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CHCEM, ABY
WEBJET BOL
SVETOVÝ!

NOVINKY
A INOVÁCIE
POCTIVO
SLEDUJEME
Rozhovor s technickým riaditeľom
Miroslavom Komorom

produktový riaditeľ
Ľuboš Balát

PRÍBEH FIRMY
Naša firma oslávi 25. narodeniny.
Spoznajte dôležité miľníky, ktorými
si za jedno štvrťstoročie prešla.

TVÁRE INTERWAY
Kto sú naši zamestnanci? Aké majú koníčky
a čomu sa venujú po práci?

ZÁKAZNÍCI
Prehľad niekoľkých dôležitých
spoluprác a referencií
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“JE CELKOM
JASNÉ, ŽE NAŠÍM
NAJCENNEJŠÍM
ZDROJOM JE ČAS.”

NÁŠ PRÍBEH SA ZAČAL
V ROKU 1997,...

- STEVE JOBS
Počas nášho 25-ročného
pôsobenia sa nám
podarilo dosiahnuť status
popredného slovenského
dodávateľa IKT riešení

Nechajte sa previesť 25 rokmi našej existencie na sloven
skom trhu. Naše pevné základy sú tvorené neodmysliteľnou
súčasťou: tímom šikovných odborníkov, ktorí stoja za týmto
úspechom. Počas nášho 25-ročného pôsobenia sa nám podari
lo dosiahnuť status popredného slovenského dodávateľa IKT
riešení, aplikácií na mieru či webových sídiel. Našou víziou je

Richard Weber

Editor magazínu
Vznik InterWay
V druhej polovici 90. rokov sa narodil
InterWay. Pôsobenie v oblasti IT sme
rozbehli poskytovaním dátových
služieb a budovaním trvajúcich
partnerstiev s nadnárodnými IT
spoločnosťami ako Dell, Microsoft,
Oracle, IBM, HP, či Lenovo.

1997

Steve Jobs sa vracia do vedenia spoločnosti
Apple.
Tony Blair sa stáva
britským premiérom.

Vo vydavateľstve Bloomsbury
v Spojenom Kráľovstve je
publikovaná úplne prvá kniha
zo série o Harrym Potterovi.

prinášať zákazníkom inovatívne, ľahko a rýchlo aplikovateľné
riešenia, ktoré šetria čas aj náklady. Snaha našej spoločnosti
spočíva vo vytvorení dlhodobého a silného vzťahu so zákazní
kom, založenom na vzájomnej dôvere a pozitívnych skúsenos
tiach, preto ku každému pristupujeme individuálne.

04

Iway Magazín

... A POKRAČUJE
AŽ DODNES
2022

HISTÓRIA
INTERWAY

Z malej firmy sme sa za
posledných 25 rokov
vypracovali až na
spoločnosť s vyše
100-členným tímom.

v skratke

Pre svoj tím sa usilujeme vytvárať príjemné prostredie, v ktorom
sú každého názory a nápady vítané. Dbáme na to, aby sme sa
neustále vzdelávali, inšpirovali, podporovali a spoločne rástli.
Kľúčom k dlhodobému úspechu sú všetci naši úžasní zamest
nanci.

Roman Kytka

Editor magazínu
Začíname
vyvíjať
WebJET CMS

Intuitívny redakčný systém na tvorbu a správu
stránok.

2002

Euro sa stáva oficiálnou menou v 12 členských štátoch.
Halle Berry ako
prvá afroamerická
herečka získava
Oscara v kategórii Najlepšia herečka
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PROTI
KONKURENICII
SI VERÍME
Roman Kytka
Predseda predstavenstva
Prečo práve InterWay?
Okolo roku 2011 som videl v tejto firme
vysoký potenciál v oblasti šírenia infor
mačných technológií, preto som do nej
vstúpil - najprv ako konzultant.

dopravné spoločnosti ako Železnice slo
venskej republiky, Železničnú spoločnosť
Slovenska... A popritom sa rodila tzv.
cloudifikácia týkajúca sa cloudových
riešení, ktoré už dnes tiež tvoria jeden
pilier tejto firmy. Čiže k webovému pilieru
a rodine WebJET produktov sa pridali en
terprise projekty (Dell, Oracle, Microsoft)
a cloudové technológie.

Ako sa firma vyvíjala od roku 2011?
Najprv to bola spoločnosť špecializujúca sa
na webové technológie
s tým, že existovala aj
Sme firma z malej
divízia, ktorá sa zaobe
Aké problémy riešila
krajiny, no o to
spoločnosť počas svoj
rala Enterprise riešenia
ho postupného budo
mi – presnejšie to bola
viac si veríme.
vania od roku 2011?
servisne orientovaná
architektúra – a chce
Venovali sme sa hlavne
li sa angažovať v špeciálnych projektoch personálnym otázkam: nedostatku kvali
pre ministerstvo obrany a podobne. Práve fikovaného personálu na trhu, cene toho
v tomto segmente som videl výrazný po personálu a špecifikáciám, ktoré sú s tým
tenciál rastu spoločnosti InterWay, čo spojené. Pri niektorých špeciálnych pro
sa, samozrejme, aj potvrdilo. Začali sme jektoch je potrebná napríklad certifikácia
oslovovať aj iných zákazníkov, nielen min od Národného bezpečnostného úradu, nie
isterstvo obrany, ale dokonca aj NATO, tiež každý má k takýmto veciam pozitívny vzťah.

Začíname vyvíjať
WebJET NET
Systém na zlepšenie nielen komunikácie a workflow na pracovisku, ale
v mnohých prípadoch aj spôsob, ako
ušetriť ako čas, tak aj náklady.

2003

Americký herec
a niekoľkonásobný
držiteľ titulu Mr.
Olympia Arnold
Schwarzenegger sa
stáva guvernérom
amerického štátu
Kalifornia.
Začína sa masová produkcia
telefónov s digitálnymi
kamerami.

Čo považujete za prvý veľkú úspech
spoločnosti InterWay, odkedy v nej
pôsobíte?
Pre mňa to boli projekty Ministerstva
obrany SR, projekt cloudového riešenie
pre Ministerstvo vnútra SR, projekty pre
ŽSR a pre ministerstvo práce, soc. vecí
a rodiny. Z technologickej stránky to bolo
partnerstvo so spoločnosťou Dell, Micro
soft, Oracle a RSA.
Aké slovo (prípadne krátke slovné
spojenie) vám napadá v spojitosti so
spoločnosťou InterWay?
Úspešný projekt.
Kde vidíte spoločnosť InterWay v roku
2030?
Chcel by som ju vidieť ako najúspešnejšiu
slovenskú IT firmu, tiež by som ju rád vi
del výraznejšie pôsobiť v zahraničí. Najmä
v krajinách Európskej únie.
V čom je firma InterWay vo svojom sek
tore iná než jej konkurencia?
Sme firma z malej krajiny, no o to viac si
viac veríme. Pomôžem si porovnaním
s hokejom: my nemáme takú základňu
ako Kanaďania, Američania, Švédi, no
napriek tomu dosahujeme dobré výsledky.
Máme mimoriadne kvalitných ľudí, ktorí sa
dokážu vyrovnať so silnou konkurenciou zo
Západu, často ju dokonca prekonávajú, čo
je prípad aj našej firmy.


FIREMNÁ
INTRA

správa našej dochádzky,
evidencia majetku, kontaktov
a komunikácie medzi nami
webjetnet.sk
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VIZIONÁRSKE INOVÁCIE
V SPRÁVNOM ČASE
Peter Weber
Generálny riaditeľ a prokurista

HROMADNÝ
E-MAILING

systém pre rozposielanie
personalizovaných
e-mailov

Čo stálo na začiatku, keď sa začala rodiť
myšlienka založiť túto spoločnosť?
Spočiatku existovala ešte iná spoločnosť,
ktorá poskytovala internetové služby - Internet Systems. Táto firma sa postupne pospájala v rámci trhu s inými firmami a z jej
pôvodného zloženia sme si traja založili novú
spoločnosť. InterWay je teda akýmsi pokračovaním, je tu istá nadväznosť, no svoje služby
zároveň ďalej rozširuje.
Prečo práve InterWay?
Trochu z nostalgie sme chceli nadviazať
na názov Internet Systems. Nechceli sme
však už cieliť len na slovenský trh, ale aj
svetový. Názov Interway teda znamená akúsi
„medzicestu“, aby sme sa včlenili medzi ostatných v rámci globálneho trhu.
Ktorí ľudia stáli na počiatku spoločnosti?
Ako sa vyvíjal počet spolupracovníkov?
Na začiatku sme boli traja: ja, môj brat
Richard Weber a Richard Štilicha. Ako som
spomínal, spoločne sme rozbiehali aj firmu
Internet Systems. K nám sa postupne pripájali
technickí pracovníci, ľudia do administratívy.
V začiatkoch firma zamestnávala maximálne
5 ľudí. Keď sme začali svoju hlavnú myšlienku
rozvíjať, prirodzene sa zvyšoval aj počet spolupracovníkov. Chceli sme však mať firmu ro
dinného typu, 20-25 zamestnancov, kolektív,
s ktorým „žijete“, ktorý by sa navzájom podporoval, v ktorom by každý poznal svoju úlohu. Pôvodný zamýšľaný počet zamestnancov
sme v súčasnosti prekročili až štvornásobne.
V momente, keď firma dorastie do určitej
veľkosti, sa musí chtiac-nechtiac štruktúrovať.
Aké nástrahy, prípadne aj problémy riešila
spoločnosť počas budovania?
My sme neboli typ firmy, do ktorej niekto na

webjetmsg.sk

Začíname vyvíjať
WebJET MSG
Riešenie pre rozosielanie e-mailov, ich
A/B testovanie, možnosť personalizácie aj automatizovaného odosielania
e-mailov a newsletterov.

2006

začiatku nalial obrovské peniaze. Naša spoločnosť rástla
a žila vždy len z toho, čo si
zarobila. Peniaze zo zisku sa
vždy investovali do ďalšieho
rozvoja, technického či personálneho
zabezpečenia.
Biznis na Slovensku je veľmi
špecifický. Keď sa dostanú
k moci nové vládne garnitúry,
majú vždy pocit, že musia
všetko to, čo bolo predtým,
komplexne zrušiť. Potom dva
roky analyzujú a špekulujú, čo
s tým, a až následne sa v projektoch pokračuje tam, kde
sa tie pozastavené skončili.
Boli teda aj finančne zložité
roky, no doteraz sme sa z toho
našťastie vždy dostali a firma
dodnes funguje len z peňazí,
ktoré si sama zarobí.
Čo považujete za prvý a naj
dôležitejší úspech spoločnos
ti, po ktorom bolo jasné, že je
firma odsúdená na úspech?
Keď tak na tým rozmýšľam, tak
asi to, že sme ju založili. :)
Aké prvé slovo vám napadne,
keď si spomeniete na po
čiatok spoločnosti InterWay
v spojitosti so všetkými
ľuďmi a so situáciami, ktoré
ste prežívali?
Myslím si, že je to slovo rodina. V bežnom
živote je rodina pre človeka istým zázemím
a prostredím, v ktorom vie fungovať a ešte
z toho má aj radosť. A presne toto má v sebe
podľa mňa obsiahnuté aj naša firma.

Oslavujeme 10 rokov
Začíname vyvíjať
WebJET LMS

Nástroj na jednoduché, rýchle a efektívne testovanie a vyhodnocovanie
zamestnancov alebo študentov.

2007

Kde vidíte spoločnosť InterWay v roku
2030?
Chcel by som, aby bola aj v roku 2030 naďalej
vizionárska, aby sme vymýšľali zaujímavé
a inovatívne veci v správnom čase.
Na začiatku roku
2007 uviedol
Apple svoj prvý
iPhone. Dotykový telefón mal
3,5-palcový displej s rozlíšením
320 x 480 px,
2 Mpx zadný fotoaparát a podporoval 2G bezdrôtovú sieť.
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SNAŽÍM SA ĽUDÍ SPÁJAŤ,
ABY VECI FUNGOVALI

Vedenie spoločnosti

Richard Weber
Business development manager

Čo stálo na začiatku, keď sa začala rodiť
myšlienka založiť túto spoločnosť?
Na počiatku boli traja ľudia, ktorí si uvedomovali nastupujúcu silu internetu. Rišo Štilicha a Peter Weber boli technologicky zdatnej
ší a ja som bol marketingovo rozhľadenejší.
Obaja, Rišo aj Peter, sa „hýbali“ okolo pripojenia internetu a potom sa rozhodli založiť
spoločnosť, ktorá by internet poskytovala.
A to InterWay na svojom počiatku naozaj robil! Postupne sme zistili, že nás omnoho viac
láka nadstavba: webové stránky, webové aplikácie, softvér. Bola to veľmi zaujímavá doba
- čo sa týka internetu, ten bol ešte v plienkach. Všetci chceli mať internet, aspoň nejaký
„dajlapík“ doma, až postupom času to išlo
k tým dnešným šialeným rýchlostiam. Čiže
prvou myšlienkou bolo využiť potenciál internetu na Slovensku.
Prečo práve InterWay?
Názov firmy vychádza práve zo slova internet - alebo teda aspoň z jeho prvej polovice.
K tomu sme pridali anglické „way“, cesta.
Čiže pripojenie na internet bola jedna z ciest,
ktoré chcela táto spoločnosť v počiatkoch
poskytovať. Neboli sme teda fanúšikovia Interu Bratislava ani Interu Miláno. Boli sme však
jednoznační „fandovia“ internetu.

