnym riešením pre
multiplatformové distribuované systémy.

Artemis Views
Artemis ProjectView je viacužívateľský, multiprojektový manažérsky systém, navrhnutý na podporu riadenia projektov, činností, zdrojov a nákladov.
Jeho klient/server architektúra a celková spôsobilosť
robí z neho ideálne riešenie pre nasadenie v oddeleniach alebo v celej obchodnej spoločnosti. Pre
organizáciu pracujúcu s multiprojektmi umožňuje
koordinovať zdieľanie spoločných zdrojov. Integrácia s Microsoft Project prostredníctvom Artemis
MSP Gateway umožňuje ProjectView vyjsť v ústre-

ty potrebám manažérov zaoberajúcich sa projektmi
v Microsoft Project, zatiaľ čo ProjectView udržuje
súvislým a integrovaným riadením prehľad o celej
projektovej činnosti.

Microsoft Office Enterprise Project Management
(EPM) Solution
Súčasťou Microsoft EPM riešenia je aj celosvetovo
najobľúbenejší nástroj pre riadenie projektov menšieho a stredného rozsahu Microsoft Project. Microsoft EPM riešenie poskytuje infraštruktúru pre plánovanie časových harmonogramov, riadenie zdrojov,
rizík a dokumentácie, pre podporu tímovej spolupráce na všetkých úrovniach organizácie. S využitím
integračného prostredia internetu/intranetu umožňuje využívať informácie prístupné a dosiahnuteľné
v intranetových sieťach k zabezpečeniu skupinovej
spolupráce celého projektového tímu a dosiahnutiu
novej úrovne flexibility a transparentnosti informácií o projektoch.
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ARIANIT
manažérske systémy
Transformácia systému riadenia podnikov so štandardne definovanou funkčnou hierarchiou na dynamické procesné riadenie už nie je žiadnym módnym trendom, ale aktuálnou a nevyhnutnou podmienkou pre úspech podniku v náročnom konkurenčnom prostredí. Zmeny vnútorného a vonkajšieho
prostredia podniku a následne prijaté adaptačné opatrenia predstavujú pre všetky subjekty pôsobiace na trhu nielen ohrozenie a riziko, ale súčasne aj novú možnosť a príležitosť.

Manažérske systémy

J

e zrejmé, že minimalizácia rizika a maximálne
využitie príležitosti závisí od schopnosti podniku zvládnuť celý proces transformácie. Aktívna
identifikácia potenciálov zlepšenia, nasledovaná rýchlou implementáciou nevyhnutných
opatrení, predstavuje základnú podmienku pre úspešné prežitie podniku v meniacom sa konkurenčnom
prostredí. Stúpajúca dynamika zmien, zvýšená inovácia technológií, rastúca kvalita a znižovanie nákladov
konkurencie núti vedenie každého podniku pružnejšie
a efektívnejšie reagovať na nové podmienky a implementovať nevyhnutné transformačné zmeny.
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Procesné riadenie
Tieto úlohy však nie sú zvládnuteľné tradičnými metódami riadenia podniku. Pridaná hodnota sa vytvára
v procesoch, preto aj v riadení podniku je potrebné
uplatňovať procesný prístup, zohľadňujúci štruktúru,
postupnosť vykonávania a vzájomné väzby procesov.
Zavedenie procesného riadenia vedie k vytvoreniu

procesne riadeného podniku, v ktorom sa každé strategické rozhodnutie manažmentu realizuje formou
optimalizácie podnikových procesov, s dopadom
na organizačnú štruktúru, technologické vybavenie
a podporu informačným systémom.

Procesný model
Významným nástrojom efektívneho riadenia je procesný model. Umožňuje prehľadne popísať všetky
podnikové procesy a väzby medzi nimi. Zároveň je
nutnou podmienkou pre definíciu vhodných výkonnostných metrík a analýzu procesov z hľadiska ich
výkonnosti a nákladov. Procesný model umožňuje
presnú interpretáciu výsledkov medzinárodného porovnania referenčných procesov s najlepšou svetovou
praxou. Vizualizácia, animácia a simulácia procesov
označujú miesta s najvyšším potenciálom na zlepšenie a komplexné zhodnotenie návrhov na zmenu.
Prevod stávajúcich textových popisov do procesného
modelu umožňuje odhaliť celý rad neefektívne vyko-

návaných pracovných postupov, nepresností a chýbajúcich informácií. Odstránenie týchto zistení predstavuje rýchlu, efektívnu a finančne prístupnú formu
optimalizácie procesov, spresnenia úloh/zodpovedností, zjednotenia pracovných postupov a zlepšenia
dokumentácie systému riadenia.

Normatívna dokumentácia
Uplatnenie jednotného metodického riadenia procesov umožňuje zjednotiť komunikačnú platformu,
identifikovať a sprehľadniť IT potrebu a podporu
a automatizovať tvorbu nadväznej dokumentácie.
Vďaka tomu sa výrazne zredukuje rozsah normatívnej dokumentácie, pričom sa zachová informovanosť
zamestnancov ako a v akých ohraničeniach majú jednotlivé procesy realizovať. Sprievodným efektom je aj
následné zlepšenie podnikovej kultúry a vytvorenie
podmienok pre budovanie a certifikáciu systému manažérstva podľa vybraných medzinárodných štandardov (ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18000, a. i.).

Arianit
Spoločnosť AITEN vyvinula komplexnú sadu nástrojov a služieb so spoločným názvom ARIANIT.
Moduly sady ARIANIT umožňujú priamy transfer
knowhow z oblasti procesného a systémového riadenia a efektívne podporujú najdôležitejšie činnosti súvisiace s manažmentom podnikových procesov. Jednotlivé moduly umožňujú plnú integráciu s ďalšími
informačnými systémami podniku. Nástroje a služby ARIANIT podporujú manažment organizácie pri
tvorbe, implementácii aj správe procesného modelu. Na ceste k modernému procesnému riadeniu ho
sprevádzajú krok po kroku od identifikácie a analýzy
procesov, cez vytvorenie procesného modelu, jeho
publikovanie a prezentáciu, až k optimalizácii a reinžinieringu procesov. Súčasťou služby je aj príprava,
školenie a praktický tréning personálu od manažérov
a správcov modelu až po jeho bežných užívateľov.
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2004

2005

Spolu majetok / Assets
Neobežný majetok / Fixed assets
Dlhodobý nehmotný majetok / Intangible assets
Dlhodobý hmotný majetok / Tangible assets
Dlhodobý finančný majetok / Financial investment
Obežný majetok / Current assets
Zásoby / Inventory
Krátkodobé pohľadávky / Receivables
Finančné účty / Cash
Časové rozlíšenie / Other assets

87 875
6 600
27
6 573
0
73 600
2 970
54 749
15 767
7 675

75 568
7 396
0
7 396
0
65 784
2 012
37 407
26 365
2 388

Spolu vlastné imanie a záväzky / Liabilities and Shareholder’s Equity
Vlastné imanie/ Shareholder’s equity
Základné imanie/ Shareholder’s equity
Kapitálové fondy / Capital funds
Fondy zo zisku / Capital funds
Výsledok hospodárenia minulých rokov / Profit of previous years
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / Profit from current accounting period
Záväzky / Liabilities
Rezervy / Reserves
Dlhodobé záväzky / Long-term liabilities
Krátkodobé záväzky / Short-term liabilities
Časové rozlíšenie / Other liabilities

87 875
29 388
6 000
0
14 124
1 774
7 490
58 182
3 465
1 671
53 046
305

75 568
33 807
6 000
0
18 123
1 764
7 920
41 444
5 012
1 090
35 342
317

�
����

����

����

����
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Výkaz ziskov a strát (v tisícoch Sk)
Profit and Loss Account (in SKK thousands)

Prevádzkové výnosy / Operating earnings
Tržby za predaj tovaru / Earnings from products
Výroba / Production
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti / Other operating earnings
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Earnings from tangible investments property
Prevádzkové náklady / Operating costs
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru / Costs for products
Výrobná spotreba / Productions consumption
Osobné náklady / Personal costs
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku / Write-off
Dane a poplatky / Tax
Tvorba rezerv na hosp. činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
/ Creation of reserves for operation and clearing of complex pre-paid expenses
Ostatné náklady na hospodársku činnosť / Other operating costs
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti / Operating result
Finančné výnosy / Financial earnings
Výnosové úroky/ Earning interests
Ostatné finančné výnosy / Other financial earnings
Finančné náklady / Financial costs
Nákladové úroky / Costs interests
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti / Business result from financial operations
Daň z príjmov z bežnej činnosti / Tax from earnings for common activities
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti / Business result for common activities
Mimoriadne výnosy / Extra earnings
Mimoriadne náklady / Extra costs
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti/ Tax from earnings for common activities
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti / Extra profit
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / Business result for common activities
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2004

2005

210 651
3 071
204 291
443
2 846

211 669
652
207 284
268
3 465

0
200 333
2 928
157 094
34 132
2 423
58

0
200 635
632
154 765
37 304
2 649
77

3 465
233
10 318
405
332
73
1 319
92
1 227
-914
1 914
7 490
0
0
0
0
7 490

5 012
196
11 034
465
316
149
1 540
122
1 418
-1 075
2 043
7 916
8
4
0
4
7 920
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Summary