že také CMS naprogramujeme. Bol
to dôležitý míľnik, naša firma sa
začala posúvať dopredu - mali sme
už svoj vlastný produkt, o ktorý
sme sa museli starať a rozvíjať ho.
Spoločnosti to poskytlo potrebnú
stabilitu, možnosť rásť a rozvíjať
ďalšie produkty v rodine WebJET-u.
Od roku 2002, keď sa to podarilo, je
súčasťou spoločnosti Ľuboš Balát,
ktorý tento produkt programoval
a vyvíja ho až do dnešných dní,
teda už 20 rokov. Čiže je to originálny slovenský produkt.
Aké nástrahy, prípadne aj prob
lémy riešila spoločnosť počas
vývoja?
S rastom zamestnancov prichádzajú aj komplikácie. Na začiatku, keď
máte malú firmu, je to rodinná
záležitosť, každý robí všetko. No
postupne, ako sa to rozvíja, počet
kolegov stúpa a ľudia sa začnú
v rámci firmy zameriavať na istú
činnosť, vznikajú kompetenčné
problémy: čo je koho zodpovednosť, čo je koho právomoc. To sú
typické záležitosti, ktoré narastajú
s počtom zamestnancov. Mať do
tridsať zamestnancov je iné, ako mať nad
tridsať, a úplne iné, ako mať vyše stočlenný kolektív! Treba si ich udržať, motivovať
ich, aby chceli pracovať, a uistiť sa, že vedia,
čo majú pre spoločnosť robiť a ako to robiť
správne. To je najťažšie.

A ako sa vyvíjal počet spolupracovníkov?
Išlo to pozvoľným tempom. Na začiatku sme
boli štyria-piati, no keď sme si uvedomili,
že chceme robiť niečo v oblasti okolo hardvéru a webových stránok, začali sme pribe
rať ďalších ľudí a firma
postupne rástla. Jedným
Nekopírujeme,
z takých väčších zákazČo považujete za prvý
ale hľadáme nové a najdôležitejší úspech
níkov bol Compact Slovaspoločnosti, po ktorom
kia, firma, pre ktorú sme
a lepšie riešenia.
bolo jasné, že je firma
zabezpečovali
webové
odsúdená na úspech?
stránky, no a s tým začali
do firmy prichádzať aj ďalší väčší zákazní- Časom sme sa stali partnerom spoločnosti
ci, ako sú aj bankové domy. Úplne zásadný Oracle a patríme stále k jedným z jeho naj
však bol podľa mňa moment, keď sme zača- väčších partnerov. Práve predaj Oracle bol
li vyvíjať svoj vlastný content management míľnik, po ktorom sa naša menšia spoločnosť
systém. Čiže prerod od statických webových stala firmou poskytujúcou korporátne riešestránok na dynamické. Vytvorili sme ap- nia.
likáciu na správu a údržbu webových stránok,
ktorý sa volá WebJET. To bol pre mňa zlo- Aké slovo (prípadne krátke slovné spojenie)
mový moment, pretože sme našli zákazníka, vám napadá v spojitosti so spoločnosťou
ktorý povedal: „Ja už nechcem takú statickú InterWay?
stránku, ja si to chcem sám spravovať, ja sa Internet. Okolo internetu sa to dlhú dobu
chcem o to starať a chcel by som mať na to točilo, a vlastne sa to stále točí, a druhé slonejakú aplikáciu.“ A my sme odpovedali okej, vo je integrácia. Integrujeme rôzne aplikácie
dali sme hlavy dohromady a rozhodli sme sa, v rámci spoločnosti a ja osobne som taktiež

REDAKČNÝ
SYSTÉM

prvý produkt
WebJET rodiny
pre správu
webstránok

taký integrátor. Snažím sa ľudí spájať, aby
veci fungovali. Tretím slovom je novátorstvo, prípadne inovácia. V celej svojej firemnej
histórii sme prichádzali s novými originálnymi
nápadmi, ktoré posúvali náš segment dopredu. Nekopírujeme, ale hľadáme nové a lepšie
riešenia. A to je to, čo ma na tejto práci baví
najviac.
Kde vidíte spoločnosť InterWay v roku
2030?
Presne tak, ako sme v roku 1997 videli silu
v internete, ju v súčasnosti a aj v blízkej budúcnosti vidíme v cloudových technológiách
a v cloude. A ja si trúfnem povedať, že sme
na Slovensku jednou zo spoločností, ktorá
vie o cloude najviac, a ak aj nie najviac, tak
patríme určite k jedným z lídrov a „udavačov
taktu“ v oblasti cloudu a cloudových technológií. Je však potrebné myslieť aj na zrani
teľnosť internetu, aplikácií a cloudu, preto je
potrebná „Cyber Security“. Spoločnosť InterWay vidím v roku 2030 presne kdesi na úrovni
cloudu a Cyber Security. Naša budúcnosť by
sa mala týkať bezpečnosti v rámci cloudových
riešení. 

webjetcms.sk
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CHCEM, ABY WEBJET
BOL SVETOVÝ!
Ľuboš Balát Produktový riaditeľ

pre riadenie vašich
úloh a projektov

webjetdsk.sk

Aká bola prvá verzia WebJET-u oproti ak
tuálnej verzii?
Keď sa začal vyvíjať WebJET, možnosti editácie
boli malé. Technologický skok od roku 2001 je
obrovský, ale niektoré časti „starého“ Web-

JET-u zostali zachované. Napríklad
dátová schéma, ktorá vznikla na
začiatku tisícročia, sa stále používa, len bola rozvinutá, rozšírená,
obohatená. Prvopočiatky pôvodného kódu by sme tam však našli aj
dnes. Máme aj screenshoty verzie
2 a keď to porovnáme s dnešným
vizuálom, sú tam markantné
rozdiely.
Kedysi sa napríklad vôbec ne
riešila bezpečnosť administrácie,
dnes sa pri pe-netračných testoch primárne zaoberáme touto
oblasťou. Už nám nestačí, že sme
radi, keď nám to funguje, prešli
sme do stavu zložitých bezpečnostných štruktúr, riešime napríklad,
čo môže používateľ zmeniť a aké
má na to právo. Dôraz sa dnes
kladie nielen na vonkajšiu, ale aj
vnútornú bezpečnosť.
Dokážete ešte stále objavovať
motiváciu na nové vylepšenia
tohto produktu?
Človek v sebe musí nájsť silu vytvo
riť niečo nové, aj keď to staré stále funguje. Stále vás táto práca baví?
Naučí sa pracovať s novými vecami, novými Samozrejme. Niekedy viac, niekedy menej.
technológiami. A to ma vždy naštartuje, keď Mám z nej radosť - som rád, že náš produkt
stále funguje a že sa vyvíja.
vzniká nejaký nový nápad.
So vznikajúcou novou
Človek v sebe musí Kde vidíte spoločnosť In
verziou WebJET-u, ktorú
nájsť silu vytvoriť terWay v roku 2031?
vyvíjame, som pocítil aj
novú energiu a motiváciu.
niečo nové, aj keď to Chcel by som, aby boli tie
produkty, ktoré vytvárame,
staré stále funguje. svetové a cloudové. Aby si
Aké slovo (prípadne
ich mohol hocikto hocikde
krátke slovné spojenie)
vám napadá v spojitosti so spoločnosťou na svete stiahnuť a využívať ich. Verím, že to
tak v roku 2031 bude a ja si to všetko budem
InterWay?
Celoživotná práca. Som súčasťou tejto užívať niekde na dôchodku.

spoločnosti už od svojich študentských čias.

Máme SOA špecialistov
Získavame cenu
Top 50 winner
od Deloitte and Touch

2008

v CERN-e bol spustený Veľký
hadrónový urýchlovač. ide o najväčší a najvýkonnejší urýchľovač
častíc. Jeho cieľom je testovať
predpovede časticovej fyziky, vrátane meraní vlastností Higgsovho
bozónu.
Dmitry Medvedev sa stal ruským
prezidentom a na jedno volebné
obdobie vystriedal Vladimira Putina na čele Ruska.

Výrazné osobnosti InterWay

TIKETOVACÍ
SYSTÉM

Ako, kedy a kde vznikol nápad vytvoriť
WebJET?
Zrod WebJET-u bol veľmi zaujímavý. V roku
2001 sme sa zúčastnili výberového konania
na webstránku VÚB banky. Jednou z podmienok bolo, aby si pracovníci v banke mohli
aktualizovať niektoré časti stránok. To v tom
čase pritom ani zďaleka nebol štandard!
Tuším sme im navrhli Dreamweaver, ktorý by
sme im nainštalovali a on by generoval HTML
stránky - to by sa potom cez FTP protokol
nahrávalo na server. Pre nás to v tej dobe bolo
úplne prirodzené, no pre bežných užívateľov
ani zďaleka. Výsledkom bolo, že sme ten tender nevyhrali, a to nás nakoplo. Už predtým
sme pracovali na intranete, čo bola vlastne
prvá vec, ktorú sme programovali, a tam sme
vytvorili nástroj na písanie formátovaného
textu. Vtedy nám napadlo, že keby sme toto
pretvorili, dal by sa z toho spraviť aj nástroj
na editáciu stránok. Tak vznikol IWCM – InterWay content management. Prvý klient,
ktorému sme ho poskytli, bola spoločnosť
Alcatel e-biznis distribution. Druhým klientom bol, myslím, Slovnaft, ktorému sme už
predali druhú verziu a pri tomto variante sme
už jasne pochopili, že to nie je len niečo, čo
sme naprogramovali pre jedného klienta, už
to začal byť produkt, ktorý sme sa snažili robiť univerzálnejším. V tom čase, na prelome
rokov 2002/2003, sme mali obchodné stretnutie ja, Rišo Weber, Peter Weber a snažili
sme sa vymyslieť tomuto produktu názov. Mali
sme asi 10 zamestnancov a pracovali sme na
ňom formou brainstormingu. Názov WebJET
nakoniec vymyslel, myslím, Richard Weber.
Vôbec sme sa nezaoberali tým, že v Austrálii
existujú aerolinky, ktoré majú rovnaký názov.
Zdalo sa nám to výstižné.
O nejaký čas neskôr, v roku 2008, znova prebiehal tender vo VÚB banke, požiadavka tentoraz znela, aby ich redaktori mohli efektívne
kopírovať materiály z PDF dokumentu, aby
mohli dostať z Word dokumentu materiál
na stránku aj s obrázkami. Nešlo tam len
o cenu, ale aj funkčnosť tých nástrojov, pre
nás to bolo výborné. Pripravili sme testovacie scenáre, ktoré názorne predviedli, ako to
reálne funguje. To ich, samozrejme, ohúrilo
a výberové konanie sme vyhrali.
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INTERWAY RASTIE
RAKETOVOU
RÝCHLOSŤOU
Monika Heráková
Finančná riaditeľka
Odkedy pôsobíte v spoločnosti InterWay
a čo je vašou primárnou náplňou práce?
Vo firme InterWay pôsobím už od roku 2002.
Je to teda už 20 rokov, ktoré priniesli mnoho
zaujímavých a nezabudnuteľných chvíľ. Pre
niekoho možno relatívne dlhá doba, no pre
mňa to rozhodne nebola žiadna nuda či stereotyp. A pozor! Ani do dnešného dňa veru
nie je. Prečo? Náš generálny riaditeľ dokáže
vždy prekvapiť. O nové nápady a vylepšenia
rozhodne núdza nikdy nie je. S úsmevom
priznávam, že občas to dokáže byť skutočne
oriešok. Pracujem na pozícii finančnej riaditeľky, náš čisto dámsky kolektív sa stará
o to, aby bol vo financiách poriadok. Ide
o komplexnú správu všetkých dôležitých činností a procesov, ktoré zabezpečujú plynulý
chod našej spoločnosti v otázkach financií
a účtovníctva.
Prečo práve InterWay? Čím je pre vás táto
spoločnosť výnimočnou?
Do spoločnosti InterWay som sa dostala
klasicky - pohovorom. Moje predchádzajúce
skúsenosti boli z odvetia obchodu, výroby
a farmaceutiky. Čiže rôznorodé. Čo som však
hľadala? Malú spoločnosť, žiaden korporát.
Cítila som, že potrebujem byť obklopená
správnymi ľuďmi a rodinnou atmosférou. InterWay som vnímala ako výzvu. Výzvu, ktorá
ma niečo nové naučí, posunie a pomôže prebádať odvetvie, ktoré pre mňa bolo doposiaľ neznáme. Ako hovorím, InterWay je pre
mňa výnimočný predovšetkým rodinným
kolektívom, neopísateľnou súdržnosťou
a vedením, ktoré vie, čo chce a kam
smeruje.
Ktorí ľudia pri vás stáli na po
čiatku vašej cesty v InterWay?
A ako sa menil počet spo
lupracovníkov?
Bolo ich zopár. Jeff, Puko,
LZU či Slimo. To sú
naše udomácnené
interné skratky, ak

by ste sa čudovali. Primárne
som však komunikovala
s Richardom a Petrom Weberom. Ako to však opísať?
Zvykali sme si na seba.
Pochopiť nielen mysle
nie, ale dokonca aj humor
toho druhého chvíľu trvalo.
Začiatky boli mnohokrát
úsmevné. Od spočiatku
menších priestorov cez
hľadanie lyžičiek a podšálok
so Šimurkou, až po ruské
vajce z bufetu. Náš finančný
tím sa zozačiatku skladal
z troch dám. Sídlili sme
na Hatalovej a následne
na Starej Vajnorskej. Neskôr prišlo sťahovanie do
Druhá rodina. Jedpriestorov Auparku a te
noznačne. Vďaka atVďaka atmosfére,
raz sme tu, na Mlynských
mosfére, ktorá v Innivách. InterWay počas
ktorá v InterWay
terWay vládne, sa do
môjho pôsobenia rástol
vládne, sa do
práce teším každý deň.
raketovou rýchlosťou. Rastie aj dodnes. Otvorili sme práce teším každý deň. Samozrejme, dni sú často náročné a nie vždy ide
prevádzky v Žiline a Liptovskom Mikuláši. Áno, aj toto pokladám za všetko ako po masle. Ak však máte okolo seba
tých správnych ľudí, dokážete robiť zázraky.
výzvu, ktorá ma toho veľa naučila.
A z počiatočného problému vznikne výzva,
Aké pútavé situácie, prípadne neštandard ktorá sa končí úsmevom na tvári.
né rozhodnutia muselo finančné oddelenie
Čo považujete za prvý a najdôležitejší
riešiť počas vášho pôsobenia vo firme?
Z finančno-administratívneho hľadiska boli úspech spoločnosti, po ktorom bolo jasné,
zaujímavé zmeny vlastníckej štruktúry a tak- že je firma odsúdená na úspech?
tiež prechod na akciovú spoločnosť. Pri Zaujímavá otázka! Ide o splynutie toho, ako
nieslo to mnoho strategických otázok, ale aj progresívne spoločnosť InterWay rástla,
relevantných odpovedí. Čo však bolo možno s etikou zamestnancov a prístupom vedenia.
v mojom prípade neštandardné? Relatívne Ten charakterizuje odhodlanosť, podpora,
dlhšiu dobu som s rodinou žila v Amerike pozitivita a vodcovský prístup.
a v Holandsku. Skĺbiť to s prácou na Slovensku bola občas výzva, no zábava zároveň. Veď Kde vidíte spoločnosť InterWay v roku
2030?
viete, časový posun a tak.
Možno to bude znieť trúfalo, no budem
Aké slovo (prípadne krátke slovné spojenie) odvážna. InterWay vidím vo vlastnej budove
vám napadá v spojitosti so spoločnosťou s niekoľkými pobočkami v zahraničí. Ciele sú
potrebné, no nie?
InterWay?
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SME SKVELÝ TÍM ĽUDÍ
Ľubor Štefík Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy
Čo všetko zahŕňa pracovná pozícia riaditeľa
pre vonkajšie vzťahy?
Uspokojovanie potrieb našich zákazníkov.
Práve to je podľa môjho názoru gro, ktoré
ma naučili doterajšie sedemročné skúse
nosti z oblasti riadenia obchodu. V súvislosti
s tým vznikla potreba uzatvárať strategické
partnerstvá. Konkrétnejšie s renomovanými
značkami, môžem uviesť napríklad Micro
soft, Dell, Red Hat, Oracle a iné. Produkty
partnerov implementujeme do spoločných
riešení, a tie následne vytvárame na mieru
pre zákazníkov. Partnerstvá rokmi pribúdali,
a preto bolo nevyhnutné vytvoriť pozíciu,
ktorá sa bude venovať práve tejto oblasti.
Mojou náplňou práce je teda vzájomná spo
lupráca, uzatváranie nových partnerstiev či
sféra zabezpečovania školení a certifikácií,
ktoré sú nevyhnutné pre nadobúdanie
odbornej spôsobilosti našich zamestnancov.
Druhou a nevyhnutnou súčasťou mojej funk
cie je rozširovanie pôsobnosti spoločnosti
InterWay aj za hranice Slovenskej republiky.
Aktuálne disponujeme pobočkou v Českej
republike, no našou víziou je orientovať sa
na krajiny, ktoré charakterizuje relatívne zau
jímavý trh a zároveň dopyt po produktoch
či riešeniach, ktoré InterWay ponúka.

Ako dodávateľom, tak aj od
berateľom aktuálne kompli
kuje situáciu dĺžka a zložitosť
výberových procesov. Často sa
výberové konania či samotné
tendre predlžujú. To dokáže
skomplikovať akékoľvek pláno
vanie. Ak sa však globálne
pozerám na trh s novými tech
nológiami či riešeniami, ten je
aktuálne enormne dynamický.
Stáva sa, že to, o čo sa súťaží,
už má dávno svojho zástup
cu alebo prípadne úplne vy
lepšenú verziu. V InterWay sa
snažíme v týchto technológiách
orientovať a inovovať aj naše
samotné produkty. Spomínané
predlžovanie
výberových
konaní (mnohokrát aj umelé)
tomu
však,
samozrejme,
nepomáha.
Od čoho závisí, či deň zhod
notíte ako úspešný?
Odpoveď na túto otázku je
veľmi jednoduchá: jednoznačne
úprimný úsmev. Prečo? Keď
sa ľudia usmievajú a nálada
je pozitívna, tak sa pracuje
rozhodne lepšie!

Ako sa vyvíjalo množstvo obchodných part
nerov od začiatku vášho
pôsobenia vo firme?
Keď sa ľudia
Aj tu platí staré známe:
Čo sa vám najviac páči na
usmievajú a nálada práci v tejto firme?
kvalita prevyšuje kvan
titu. Nezameriavame sa
je pozitívna, tak sa Tímovosť a kolegialita.
teda na počet a množst
Sme zohraný kolektív
pracuje rozhodne
vo, ale na dlhodobosť.
s rovnakou DNA a práve
Cieľom je dosiahnuť čo
to sa odzrkadľuje na tom,
lepšie.
najdlhšiu možnú spo
že si vieme bez problémov
luprácu s partnerom. Takže jedným slovom, zorganizovať oslavu narodenín, že sa vieme
rozhoduje INTENZITA.
stretnúť aj po práci alebo si zašportujeme.
Mojím kritériom pri výbere nových členov
Aký úspech vo vás najviac zarezonoval?
tímu je, že musia jednoducho zapadnúť do
Úspechov bolo mnoho. Či už väčších, alebo aj kolektívu. Okrem odborných znalostí ide aj
menších. Keď som však pracovne zavítal do
InterWay, rozhodli sme sa vytýčiť si konkrétny
Začíname vyvíjať
cieľ. Presnejšie, zvýšiť orientáciu na verejnú
správu. S týmto bolo spojené zameranie sa
WebJET DMS
na enterprise riešenia. Práve počas mojej
Jednoduchý, škálovateľný a rýchpôsobnosti sa nám podarilo získať naozaj
ly informačný systém, ktorý
veľké množstvo dlhodobých kontraktov vo
umožňuje prístup k dokumenverejnom sektore. A to bez ohľadu na často
tom z webu.
turbulentné zmeny či výmeny vlád. Práve to
považujem za jeden úspechov, ktoré Inter
Way posunuli o niekoľko krokov vpred.
Ako sa dívate na súčasnú situáciu na trhu?

2009

o istý druh chémie, ktorá je pre mňa nevy
hnutná.
Aké slovo (prípadne krátke slovné spojenie)
Vám napadá v spojitosti so spoločnosťou
Interway?
Skvelý tím ľudí. Jednoznačne. Zamestnanci
InterWay sú rodinou. A ako spieva Elán: smr
dia človečinou. Dovolím si tvrdiť, že bez nich
by táto spoločnosť tento rok neoslavovala
25. narodeniny. Pretože nejde iba o profe
sionalitu, ale aj o pohodu či celkom obyčajnú
ľudskú podporu. Verte či nie, aj IT dokáže byť
jedinečným dobrodružstvom.
Barack Obama sa stáva
prezidentom USA.

Premiéru má film Avatar režiséra
Jamesa Camerona, ktorý sa stáva
globálne najziskovejším filmom.

01

Iway Magazín

VZDELÁVACÍ
SYSTÉM

webjetlms.sk

Iway magazín

ZÁKLADOM
JE PRE MŇAOTVORENÁ,
NEFORMÁLNA
KOMUNIKÁCIA
Petra Piešťanská HR Business Manager
Ako sa vyvíjal počet zamestnancov od po
čiatkov firmy po dnešok?
Keď firma začínala, bolo tu len pár zamestnancov. Toľko, koľko dokážete spočítať na
jednej ruke. Dodnes niektorí pamätníci
spomínajú, aké zlaté časy to boli. Tento rok
oslavujeme už 25 rokov a za ten čas sa firma
nielen sformovala, ale prešla aj obrovský kus
cesty. Aktuálne je nás okolo 100 a myslím, že
vďaka neustále pribúdajúcim a zaujímavým
projektom bude toto číslo ešte narastať.
Čoho sa však stále nechceme vzdať, je nálepka stredne veľká spoločnosť. Samozrejme, pri
tomto čísle pracovníkov musíte už nastaviť
procesy a systém, avšak určite nechceme
skĺznuť do označeniakorporácia.
Sú súčasťou vašej firemnej kultúry aj in
terné aktivity, edukácie, prípadne team
buildingy?
Bez poriadnej žúrky nie je poriadny kolektív.
Čiže áno, radi sa socializujeme a organizujeme rôzne spoločné aktivity. Teambuildingy
a interné aktivity sú u nás samozrejmosťou.
Ich hlavnou myšlienkou je socializovať a spájať. Ak by som mala spomenúť zopár z nich,
tak by to bol pravidelný trojdňový teambuilding, vianočná párty, grilovanie na terase,
deň zdravia, ale aj spoločné športové aktivity. Volejbal, futbal či beh. Snažíme sa, aby
boli spomínané aktivity rôznorodé a každý si

našiel to svoje. Čo sa týka edukácie, snažíme
sa, aby naši IT špecialisti používali na projektoch najmodernejšie technológie, ku ktorým
absolvujú pravidelné školenia a prípadné
certifikácie. Disponujeme však napríklad
aj profesionálnym tímom certifikovaných
odborníkov s previerkou na stupeň Tajné.
Okrem týchto hardskills sa snažíme aj o rozvoj softskills, pretože bez komunikácie to
proste nejde.
O ktoré pracovné pozície zvádzate najväčší
boj s konkurenciou na trhu práce a na čo pri
pohovoroch dbáte?
Pri IT pozíciách je želiezkom v ohni prax,
respektíve predchádzajúce pôsobenie na
obdobnej pozícii alebo na podobných projektoch. Ak by som však mala odpovedať
konkrétne na prvú časť vašej otázky a uviesť
jednu pozíciu, uvediem developerov. Je

Začíname vyvíjať
IWAY Cloud
IwayCloud predstavuje novú ge
neráciu vývoja, návrhu a implementácie projektov s využitím moderných
cloudových technológií a služieb.

2014

známe, že v tomto smere dopyt jednoznačne
prevyšuje ponuku. Rovnako vyhľadávaní sú
aj IT architekti či analytici. Ide o kategóriu
pozícií, ktoré sa podieľajú na vývoji softvéru.
Kvalitných ľudí však radi privítame v našom
pracovnom tíme kedykoľvek. ;)
Máte nejaký tajný tromf, ktorý dokážete
vytiahnuť, keď chcete získať zamestnanca či
spolupracovníka?
Mám, no neprezradím. Ako by mohol byť
naďalej tajným? Pri pohovoroch však kladiem
dôraz na otvorenú, uvoľnenú a neformálnu
komunikáciu. Nesnažím sa primárne riadiť
podľa presne predpripravených otázok. Práve
naopak. Snažím sa vnímať človeka ako individualitu a odhadnúť to, aký v skutočnosti
je. Dôležitý je teda ľudský prístup. O tom aj
samotný svet HR je. O práci s ľuďmi — o komunikácii, empatii, flexibilite, pochopení či
multitaskingu...
Aké slovo (prípadne krátke slovné spojenie)
Vám napadá v spojitosti so spoločnosťou
Interway?
Dávame dokopy kvalitných ľudí a ukazujeme
im svoju víziu. Snažíme sa ich však viesť, nie
im šéfovať, dostávame sa tak spolu na miesta, na ktorých sme nikdy neboli. A z tohto mi
vychádza jediné. Jednota. Tá je podľa mňa
základom úspechu.