S

ince its establishment and accession to the
market in 1997 AITEN, a. s. (AITEN joint
stock company) has been shaped as a modern customer-orientated company, with
a clearly articulated company philosophy,
a consistently worked out system of quality and
a strong team of experts. Today, the AITEN
Company is a dynamically developing firm creating products and services for its client’s with respect
to their needs and ever changing market priorities.
Its solutions are perfectly adapted to the needs of
its clients, who can thus find a background for their
economic growth and prosperity.
The AITEN Company’s strategy is based on four
strong pillars – i.e. the staff, the knowledge, the quality products and the modern technologies. The most
important out of these pillars is the staff. The investment into superior selection of human resources,
regular trainings and necessary certification of the
staff altogether help create a highly qualified expert
team, whose main assets are the creativity, the knowledge, the ability to communicate with a client and
systematic preparation for future technologies.
AITEN has been building its products exclusively
on the platforms of the most important companies,
the leaders in future IT development. This cooperation guarantees the high level of data and procedures safety. The safety is one of the factors AITEN
pays extraordinary attention. The ISO 9001: 1994
Standard certification in 2000, re-certification according to the ISO 9001:2000 Standard and following control audits done by a certification authority
has proved that AITEN has its quality system implemented, recorded and above all functional. AITEN
is a Certificate of a Legal Software User holder, a certified partner of companies like Microsoft, Oracle,
Intergraph Solutions Center and Autodesk Reseller

2 Design-CAD. At the same time it is a member of
the Slovak association for System Integration and
since 1999 even an associated member of Business
Software Alliance in the Slovak Republic.

System Integration
System integration provided by AITEN interconnects all the systems and applications used in
a company into an integrated entity – an information system. It is built tailor-made and according to
customer’s wishes, while there is a sufficient reserve
left to implement further possible applications. To
introduce the system integration AITEN provides
the following services: setting up the strategies and
goals of the system integration, the information system development and the information system operation. In its projects it makes use of the following
companies’ technologies: Microsoft (Active Directory, servers and PC operational systems, Exchange,
SQL Server, Systems Management Server, Microsoft
Operation Manager, SharePoint Portal Server, office
SW), Oracle (database systems) and HP (HP-UX,
servers, disc arrays, backup devices, PC, printers)
ARSOZ System
The survey of technological installations is a necessary requirement of every successful operation process. The ARSOZ System not only provides complex
information on the state of all company’s facilities,
it even elaborates the time schedule for its maintenance, reports on the malfunction character and distributes the tasks and work instructions. The technologic equipment operation thus becomes quick
and effective, without unnecessary loss caused by
an unexpected misfire of the technical-operational background and following unexpected costs of
misfire diagnose and healing. The ARSOZ System

has been implemented in the following branches of
SE, a.s. (Slovak Power Plants, joint stock company):
Jaslovské Bohunice Nuclear Power Plants, Mochovce Nuclear Power Plants, Nováky Thermal Power
Plants, Vojany Thermal Power Plants, Trenčín Hydro
Power Plants, Decommissioning of Nuclear Installation and Treatment of RA Waste and Burned out
Fuel and Košice TEKO – Heating Stations.

are at disposal PMBOK (Project Management Body
of Knowledge) and PRINCE management methodologies. The project management implementation
itself is carried out by the following products: Microsoft Project / Microsoft Project Central (intended
mainly for smaller and medium-size companies) and
Artemis ProjectView (big companies, multinational
organisations and firms).

Technical Documentation Management
In the current dynamic world there has been a rise
in technical documentation either in classic hard
copies or in electronic form. Without a thoroughly
elaborated system of technical documentation management, a quick access to required data and without
an interconnection to the other companies information system, our technical documentation can easily become the weakest part of a company complex
information system, which can in some situations
cause extensive losses. AITEN is primarily focused
on the technical documentation management and
provides solutions suitable for medium-size and big
organisations. The main product is Digital Archive of
Technical Documentation – DATD, a complex tool
securing information support in the field of technical
documentation care. DATD is an information system, build up on the base of the Intergraph (Directa)
company technology and its main features include:
modularity, adaptability to customer’s needs, openendedness and ability to be integrated.

ARIANIT Managerial Systems
The transformation of management systems at companies with a standard defined functional hierarchy into a dynamic process management is not just
trendy anymore, but an up-to-date and inevitable
condition for the company success in a tough and
competitive environment. AITEN has developed
a complex set of tools and services labelled jointly
as ARIANIT.
Modules of the ARIANIT set enables a direct
transfer of know-how from the field of process and
system management and effectively supports the
most important activities related to company processes management. Individual models enable full
integration with other information systems within
a company. The ARIANIT tools and services support the organisation management at the creation,
implementation and management of a process
model. These tools accompany the management
on its way to a modern process management step
by step, from the process identification and analyse,
through the process model creation, its publication
and presentation, to the optimisation and re-engineering of processes. Its integral part is the preparation, education and practice training of the staff,
starting from managers and model administrators
down to common users.

Project management
AITEN offers a complex program for the field of
project management and planning, including top
software products, their implementation, trainings
and methodical support. This program uses various
commercial information systems. Currently, there