Výrazné osobnosti InterWay

s nástrojmi
na plnohodnotné
učenie sa formou
testov, kurzov a školení
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Skráťte
si cestu
do cieľa.

Výrazné osobnosti InterWay

František Baranec
Obchodný riaditeľ

Pamätáte si na prvé dni v tejto spoločnosti?
Pravdaže, boli klasicky venované bežnému
zoznamovaniu sa, ale mnohí sme sa ani
nemuseli predstavovať, pretože sme sa
poznali, náš trh je malý. Nebolo to teda
cudzie prostredie, neznáme pre mňa však
bolo to, že som predtým nikdy nerobil projekty, nevenoval som sa projektovému manažmentu a delivery projektov (dodanie riešenia
klientovi priamo na kľúč), to bola pre mňa
novinka.
Akej najväčšej výzve ste na svojej pozícii
doteraz čelili?
Poznal som trh aj zákazníkov zo svojej predchádzajúcej profesionálnej činnosti, takže
to pre mňa nebolo ťažké, ale chytil som sa
jednej veci, a to je cloud. Vedel som, že to
je presne tá vec, v ktorej táto firma musí
pokračovať a ktorú musí ďalej rozvíjať, že
v tom je budúcnosť. Zobral som si cloudovú
skupinu pod svoje krídla a podarilo sa mi ju

udržať. Ukázalo sa, že to
bolo veľmi prospešné,
pretože dnes máme
na cloudových technológiách postavených
mnoho
obchodných
partnerov. Cloudový tím
tvorí dnes už viac ako
desať ľudí a snažíme
sa vyrábať aplikácie
cloudovým spôsobom,
čo sa dovtedy nedialo.
Ako sa dívate na aktuálnu situáciu na trhu?
Slovenský trh je veľmi zdeformovaný tým, že
komerčný sektor nemá rozhodovacie páky.
Celý je globalizovaný, vlastníci sa nachádzajú mimo Slovenska a to determinuje spôsob
rozhodovania o biznise: rozhodovanie sa
nedeje na území Slovenska. A to nie je len
v IT sektore, ale aj napríklad v potravinárstve.
Je to veľká škoda. V susednom Česku je to

Začíname vyvíjať
WebJET DSK
Nástroj vyvinutý na efektívne
riadenie projektov.

2016
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NIKDY NEKONČIACI
MARATÓN ŠPRINTOV
David Pech Riaditeľ oddelenia projektového manažmentu
Aké nástrahy, prípadne aj problémy riešila
spoločnosť počas vášho pôsobenia?
Firma organicky rastie a dospela do bodu,
keď je potrebný systém a štandardizácia pro
cesov pre jej ďalší bezproblémový rast. Už si
nevystačíme s nostalgiou, keď bolo vo firme
15 ľudí, a prístupom „veď mi to sprav, máš
to za chvíľku“. Výzva, ktorej čelíme, je rozvoj
agilného prístupu a zachovanie flexibility, aj
keď firma rastie.

VEDEL SOM,
ŽE CLOUD JE
BUDÚCNOSŤ
Kedy sa začalo vaše pôsobenie v spoločno
sti InterWay?
V roku 2018. Zo svojho predošlého pôsobiska som poznal veľké množstvo obchodných partnerov, no a keď ma oslovili bratia
Weberovci, rozhodol som sa, že ich ponuku
prijmem. V tom čase som vnímal InterWay
ako pomerne dravého hráča na trhu, najmä
v oblasti verejných zákaziek, a ja som sa v tej
to oblasti pohyboval tiež dosť dlho, takže to
do seba veľmi dobre zapasovalo.

19

inak. Druhá časť trhu je verejný sektor, kde
narážame na neschopnosť, tzv. byrokraciu.
Vytvára sa tým zvláštny paradox - na jednej
strane je obrovský pretlak peňazí z Európskej
únie a na druhej strane je neschopnosť
orgánov vytvoriť účinné metódy na to, ako
ich vyčerpať. Toto je problém, ktorý trh v IT
sektore výrazne degeneruje.
Aké slovo (prípadne krátke slovné spojenie)
vám napadá v spojitosti so spoločnosťou
InterWay?
Dravosť.
Kde vidíte spoločnosť InterWay v roku
2032?
Jednoznačne by sme chceli expandovať mimo
Slovenska. Na európsky či dokonca aj svetový
trh. Už máme niečo začaté a keď ešte viac
posilníme svoje postavenie na Slovensku, tak
tú energiu budeme môcť posúvať aj smerom
do zahraničia. 

mentu, majiteľov spoločnosti
pracovať na zlepšení firmy ma
presvedčili. Nakoniec som bol
menovaný aj do funkcie ria
diteľa projektového oddelenia.

S akými cieľmi a víziami ste
prišli do spoločnosti? Darí sa
ich zatiaľ napĺňať?
Poznáte kreslený vtip, kde rečník
hovorí k davu? Na prvom obráz
Aké slovo (prípadne krátke slovné spojenie) ku rečník položí otázku: „Kto chce
vám napadá v spojitosti so spoločnosťou zmenu?“ Všetci zdvihnú ruku.
Druhý obrázok, rečník sa pýta:
InterWay?
Bee InterWay - projekt, ktorý spája tradície „Kto sa chce zmeniť?“ Žiadna
s modernými technológiami a pripomína zdvihnutá ruka. A na poslednom
Slovensku, aké dôležité sú včely pre našu obrázku už je rečník iba sám,
lebo položil otázku: „Kto chce
planétu.
viesť zmenu?“ Môj cieľ a moja
Kde vidíte spoločnosť InterWay v roku vízia je dosiahnuť trvalé zmeny
2030?
tak, že zvýšime kvalitu myslenia
Vidím ju ako profesionálneho poskytovateľa ľudí. Systémový prístup, dôvera
ICT služieb so zameraním na vlastné pro a priestor pre ľudí na sebareali
dukty na platforme WebJET a IwayCloud, záciu prinesú výsledky a zlepše
ako aj na dodávky špecifických SW riešení nie spôsobu dodávky našich pro
na zákazku. Dúfam, že svoje služby budeme jektov. Mojou úlohou je poznať
rozvíjať v oblastiach, ako sú IoT, mobilné ap potreby firmy a smerovať toto
likácie, block chain a pod. Verím, že v roku úsilie v súlade s víziou firmy.
2030 budeme firma s dvojnásobným obra Podporovať a zosúladiť spoluprá
tom a tímom šikovných ľudí, ktorých baví cu medzi projektovými manažérmi, obchod
práca na nových výzvach. Vidím nás ako níkmi a technologickými tímami. Spoločne
firmu, ktorú zákazníci vyhľadávajú, pretože definujeme a rozvíjame rámec a systém
našej práce, aby sme sa
jej dôverujú, vedia, že
mohli zlepšovať a rásť.
má schopnosť vyriešiť ich
Získané skúsenosti Postupne teda zavádzame
požiadavky a problémy.
a zlepšujeme metodiku,
využijeme,
procesy, nástroje riade
Prečo práve InterWay?
aby sme boli
nia a dodávky projektov,
Čo vás oslovilo najviac,
ešte lepší.
dbáme na otvorenú spät
keď ste sa rozhodli stať
nú väzbu, aby sme pod
sa súčasťou spoločnosti?
Môj príchod do InterWay nebol na „prvú porovali ľudí v proaktívnom prístupe k rieše
dobrú“. Prvýkrát to prebehlo klasicky, našiel niu problémov a samostatnom myslení.
som inzerát, poslal CV, bol som na poho
vore, no neuspel som. V tej dobe sa naše Je pozícia projektového riaditeľa skôr tur
predstavy rozchádzali. Prvá emócia však os bulentná, plná zmien, alebo je to viac-me
tala pozitívna, páčil sa mi napríklad projekt nej vytrvalá dennodenná práca smerujúca
spoločenskej zodpovednosti Bee InterWay. k jasnému, no vzdialenému cieľu? Prirovna
O necelé dva roky neskôr ma prekvapil tele li by ste ju skôr k šprintu alebo maratónu?
fonát, v ktorom mi firma InterWay ponúkla Je to maratón aj šprint, ako kedy. Alebo mož
spoluprácu na významnom projekte. Po pár no by som to skôr prirovnal k Tour de France.
rozhovoroch sme sa dohodli. Práve otvorená Zaviesť alebo zlepšiť systém, procesy, ko
komunikácia a záujem zo strany top manaž munikáciu v rámci riadení projektov sú dlhé

preteky, jedna etapa náročnejšia ako druhá.
Popritom, samozrejme, beží dodávka projek
tov pre našich zákazníkov, ktorú dodáva náš
tím projektových manažérov. Potrebujete si
rozložiť sily na celé preteky, ako aj na každú
etapu – projekt. Máte tu aj celý realizačný
tím, našich technológov, iba vďaka nim vieme
tieto „etapy“ dokončiť. Dostanete chvíľu na
regeneráciu a už sa veziete v ďalšej etape! No
pozor, tentoraz vás uprostred etapy čaká aj
horská prémia, teda šprint, keď je potrebné
dodať a dotiahnuť výstupy projektu v rámci
míľnika. O šprinte na konci, pred cieľovou
čiarou ani nehovorím! Veď viete, ako to pri
dokončovaní projektov chodí. Mojou úlohou
je orchestrovať aktivity a podporovať tím,
spoločne aplikujeme a zúročujeme skúse
nosti, ktoré sme si doniesli z predošlých
„pretekov“. A popritom už rozmýšľam o Vuel
te – prichádzajúcich projektoch a ďalších
aktivitách kontinuálneho zlepšovania... Je to
teda nikdy sa nekončiaci cyklus maratónov
a šprintov. :) 
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NOVINKY A INOVÁCIE
POCTIVO SLEDUJEME
Miroslav Komora Technický riaditeľ

SPRÁVA
DOKUMENTOV
systém pre dokonalý
výdavkoch,

Čo je vašou primárnou náplňou práce?
Ako technický riaditeľ mám na starosti zabez
pečovanie viacerých aktivít. Výber vhodných
riešení a technológií, zabezpečenie kapacít
pre projekty, rozvoj produktov, zabezpečenie
infraštruktúry, technickú podporu zákazní
kom a internú podporu zamestnancov.
Z pohľadu nášho core biznisu ide predovšet
kým o realizáciu projektov. Spolu s obchod
ným oddelením spolupracujeme od fázy
prvotného oslovenia klienta, zberu požiada
viek, prípravy prezentácií, ponúk.
Našťastie nie som na to sám. Bez pomoci tím
lídrov by to nebolo možné. Títo sa starajú
o riadenie jednotlivých oddelení na divízii
IKT. Je potrebné riadiť analytikov, architek
tov, vývojárov, testerov, členov tímu tech
nickej podpory, administrátorov, technikov.
Nielen riadiť, ale hlavne byť pre týchto ľudí
nápomocný v ich osobnom raste, poradiť
pri problémoch, pomôcť, ak je potrebné,
prípadne riešiť začínajúce problémy.
Ako prebieha váš bežný deň v spoločnosti
InterWay?
Môj pracovný deň, to je séria stretnutí.
Pravidelné stretnutia s nadriadeným, IKT tím
lídrami, projektovými manažérmi, obchod
níkmi, HR. Náhodné stretnutia s kolegami

v kuchynke, či ad hoc stretnu
tia k vznikajúcemu probému.
Stretnutia s potenciálnymi
partnermi, so subdodávateľmi
alebo s kandidátmi na pra
covnú pozíciu.
Môj bežný deň je na 80 per
cent vyplnený stretnutiami
s ľuďmi. Vo firme našej veľkos
ti je komunikácia kľúčová.
A tak sa snažíme tam, kde je
to potrebné, ľudí prepájať,
diskutovať, prípadne si vy
počuť nápady, ale aj sťažnosti
a pomáhať hľadať riešenia.
A ako prebieha neštandardný
deň v spoločnosti InterWay?
Môže ísť o neplánovanú
situáciu, ktorú je treba
urýchlene riešiť. Bezpečnost
ný incident, významný prob
lém u zákazníka, potreba za
bezpečiť špecialistu. Vtedy sa
snažíme vytypovať ľudí, ktorí
budú schopní daný problém
vyriešiť, spojiť ich dohromady
a spoločne navrhnúť možné
riešenia.
Ale oveľa radšej mám iný typ
neštandardného dňa - spoločnú firemnú
aktivitu, oslavu narodenín, teambuilding,
opekačku.

novinky a snažíme sa medzi nimi vyberať
zaujímavé a zároveň perspektívne technoló
gie pre svojich zákazníkov. Nie vždy sa nám to
však u zákazníka podarí presadiť :)
Aké prvé a jediné slovo (prípadne krátke V oblasti webových a cloudových tech
slovné spojenie) vás napadá v spojitosti so nológií, bezpečnosti, analýzy dát, internet
vecí sme svedkami neustálych zmien. Ino
spoločnosťou InterWay?
Jednota? Stabilita? Je ťažké vybrať len vácie so sebou prinášajú nové obchodné
jedno. InterWay vnímam ako stabilnú príležitosti, témy na zaujímavé projekty
slovenskú firmu, ktorá prechádza výraz pre našich klientov. Zároveň diskutujeme,
nou transformáciou. Ľudskou, procesnou, snažíme sa odhadnúť, ktoré technológie
technologickou. Firmu, ktorá zákazníkom majú perspektívu, a budú podporované
výrobcami aj o niekoľko
prináša zaujímavé produk
rokov. Je to dôležité
ty a inovatívne riešenia.
Môj bežný deň je
z viacerých pohľadov:
V oblasti webových ap
vzdelávanie našich špe
likácií, cloudových tech
na 80 percent
cialistov, konkurencie
nológií a cybersecurity.
vyplnený
schopnosť, udržateľnosť
Firmu, ktorá má šťastie na
správnych ľudí a výborných
stretnutiami s ľuďmi. projektov. Pokiaľ sa
prijme zlé rozhodnutie,
klientov. Som presvedčený,
že má pred sebou veľa zaujímavých projek a projekt sa postaví na neperspektívnej
technológii, hrozí, že nezoženieme dosta
tov na Slovensku, ale aj v zahraničí.
tok vývojárov, prípadne sa nám nepodarí
Ako vnímate rýchlosť, akou sa v súčasnom dokončiť projekt v požadovanom čase ale
svete vyvíjajú inovácie a moderné tech bo rozpočte, prípadne bude potrebné o pár
rokov rozmýšľať o technologickom upgrade,
nológie?
Spolu s kolegami sledujeme IT inovácie, a to sú zase prostriedky navyše. 

Výrazné osobnosti InterWay

a objednávkach

Odkedy pracujete v spoločnosti InterWay?
V IW pracujem od novembra 2019. Ale firmu
ako takú a niektorých ľudí som evidoval už
dlhšie predtým. Vnímal som InterWay, ako
silného partnera pre predaj licencií a imple
mentácii riešení nad technológiami Oracle.
Tiež ako jedného z dominantných „influ
encerov“ na poli Cloudifikácie významných
slovenských subjektov. Dnes nikto nepochy
buje o cloude, ako správnej stratégii, ale pred
pár rokmi to bolo takmer nepredstaviteľné,
hlavne v štátnej správe.
V čase, keď som bol oslovený, som zvažoval
zmenu, mal som niekoľko zaujímavých
ponúk, ale táto vyhrala, bola jednoznačne
najzaujímavejšia a, ako sa ukázalo neskôr,
asi aj najnáročnejšia.
Vstúpil som do firmy, ktorá bola vo význam
nom procese zmien. Na viacerých úrovniach.
A mojou zodpovednosťou bolo pretrans
formovať divíziu IKT (informačné a komu
nikačné technológie), resp. spolu s vedením
pokračovať v začatej transformácii. Začať
spájať ľudí, definovať procesy, vyberať tech
nológie tak, aby sme dokázali poskytovať
zaujímavé a perspektívne služby pre svojich
zákazníkov, a to čo najefektívnejšie.
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TVÁRE INTERWAY

Tváre InterWay

1. Moja náplň práce
2. Na tejto práci ma najviac baví...
3. Prečo IT firma?
4. Prečo práve InterWay?
5. V práci káva, po práci pivo, alebo...?
6. Naj moment v práci

7. Najväčšia zábava?
8. Toto je fakt moje...
9. Odporúčaná alebo vysnívaná cestovná
destinácia?
10. Kam by si nás vzal/a, čo ukázal/a vo
svojom meste?

známeho.
5. V práci káva, po práci rodina, priatelia
a oddych.
6. Bolo ich za tie roky veľa.
7. Teším sa a užívam si život ako taký.
9. Takú nemám, na svete je veľa krásnych
miest.
10. Keďže nebývam priamo v meste, vzal
by som vás do prírody, ktorá poskytuje nekonečné možnosti na relax.

11. Sociálne siete & ja – som či nie som?
12. Najpoužívanejšia appka v mobile?
13. Tvoja guilty pleasure? ;)
14. Narodeninový vinš k 25. narodeninám
InterWay

priestor túto svoju vlastnosť využiť. Nielen
v práci, ale aj osobnom živote.
10. Pochádzam z malého mesta Revúca,
ktoré je známe hlavne prvým slovenským
gymnáziom, je to mesto nabité kultúrou. Nachádza sa blízko Muránskej planiny a keďže
milujem turistiku a prírodu, určite by som vás
zobrala na muránsky hrad a veľmi známu lúku
plnú sysľov.
11. Momentálne som vo fáze „rozhodne
áno“, ale niekedy mám pocit, že by som si
najradšej všetko zrušila. Už však nie som ten
typ, ktorý všetko zdieľa, som skôr tichý pozorovateľ. Je to taká dvojsečná zbraň. Môžete
byť v kontakte s kýmkoľvek, zdieľať čokoľvek,
ľudia vás nechajú nahliadnuť do svojho súkromia, no, samozrejme, len do tej časti, ktorú
chcú prezentovať. Potom sa vám zdá ten váš
svet príliš nedokonalý. Prídete do kontaktu
s nekonečným množstvom hoaxov a je len na

Sme partnerom roka
spoločnosti Oracle
Máme 14 služieb
v katalógu vládneho
cloudu

2019

1. Som IT technik a moja náplň práce je zabezpečiť, aby všetko fungovalo.
2. Na tejto práci ma najviac baví to, že nikdy
nestagnujem - každý deň sa popri nej zároveň
učím nové veci.
3. Od strednej školy ma baví IT svet, podarilo
sa mi, čo mnohým nie: to, čomu sa pracovne
venujem, je zároveň aj moje hobby.
4. InterWay je spoločnosť, ktorá má čo

ponúknuť každému, kto má záujem rozvíjať
sa a snaží sa napredovať.
5. V práci pohodička, po práci pohodička
s pivečkom v ruke. :)
6. Obedová prestávka.
7. Upratovanie a papierovanie. :)
8. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, aký som rýchly.
9. Nový Zéland alebo nejaké iné tropické
miesto, kde je krásne more a ubytovanie

v slamenom
domčeku priamo
nad ním.
10. Posadil by som vás
do teplovzdušného balóna
a ukázal vám iný pohľad na mesto a okolie.
11. Nie, nie som. Strážim si svoje súkromie.
12. Lidl Plus. :)
13. Hranie hry WOT.

Kristián Petráš Marketing Specialist

11. Sociálne siete be
riem len ako zdroj informácií a zábavy, ale
aktívny na nich nie som.
12. Ako sa to dá zistiť? ;)
13. Neprezradím. ;)
14. Spoločnosti InterWay prajem, nech sa je darí ešte lepšie ako doteraz,
nech má iba spokojných zamestnancov a ešte
spokojnejších zákazníkov.

Katarína Králiková Receptionist/Assistant
1. Pozícia recepčnej a asistentky finančného
oddelenia so sebou prináša každý deň veľa
nových skúseností, za ktoré som ako nováčik
v Bratislave veľmi vďačná. Je ťažké zhrnúť
to do pár viet. Ak by som mala vypichnúť to
najdôležitejšie na svojej práci, bolo by to vybavovanie telefonátov, keďže sme prvý kontakt s firmou či už pre potenciálnych, alebo
už existujúcich klientov, tiež riešenie admi
nistratívy, evidencia faktúr, support FO a starostlivosť o plynulý chod spoločnosti.
2. Mám skvelých kolegov a atmosféra vo
firme je veľmi priateľská. V takomto prostredí vás práca proste musí baviť! Každý deň
spoznávam nové tváre, kontakt s ľuďmi ma
nesmierne teší.
5. Čo sa týka kávy, tej neviem povedať nie!
6. Keďže som súčasťou firmy relatívne krátko,
verím, že ten naj moment ma ešte len čaká.
Veľmi pozitívna skúsenosť bol môj adaptačný
pohovor po skúšobnej dobe. Dopadol veľmi
dobre, je mimoriadne motivujúce dostať
pozitívnu spätnú väzbu- od toho dňa sa mi vo
firme pracuje ešte lepšie.
7. Rozhodne obedy s kolegami alebo keď si
len tak medzi prácou nájdeme voľné chvíle
a trávime ich spoločnou kávou.
8. Nepovažujem sa za veľkého cestovateľa, aj
keď by som to rada v budúcnosti zmenila. Zatiaľ mi najviac učarovalo Taliansko, konkrétne
oblasť Valdobbiadene. Momentálne mám na
konte len pár európskych miest, ale v budúcnosti by som chcela navštíviť Mexiko a zažiť
jeho pestrú kultúru na vlastnej koži.
9. Som veľmi kreatívna a som rada, keď mám

Iway magazín

Rastislav Gašparík IT technician

Juraj Hrenák Senior IT Business Analytik-Team
1. Moja náplň práce je pestrá, okrem klasickej práce analytika som tím líder analytikov
a architektov a vedúci pobočky v Žiline.
2. Jej pestrosť a hlavne získavanie nových
vedomostí a skúseností, ktoré môžem
odovzdávať ostatným.
3. A prečo nie. ;) Už pri výbere vysokej školy
som vedel, čo chcem robiť.
4. Bolo to už dávno, keď som menil zamestnanie a prijal som pracovnú ponuku svojho
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vás, čomu sa rozhodnete uveriť. Treba byť
na týchto platformách
obozretný.
12. Najpoužívanejšou je
Instagram, najobľúbenej
šou rozhodne Spotify, kde
som si v poslednej dobe obľúbila pár podcastov.
13. Od detstva boli mojou záľubou detektívky a obľúbila som si podcasty práve na túto
tému. Medzi moje najobľúbenejšie patria
Vražedné psyché a Kriminálne spisy. Samo
zrejme, nepočúvam ich na dobrú noc, ale
hlavne vtedy, keď sa potrebujem odreagovať.
14. Minimálne ďalších 25 úspešných rokov
a veľa pracovitých a ambicióznych ľudí,
ktorých práca pre túto firmu napĺňa. Myslím,
že práve to je gro úspechu firmy.

Vedci z projektu EHT zverejnili
prvú fotografiu čiernej diery.
Skulptúra Jeffa
Koonsa - Rabbit
sa predala
za rekordných
91,1 mil. dolárov.
Je to najvyššia
cena zaplatená
za dielo žijúceho
autora.

1. Starám sa o kompletnú marketingovú
stratégiu spoločnosti InterWay. Od plánovania cez realizáciu až po vyhodnocovanie.
V oblasti online marketingu ide o starostlivosť o naše profily na sociálnych sieťach
(Facebook, LinkedIn, Instagram) a správu
našej internetovej stránky z hľadiska obsahu. Rovnako mám pod palcom linkbuilding,
SEO optimalizácie a štatistiky. Z offline sféry
sa venujem príprave reklamných materiálov,
zabezpečeniu reklamný predmetov, vypracovávaniu case studies o našich úspešných
projektoch či zabezpečovaniu darčekov pre
klientov. Veľkou výzvou je aj event marketing.
Tam ide o kompletnú organizáciu a prípravu
našej pravidelnej konferencie IwayDay,
zastrešenie sponzorských aktivít a ďalších
menších eventov. Tento rok to je aj o organizácii oslavy 25. výročia našej spoločnosti.
2. Najradšej na našej firme mám rôznorodosť
a dynamickosť. Ide o prepojenie online, off
line a event marketingu. Preto je každý deň
iný, monotónnosť nepoznám. Stereotypu sa
vyhýbam, a preto vnímam prácu v InterWay
ako adekvátnu voľbu k svojmu mentálnemu
nastaveniu.
3. Tak toto bola úplná náhoda. Nikdy predtým
som v IT nepôsobil. Do InterWay som prišiel
zo sveta reklamnej agentúry. Tam som sa
venoval rôznorodým projektom, no ani jeden

z nich sa netýkal sveta informačných technológií. Ako hovorím, ponuka zaujala a život
zariadil.
4. Okrem ponuky ma zaujal aj fakt, že nejde
o korporát. Podľa môjho názoru vládne v InterWay príjemná rodinná atmosféra, ktorá
v dnešnom svete naozaj nie je samozrejmosťou.
6. Vzhľadom na to, že som vo firme relatívne
krátko, ťažko povedať. Uvediem, však moment, keď mi naša HR manažérka zavolala
a zahlásila: „Vybrali sme si vás.“
7. Interiérový dizajn, fotografia a hudba. Som
taká malá umelecká duša, ktorá si potrpí na
všetko vizuálne naokolo. Dá sa povedať, že
som v týchto oblastiach relatívne náročný
detailista, ktorý sa neuspokojí s bežným štandardom.
9. Milujem Áziu. Konkrétne miesto však ne
uvediem. Prečo? Mnoho ľudí si pri Ázii vybaví
Japonsko a Čínu. Áziu však tvorí oveľa viac
zaujímavých krajín a podľa môjho skromného
názoru je potrebné ich poznať všetky, aby sme
skutočne pochopili kultúru. My obyvatelia
Západu môžeme byť veľmi často prekvapení
z ázijskej kultúry. Niekedy sa nám môže zdať
vzdialená, no môže nás priučiť mnohým
nepoznaným hodnotám a princípom.
11. Sociálne siete patria k náplni mojej
práce, sú preto súčasťou môjho bežného

dňa. Z osobného
hľadiska však pre
mňa sociálne siete
už dávno nie sú atraktívnym spôsobom
trávenia voľného času.
Snažím sa užívať si život a výnimočné situácie naplno a bez mobilu v ruke.
Rovnako zastávam názor, že sociálne siete by
mali byť predovšetkým pre ľudí, ktorí majú čo
povedať a vedia inšpirovať či motivovať. To
sa však stráca a množstvo účtov je z hľadiska estetiky naozaj krásnych, no v konečnom
dôsledku ide iba o pózu, ktorá má evokovať
bezproblémový, šťastný život. Opak je však
často skutočnosťou. Česť výnimkám!
12. Nedisponujem presnými štatistikami,
no odhadujem, že na prvom mieste bude
Whatsapp, nasleduje LinkedIn, Instagram
a Facebook. Tie sú (ako vyššie spomínam)
nevyhnutné k mojej náplni práce. Ak by to
tak nebolo, vyhráva Spotify! :)
13. Neprestajné premiestňovanie nábytku,
ktoré podľa niektorých ľudí z môjho okolia
nie je úplne v poriadku. Podľa mňa to však
vždy chce zmenu a nejaké to vylepšenie. :)
14. Minimálne ďalších (rovnako úspešných)
25 rokov na trhu. A jednoznačne chuť, motiváciu a odhodlanie posúvať svoje limity vo
sfére informačných technológií.

Miriama Šuhajová
Procurement Specialist/Sales Assistant
1. V InterWay pracujem ako špecialistka verejného obstarávania, čo znamená, že zabezpečujem administratívnu stránku obchodných
aktivít medzi našou spoločnosťou na jednej
strane a štátom na druhej strane. Čiže, ak chce
napríklad ministerstvo práce kúpiť dochádzkový systém pre svojich zamestnancov, musí vyhlásiť verejné obstarávanie, do ktorého v spolupráci s obchodníkmi pripravím a odošlem čo
najlepšiu ponuku.
2. Že sa neustále vzdelávam.
5. V práci káva, po práci víno.
6. Nemám žiaden konkrétny naj moment,
no všetky dopoludňajšie stretnutia pri káve,
spoločné raňajky alebo obedy ma vždy

pozitívne naladia.
7. Samozrejme, stolný futbal v kuchynke na
siedmom poschodí!
8. Veľký batoh na pleciach, spotené tričko, čerstvý horský vzduch, bezoblačná obloha, žiaden
signál a nádherné výhľady. <3
9. Môj sen je Škandinávia a nórske fjordy.
10. Vzala by som vás do národného parku
Muránska planina. Ukázala by som vám hrad,
divoké kone a lúku plnú sysľov.
11. Som skôr taký pasívny používateľ sociálnych sietí – rada sledujem, čo ma zaujíma,
ale málokedy na príspevky reagujem.
12. Aktuálne Connect od Garminu a Instagram.
13. Seriál Priatelia, jednoznačne! Videla som

všetky série už aspoň
osemdesiatkrát, dialógy poznám
naspamäť, ale aj tak sa
k nemu stále vraciam. Je
to pre mňa najlepší spôsob
prokrastinácie. :D
14. Nášmu InterWayu želám
k 25. narodeninám najmä veľa, veľa spokojných zamestnancov, ktorí budú do kancelárií
každý deň prinášať more pozitívnej energie
a dobrej nálady, a postarajú sa tak o prostredie,
v ktorom sa najlepšie darí zdolávať každodenné
pracovné výzvy.
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1. Moja náplň práce
2. Na tejto práci ma najviac baví...
3. Prečo IT firma?
4. Prečo práve InterWay?
5. V práci káva, po práci pivo, alebo...?
6. Naj moment v práci

7. Najväčšia zábava?
8. Toto je fakt moje...
9. Odporúčaná alebo vysnívaná cestovná
destinácia?
10. Kam by si nás vzal/a, čo ukázal/a vo
svojom meste?

11. Sociálne siete & ja – som či nie som?
12. Najpoužívanejšia appka v mobile?
13. Tvoja guilty pleasure? ;)
14. Narodeninový vinš k 25. narodeninám
InterWay

Tváre InterWay

Ľubica Komarová Product owner junior
1. Náplňou mojej práce je spracovať požiadavky od klientov, pretvoriť ich na zadania
a uistiť sa, že sa naplnia, zatiaľ čo tím v rámci InterWay ostane spokojný a dobre sa mu
pracuje.
2. Tvoriť nové veci so svojimi kolegami.
3. Informatiku mám vyštudovanú, veci v online priestore musia byť jednoduché a priamočiare.
4. Na firme InterWay ma zaujalo, že sa venuje
projektom v štátnej správe, upútali ma však

aj ich ostatní klienti. Ich produkty využíva
mnoho Slovákov, a preto je dôležité, aby boli
robené práve s dôrazom na používateľov.
5. Káva v práci, po práci, pred prácou, vždy. :)
6. Tešia ma pozitívne spätné väzby, no som
rada aj vtedy, keď sa niekto rozhodne vyjadriť
nespokojnosť - konštruktívna kritika nás posúva
ďalej.
8. Napĺňa ma vzdelávanie sa v oblasti kávy. To
ma baví, možno si raz vypestujem a upražím
vlastnú.

9. Srí Lanka a Senegal
- tieto dve destinácie
sú úžasné svojou dobro
srdečnou kultúrou, skvelým
jedlom a nádhernou prírodou.
10. Vzala by som vás na oscarovú
cestu filmu Obchod na korze. :)
11. Skôr nie som.
12. Candy Crush, haha!
13. All things New York. Divadlo a Broadway.
14. Nech je ďalších 25 rokov ešte úspešnejších.

Monika Baloghová
Accountant/Head of Backoffice
1. Dostala som sa medzi najkrajšie od
delenie spoločnosti, a to doslova, keďže ho
tvorí dámsky kolektív. Pracujem na pozícii
účtovníčky na finančnom oddelení. Nemusím
hovoriť, čo taká účtovníčka okrem účtovania
dokladov robí, ale našou náplňou je tiež sledovať a upozorňovať manažment na prospe
ritu a celkové „finančné zdravie“ spoločnosti.
Okrem toho mám ako vedúca backoffice na
starosti naše dievčatá na recepcii. Recepcia
je prvý kontakt s existujúcimi a potenciálnymi
zákazníkmi, takže je dôležité, aby boli recepčné vždy usmiate, príjemné, milé a ochotné. Môžem potvrdiť, že naša recepcia toto
spĺňa.
2. Jednoznačne možnosť pracovať s takými
úžasnými ľuďmi. Pre mňa je v prvom rade
dôležitá atmosféra na pracovisku. Keď si to
tak zoberieme, väčšinu času strávime v práci, takže by sme ho mali chcieť čas tráviť
v príjemnom prostredí, s ľuďmi, s ktorými sa
dobre cítime a s ktorými sa nám dobre spolupracuje. Ak sa z kolegov stanú priatelia, o to
cennejšie to je.
3. Nikdy som si nehľadala prácu vyslovene

podľa sektora. Nastúpila som počas štúdia.
Dnes už viem, že to bolo dobré rozhodnutie.
Informačné technológie sú budúcnosť a som
rada, že môžem byť súčasťou tohto dyna
mického a inovatívneho prostredia.
4. Prečo InterWay? Oslovili ma, že obsadzujú
pozíciu recepčnej. Tak som prišla na pohovor
a od prvého momentu som sa vo firme cítila
príjemne. Nebola to žiadna veľká korporácia.
Ponuku som prijala a je to už skoro 11 rokov...
5. V práci veľa kávy a po práci určite prosecco s kolegami. Ľudia, ktorí ma už nejaký ten
časť poznajú, vedia, že málokedy chýbam na
nejakej firemnej akcii. Síce nie vždy prídem
načas, ale väčšinou odchádzam medzi po
slednými.
6. Naj moment? Hmmm, tých je veľa, no keď
sa napríklad snažíte na niečo sústrediť, naša
finančná riaditeľka dostane sem-tam chuť
hádzať po vás zvýrazňovačky a fixky, prípadne
vám na niektorej časti tela pristane odtlačok
pečiatky spoločnosti, ktorého sa len tak ľahko
nezbavíte! Keď potom po práci idete do obchodu s opečiatkovanými rukami, nevyhnete
sa zvedavým pohľadom. :D Nikdy nám nechý-

ba dobrá nálada.
7. Najväčšia zábava je
väčšinou na firemných
teambuildingoch a za tie
roky som ich prežila celkom dosť.
8. V kancelárii potrebujem mať vždy
hrebeň a zrkadlo, to je fakt moje.
9. Cestovanie milujem, hlavne destinácie,
kde sú palmy, slnko, more a dobrý džintonik. :) Jednou z mojich vysnívaných destinácií
boli Maldivy, ktoré som si tento rok splnila,
a chcela by som tiež vidieť Madagaskar, Seychely alebo Austráliu.
10. Vzala by som vás na vínko do Corku a na
pivo do Meštianskeho pivovaru.
11. Áno, som, a mám obdobia, keď som viac
alebo menej aktívna.
12. Whatsapp, Signal, Instagram, Spotify.
13. Nakupovanie. :D
14. Nášmu Iway prajem veľa spokojných
zákazníkov, zamestnancov, úspešných obchodov a zaujímavých projektov. Teším sa na
oslavu 50. narodenín. :)
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Peter Kaššák Senior Java Developer
1. Som programátor alebo, ako sa to dnes
volá, developer - dokonca senior, v jazyku
Java, ale aj v rôznych iných, podľa toho,
čo príde. Spredu aj odzadu. Nie, to nie je
nevhodná narážka, ale poslovenčenie anglických slov frontend aj backend, fullstack.
3. Nepredpokladám, že by som v mäsokombináte mohol sedieť za počítačom a progra
movať. Aj keď, ak by som skončil univerzitu
o 20 rokov skôr, je možné, že by som sa zapojil do pridruženej výroby nejakého poľnohospodárskeho družstva. Historická vsuvka
- napr. JZD Slušovice vyrábalo počítače TNS. :)
4. Po škole som sa dostal do slovenskej
korporácie (Tempest), kde mi však trochu
prekážal prístup k zamestnancom a fluktuácia, bol to doslova mlynček pre absolventov.
Chcel som vyskúšať niečo iné a jeden pohovor
bol aj tu, teda vtedy ešte na Starej Vajnorskej.
Po ňom som sa asi nejako prilepil k stoličke
alebo čo, keď som tu aj po 14 rokoch. :)
5. Aktuálne už domácnosť a deti, k tomu
pivu sa možno vrátim, keď budú v puberte
a budem chcieť utiecť z vlastného domu. To
pri nich chcem vlastne niekedy aj teraz, ale

zodpovednosť nepustí...
6. Nedostatočne špecifikované zadanie - bolo
mnoho „naj“ momentov. Napríklad najteplej
ší bol, keď sme boli ešte na treťom poschodí
a v našom poslednom kancli nešla klíma... Keď
spomínam to tretie, jeden z najpamätnejších
(aspoň pre zúčastnených) však bol, keď sme
sa na to tretie poschodie sťahovali z Auparku.
Na obed sme sa posilnili v neďalekej pivárni
a potom sme v dobrej nálade montovali do
večera regály pre Slimerov sklad. A že sa to
v takej nálade montuje ťažko...
7. Nemyslím si, že existuje najväčšia zábava, môže existovať len jej nedostatok.
A, našťastie, (klop, klop na drevo) nič také
nepoznám. Život je hra, tak ju treba hrať po
riadne, nie sa ňou len snažiť prejsť.
8. To, koľkokrát sa mi po narodení detí do
stalo poriadneho, poctivého, aspoň osemhodinového spánku, dokážem zrátať na prstoch oboch rúk, takže keď mám možnosť
poriadne si pospať, fakt si to užívam.
9. Nie som cestovateľ, nikdy som nemal nutkanie niekam ďaleko cestovať, takže nechodíme ani do exotík, ani do preplnených tu

ristických destinácií.
Nepotrebujeme ani
more, keď je bazén
či kúpalisko, takže
stačí oddych. možnosť
trošku sa cez deň prejsť
a nemusíme riešiť jedlo. :)
10. Ani neviem. Síce trvalým pobytom stále
patrím do Bratislavy, ale už dlhšie žijem na
dedine, môžem vám ju však ukázať celú obísť ju dookola trvá zhruba hodinku.
11. Som, aj nie som. Nepoužívam ich ako
sociálne siete, ale skôr ako agregátor správ
a zaujímavostí. Pôvodne som ich bojkotoval,
no potom so sa dostal do stavu, že som si
nemohol ani pozrieť kamarátovu fotku. Tak
som si postupne založil kontá tam, kde to
bolo potrebné.
12. Ehm.. Hodinky? Aspoň to mi dnes tvrdí
mobil. :) Včera to bolo Waze, ale býva tam
bežne aj ten Facebook, Chrome či Youtube.
13. V dnešnej dobe zdravého jedla to už je asi
aj pekný kúsok údenej slaniny... Vidno, nie?
14. Nech je ďalších 25 rokov rovnaká
hitparáda ako tá doterajšia!

Peter Sochor Solution Sales Manager
1. Niektorí vravia, že „robiť dobrý dojem“.
Je však jasné, že z toho sa nenajeme, takže
zákazky treba správne identifikovať, vyponukovať, zazmluvniť a navyše aj dodať... No
a medzitým je také kvantum úloh a komunikácie, že človek spätne ani nevie, ako to
všetko už vyriešil.
2. Baví ma pestrosť úloh, výziev, interakcií, kontaktov a hlavne ak sa podaria dobré

výsledky.
3. IT mi bolo blízke už počas štúdia, ako
ekonóm som sa naučil programovať a niečo
reálne komerčne fungujúce aj vytvoril, tam
už potom nebola dilema, či IT firma...
5. Prvá časť s tou kávou platí, ale momentálne
mám pri malej dcérke po práci život hore nohami, takže to pivko bude až po nejakej stabilizácii.

11. Nie som, vyhol
som sa tomu a som aj
rád. Na komunikačných
platformách typu Viber,
Whatsapp, samozrejme,
som.
12. Asi mail a komunikátory, Google
maps, ale mám aj celý priečinok pre IoT appky k smart zariadeniam.

Róbert Halaling Graphic designer
1. Náplňou mojej práce je tvorba vizuálnych
podkladov a grafických systémov. Primárne
sa venujem tvorbe online a offline riešení:
od návrhu logotypu cez web aplikáciu až po
printové materiály rôzneho rozsahu. Úzko
spolupracujem s marketingovým, prípadne
iným oddelením podľa potreby. Tiež odborne
prezentujem grafické riešenia.
2. Najradšej mám výzvu na projekte, kde
mám možnosť voľnej
ruky.
Zároveň

ma baví práca so šikovnými kolegami v tíme,
ktorá vedie k dobrému výsledku.
4. Iway vnímam ako spoľahlivého partnera,
s ktorým som sa vždy vedel dohodnúť.
A mám super šéfov. :)
6. Ako som si s Richardom W. vymenil
tričko. :D
7. Ženy, víno, spev. Okej, spev nie... :D
8. Rád sa hrám na kutila.
9. Vysnívané sú Palau alebo Veľkonočný ostrov.

Viac než 100 členov
tímu, podieľajúcich sa
na zlepšovaní služieb,
vývoji produktov
či celkovom raste
spoločnosti

2021

10. Ukázal by som
vám
Vilmošove
vodopády, ktoré sú
tesne za Mariankou, no
za zmienku stoja v lete aj
Košariská za Bratislavou so
svojou wellness plážou.
11. Na sociálnych sieťach som, no hlavne ako
pozorovateľ.
12. Bitstamp.
13. Prejedanie sa. :(
Predaj elektromobilov v Európe
predčil predaj áut s dieselovými
motormi.
Rover Perserevance úspešne pristál
na Marse. Experimentálny prístroj
MOXIE veľkosti autobatérie,
uložený v pravej prednej časti
robotického vozidla, vyrobil pri
prvom použití päť gramov kyslíka.
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Vytvárajte a spravujte svoje stránky po
mocou intuitívneho redakčného systému
WebJET CMS. Hravo si s ním poradíte aj bez
znalostí programovania a viete ho šikovne
využiť pri monitorovaní návštevnosti svojho
webu. Aplikácie si môžete vložiť kdekoľvek
v rámci stránky a vyskladať si tak web podľa
svojich predstáv. Obsahuje bezpečnost
né filtre, ktoré znižujú pravdepodobnosť
napadnutia hackermi - vďaka tejto úrovni
bezpečnosti ho aktuálne používa niekoľko
českých aj zahraničných finančných inštitúcií.

S intranetovým systémom WebJET NET
získate nástroj na kompletnú správu
firemnej agendy. Nájdete tu dochádzkový
systém, evidenciu majetku, schvaľovanie
dovoleniek, firemnú sociálnu sieť, organi
začnú štruktúru, zdieľané médiá a dokumen
ty a mnoho ďalších funkcionalít.

27

Iway magazín

Dokument Management Systém WebJET
DMS zaistí podrobný prehľad, archiváciu
a bezpečnosť dokumentov. Jednoduchý,
škálovateľný a rýchly informačný systém,
ktorý vám umožní prístup k dokumentom
z webu a je v súlade s GDPR.

Systém pre hromadné rozosielanie persona
lizovaných e-mailov a newsletterov. Vďa
ka nášmu multimediálnemu editoru máte
možnosť tvoriť pútavý obsah, ktorý si navyše
môžete otestovať pomocou A/B testingu.
Odoslané e-maily sú chránené limitovaním,
aby neskončili v spame. Pomocou nástrojov
štatistiky si odsledujete úspešnosť vašich
e-mailingových kampaní.

PRODUKTOVÉ
PORTFÓLIO
SPOLOČNOSTI
INTERWAY
Platforma pre elektronické vzdelávanie
WebJET LMS vyrieši vaše potreby online
vzdelávania vo firmách aj v školách. V rám
ci riešenia ponúkame automatizované
kurzy s možnosťou testovania, certifiká
cie a porovnaním znalostí pred zahájením
a po ukončení kurzu. Nájdete tu aj prehľad
o stave školenia a platnosti certifikátov svo
jich zamestnancov, klientov alebo študentov.

WebJET DSK je nástroj vyvinutý na efektívne
riadenie projektov a úloh. Sledujte výdavky
a odpracovaný čas, určujte priority a závislo
sti medzi úlohami, monitorujte potenciálne
riziká a eliminujte ich skôr, ako vám narušia
chod projektu. Projekty si môžete zobraziť
v Ganttovom diagrame alebo Kanbane, vďa
ka čomu získate detailnú vizualizáciu úloh
v čase, čím si uľahčíte plánovanie do budúc
nosti.

Produktová skupina IwayCloud predstavuje
novú generáciu cloudových služieb, ktoré
pomáhajú vytvárať a prevádzkovať všet
ky typy aplikácií a informačných systémov
v privátnom alebo hybridnom cloude. Cloud
natívne technológie umožňujú rýchlo rea
govať na výzvy tejto doby a premeniť ich na
zmysluplné riešenia. Spoľahnite sa na nás
so svojím IT a naplno venujte čas aj energiu
svojmu biznisu.

28

Iway Magazín

KTO SÚ NAŠI KLIENTI

Nová klientska zóna a omnoho viac
Ministerstvo financií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
je ústredným orgánom štátnej správy SR
pre oblasť financií, daní, colníctva, cien,
finančnej kontroly a vnútorného auditu.
KĽÚČOVÉ RIEŠENIA
- Komplexné webové riešenie pozostávajúce
z verejného webového portálu, intranetového portálu a klientskej zóny. Využívanými
technológiami v projekte boli WebJET CMS
a WebJET NET (2017-2018)
NAŠA ÚLOHA
Našou úlohou pre Ministerstvo financií Slo
venskej Republiky bolo zrealizovať komplexné
webové riešenie pozostávajúce z verejného

webového portálu, intranetového portálu a tzv.
klientskej zóny s rôznorodou funkcionalitou pre
partnerov a spolupracujúce subjekty s MF SR.

zmien, nový redakčný systém poskytol komplexný modul pre zjednodušenie správy týchto dokumentov pre redaktorov.

RIEŠENIE
Pomocou nového webového sídla ponúka
ministerstvo, napriek veľmi širokému záberu
pôsobnosti, po novom informácie veľmi prehľadne a zlepšilo dostupnosť dokumentov
pre verejnosť. Projekt bol ako jeden z prvých
projektov v rámci InterWay vytvorený podľa
vtedy vytváranej idey jednotného dizajn
manuálu verejnej správy a zároveň splnil
požiadavky na ISVS štandardy. Webové sídlo
poskytuje obrovský objem aktuálnych dokumentov, ktoré sú zobrazované aj s históriou

V rámci webovej časti bola dodaná aj nová
klientská zóna, ktorá zastrešuje:
•vzdelávací systém pre zamestnancov MF SR,
ako aj pre ich partnerov a pridružené subjekty
•správu/manažment porád vedenia
•správu/manažment podkladov k rokovaniam vlády SR
Dodaním produktu WebJET NET sme zjednodušili prístupnosť informácií/dokumentov/
noviniek a podobných modulov pre zamestnancov MF SR.

Duálne vzdelávanie, ktoré zaujme!
Referencie

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania je
priamo riadenou organizáciou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Sloven
skej republiky. Vznikol z Inštitútu prípravy
mládeže, ktorý pôsobil v rokoch 1991 –
1994. Zabezpečuje základné pedagogické
dokumenty pre učebné a študijné odbory,
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamest
nancov a koordinuje spoluprácu s domácimi
a so zahraničnými subjektmi s cieľom
vybaviť školy technikou a zabezpečovať ak
tuálne úlohy hlavne v oblasti rekvalifikácie.
KĽÚČOVÉ RIEŠENIA
- Elektronizácia základne, spracovania zmlúv,
overovania spôsobilosti, podpory spracovania výkazníctva alebo aj podpory budovania
prezentačnej vrstvy

- Kombinácia riešení na báze opensource
a InterWay produktu WebJET CMS.
NAŠA ÚLOHA
Našou úlohou bola dodávka multifunkčnej
platformy pre podporu implementácie systému duálneho vzdelávania.
RIEŠENIE
Riešením vyššie spomenutej úlohy bola
dodávka platformy, ktorá sa venovala niekoľkým okruhom. Príkladom toho je: vybudovanie dátovej a informačnej základne
SDV, elektronizácia procesu spracovania
všetkých typov zmlúv súvisiacich s implementáciou SDV, elektronizácia procesu
overovania spôsobilosti zamestnávateľa realizovať praktické vyučovanie v jeho priesto-

roch alebo aj elektronizácia procesu overovania spôsobilosti školy užívať označenie
Centrum OVP.
S elektronizáciou však nekončíme. Okruhov
bolo naozaj dosť a toto sú tie nasledovné.
Elektronizácia
- podpory činnosti Centra orientácie,
- podpory sprevádzania žiaka strednej
odbornej školy,
- podpory spracovania výkazníctva, analýz aktuálnych a historických informácií,
- podpory budovania prezentačnej vrstvy,
publikácie projektu a riadenie prístupu k nej.
Posledným okruhom pri projekte pre Štátny inštitút odborného vzdelávania bolo vybudovanie
kooperačnej platformy na podporu spolupráce
riešiteľov a partnerov zapojených do SDV.

Redizajn, ktorý baví
VÚB

Každý projekt nás posúva vpred. Nové
nápady, modernizované technológie
a špecifické požiadavky. Spolupráca s VÚB
bankou vždy je, a bola zaujímavou výzvou.

Navrhovali sme novú webstránku, implementovali intranetový portál a v neposlednom
rade sme sa venovali následnému redizajnu
webstránky.

KĽÚČOVÉ RIEŠENIA
- Návrh novej webstránky pre VÚB banku
s využitím CMS WebJET a consultingu (20082009)
- Návrh a implementácia intranetového
portálu (2009)
- Redizajn webstránky (2011, 2015, 2018)

RIEŠENIE
S VÚB bankou spolupracujeme dlhé roky.
Naše riešenia sa líšia v závislosti od rôznych
požiadaviek. V prípade návrhu novej webstránky (rok 2008-2009) sme sa dostali do
roly generálneho dodávateľa.
Rovnako
tak, technologického integrátora viacerých
zúčastnených partnerov. V nadväznosti na
dodávku internetového portálu pre VÚB, a. s.
realizovala naša spoločnosť komplexné rieše-

NAŠA ÚLOHA
Naše úlohy pre VÚB banku boli rôzne.

nie intranetového portálu banky s implementáciou redakčného systému. Roky 2011,
2015 a 2018 znamenali redizajn verejného
web sídla VÚB a my ako stabilný, a spoľahlivý
partner VÚB banky sme boli neoddeliteľnou súčasťou. Projekt VÚB banky bol vždy
špecifický, obzvlášť kvôli náročnému spôsobu
nasadzovania na všetky zákaznícke prostredia
a tiež objemom prác, ktoré často zahŕňali veľa
rôznych a špecifických funkcionalít. Redizajn bol prispôsobený novému korporátnemu
dizajnu skupiny Intesa Sanpaolo. Funkčné
vylepšenia sa týkali predovšetkým navigácie
a výrazne lepšieho a rýchlejšieho prechodu
medzi stránkami.
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Modernizácia, ktorá prináša kvalitné výsledky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra SR je ústredným
orgánom štátnej správy Slovenskej repub
liky pre: ochranu ústavného zriadenia,
verejného poriadku, bezpečnosti osôb
a majetku, všeobecnú vnútornú správu
vrátane veci územného a správneho uspo
riadania Slovenskej republiky, automatizo
vaný informačný systém miestnej štátnej
správy, Policajný zbor a Hasičský a záchran
ný zbor, koordináciu vzdelávania zamest
nancov obcí a vyšších územných celkov
plniacich úlohy štátnej správy.
KĽÚČOVÉ RIEŠENIA
- Upgrade infraštruktúry, dodanie HW, migrácia dát a rovnako tak podpora IT riešenia.
NAŠA ÚLOHA
Aj tento projekt bol pre nás v InterWay výz-

vou. Úlohou bola dodávka a rozšírenie IKT
infraštruktúry. Ako sme vyššie spomenuli, išlo
aj o migráciu samotných dát, dodanie HW
či, v neposlednom rade, podporu IT riešení.
Úlohu sa nám zvládnuť podarilo a rovnako tak
nás teší, že dôvera Ministerstva vnútra Slo
venskej republiky naďalej pretrváva.
NAŠE RIEŠENIE
Naše riešenia spočívali vo viacerých smeroch.
Príkladom toho môže byť dodanie serverov
s architektúrou SMP s procesormi RISC,
rozšírenie kapacity diskových polí IBM StorwizeV7000, dodávka SW licencií IBM SAN Volume Controller, alebo aj samotná verifikácia
aktuálneho prostredia existujúcej platformy
IBM POWER 7 za účelom prípravy návrhu inštalácie, konfigurácie a migrácie na novovznikajúce prostredie. Pokračujeme analýzami,

návrhmi či
migráciami.
Analýza migrovaných
virtualizovaných komponentov, aplikácií
a aplikačných závislostí, návrh detailnej HW
architektúry nových serverov s architektúrou
SMP/RISC, návrh stratégie migrácie a detailného migračného plánu a taktiež konfigurácia a inštalácia nových serverov (SMP/RISC)
a ich pripojenie k HMC konzolám v dátových
centrách. Nesmela chýbať však ani kon
figurácia PowerVM, (VIOS) a LPARov, migrácia neprodukčných systémov z POWER7 na
novú infraštruktúru POWER9 alebo migrácia
produkčných systémov z POWER7 na novú
infraštruktúru POWER9. Ani pri tomto riešení
nesmela chýbať samotná dokumentácia
a niekoľko školení.

Zjednodušíme a ušetríme zároveň
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
je ústredným orgánom štátnej správy pre
mnoho rozličných sfér. Príkladom môže
byť: policajný, hasičský a záchranný zbor,
integrovaný záchranný systém či sféra
vstupu na územie Slovenskej republiky
a pobytu cudzincov na jej území. Zame
riava sa aj na ochranu ústavného zriadenia,
verejného poriadku, bezpečnosti osôb,
majetku a v neposlednom rade napríklad aj
na ochranu a správu štátnych hraníc.

KĽÚČOVÉ RIEŠENIA
- Podpora vývoja informačných systémov
verejnej správy (IS VS).
- Zníženie ceny vývoja a prevádzky nových IS
v cloude verejnej správy.
NAŠA ÚLOHA
Úlohou InterWay bolo pre tento zaujímavý
projekt vytvoriť adekvátne prostredie pre
vývoj, zostavovanie, testovanie, nasadzovanie a prevádzkovanie cloud natívnych aplikácií vo vládnom cloude.

RIEŠENIE:
Realizácia daného projektu priniesla do vládneho cloudu nadstavbovú časť a umožnila
tak rozšírenie súčasných infraštruktúrnych
cloudových služieb o služby s pridanou hodnotou typu Platform as a Service (PaaS).
Naplnením definovaných zámerov projektu
sa očakáva, že pomôže priniesť relevantné úspory nákladov nielen v oblasti vývoja a prevádzky nových IS verejnej správy
v cloude, ale prinesie aj úspory nákladov potrebných pre nákup a využívanie tradičného
licencovaného softvéru.
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Dynamický rozvoj, stabilná podpora
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
funguje ako ústredný orgán štátnej správy
Slovenskej republiky na úseku obrany SR so
sídlom v Bratislave. Bolo zriadené zákonom
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ús
tredných orgánov štátnej správy Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
a vzniklo dňa 1. januára 1993.
NAŠA ÚLOHA
Bola to výzva! Zabezpečenie rozvoja, li-

cenčnej podpory a servisnej podpory systémového integrátora pre aplikačné a integračné prostredie pre neutajenú a utajenú
bezpečnostnú doménu rezortu MO SR ako aj
nasaditeľných sietiach KIS a prípadne iných
sietí podľa potrieb rezortu MO SR.
RIEŠENIE
V rámci zabezpečenia služieb rozvoja systémového integrátora pre aplikačné a integračné prostredia rezortu boli dodané služby v nasledujúcich oblastiach: vypracovania

analýzy, detailnej,
funkčnej špecifikácie a štúdií, vypracovanie
reali
začného projektu a sprievodnej projektovej
dokumentácie, vypracovanie bezpečnostného
zámeru, projektu a aktualizácia bezpečnostnej
dokumentácie. Rovnako tak vývoj, implementácia a realizácia diela či dodávky softvérových
a hardvérových produktov. Nechýbali konzul
tačné, auditné služby či školenia. Výsledok?
Zákazník spokojný a my hrdí!

Čo klient, to individuálny prístup
EOD COE – NATO

Referencie

Centrum výnimočnosti pre oblasť
odstraňovania výbušných prostriedkov je
jedným z centier excelentnosti NATO so
sídlom v Trenčíne na Slovensku. Pomáha
členským krajinám, partnerom, ostatným
krajinám a medzinárodným organizáciám
NATO pri zlepšovaní schopností EOD.
NAŠA ÚLOHA
Pri tomto zaujímavom projekte šlo o prená-

jom technických zariadení a poskytovanie informačných a komunikačných technológií pre
EOD COE formou operatívneho prenájmu. To
znamená poskytovanie takzvaného full service prenájmu, a to vrátane prvkov sieťovej
infraštruktúry nazývanej Stackjet.
RIEŠENIE
Napriek svojej náročnosti realizácia služby
Stackjet prebehla bez vážnejších komplikácií.

Súčasťou aktivít bolo aj priebežné riadenie, optimalizácie IT aktivít či samotný zber
a vyhodnocovanie informácií.
Nechýbalo priebežné zlepšovanie dátovej
kvality nasadeného hardvéru a softvéru, priebežný reporting či inventúra softvérových
aktív a ich monitoring. Áno, aj takýchto
zaujímaví zákazníci patria do portfólia našej
spoločnosti.

Hlásenie škodových udalostí
už aj z pohodlia domova
UNIQA
UNIQA, ako líder v bankovom sektore,
potrebovala webové sídlo zodpovedajúce
špecifickým požiadavkám a vnútorným
procesom pri správe obsahu.
KĽÚČOVÉ RIEŠENIA
- Návrh a implementácia novej webovej
stránky
- Zjednodušenie hlásenia škodových udalostí
- Automatizácia procesov
NAŠA ÚLOHA
Našou úlohou bolo pripraviť návrh
a následne zabezpečiť implementáciu webového sídla. Odbremeniť klientské cen-

trum a zjednodušiť hlásenie škodových
udalostí bola pre nás veľká výzva. Zvládli
sme to vďaka aplikácii, ktorú sme vyvinuli
presne na mieru pre poisťovňu UNIQA SK
a CZ. Cieľom bolo zautomatizovanie procesov hlásenia na základe čísla zmluvy,
napojenie na interné systémy a vytvorenie
dizajn manuálu a pravidiel použiteľnosti pre
online komunikáciu. Používateľ
teraz môže komplexne
nahlásiť celú škodovú
udalosť, pripojiť požadované dokumenty/
fotky a odoslať hlásenie
z pohodlia domova.

RIEŠENIE
Riešenie postavené na platforme CMS WebJET sme prispôsobili špecifickým požiadavkám
a vnútorným procesom poisťovne.
Výsledkom je príjemný používateľský zážitok
a zrýchlenie celého procesu. Súčasťou riešenia
bolo vytvorenie 16 online formulárov pre slo
venský a český trh, ktoré sú doplnené o funkcionality ako generovanie sumáru hlásenia
do PDF, možnosť uloženia rozpísaného hlásenia (a jeho
dokončenia
neskôr),
či modul na vizuálne
označenie poškodených
dielov na vozidle.

Zaoberáme sa
širokým spektrom
oblastí kybernetickej
bezpečnosti.

interway.sk
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Najnovšie technológie, inovatívne prístupy

S GIS JE TO PREDSA LEN JEDNODUCHŠIE

Železničná spoločnosť Slovensko

Železnice Slovenskej republiky

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
(ZSSK) je najväčším osobným železničným
dopravcom na Slovensku, pričom denne
prevádzkuje priemerne 1 518 vlakov
denne, z toho 226 diaľkových vlakov
a 1 292 regionálnych a prímestských
spojov. Zastavuje v 713 staniciach a zastáv
kach, jazdí na linkách po 2 909 kilometroch
tratí vo všetkých regiónoch Slovenska.
NAŠA ÚLOHA
Implementácia
najnovších
technológií
z oblasti cloudových riešení či migrácia
databáz používaných v ostrej produkčnej
prevádzke na nové Oracle prostredie. A to
nie je všetko! Čítajte ďalej.

Referencie
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RIEŠENIA
WEBLOGIC – SLUŽBY PARTNER ONSITE SER
VICES PRE WEBLOGIC ORACLE PROSTREDIA
Rok realizácie: 2020 – 2021
Technológia: WebLogic Oracle
Správa prostredia, update, upgrade sys
témov.
Cieľom projektu bolo zabezpečenie aktuál
nosti používaných Oracle technológií a ich
bezproblémové používanie v organizácii.
STACKJET I.
Oracle MW Stack – dodanie HW
Nasadenie IWDP – IwayCloud platformy
a implementácia služieb dátovej analýzy
postavenej na kontajneroch.
Cieľom projektu bolo implementovať naj
novšie technológie z oblasti cloudových
riešení. Projekt zabezpečil dodanie po
trebných HW prostriedkov, inštalácie sys
témových softvérov, nasadenie IWDP cloud

technológie a implementáciu služieb dátovej
analýzy postavenej na kontajneroch.
Privátna cloudová dátová analytická platfor
ma ako služba, je privátna cloudová služba,
ktorá umožní v ZSSK integrovať a analyzovať
dáta z aplikácií, zo systémov a zariadení.
Umožní automatizovať a zjednodušiť dáto
vo orientované aktivity. Uľahčí pripojenie
dátových zdrojov a údajov nasadených
v akomkoľvek prostredí ZSSK. Pomocou
IWC DP bude možné vytvárať a nasadzovať
dátové analýzy v cloudovej službe bez nut
nosti inštalovať a spravovať systém na správu
a analýzu dát. IWC DP je možné použiť v rô
znych scenároch, keď je potrebné pripojiť,
migrovať alebo replikovať údaje z aplikácií
systémov a zariadení v rámci ZSSK.
CRITICAL DIZAJN
Cieľom projektu Critical dizajn bola migrácia
databáz používaných v ostrej produkčnej
prevádzke na nové Oracle prostredie. Išlo
o komplexnú migráciu z platformy z HP UNIX
a Suse Linux s Oracle 11.2 na platformu Ora
cle Linux 8 s najmodernejšou verziou Oracle
19c.
Súčasťou projektu bola aj séria školení pre
kľúčových zástupcov zákazníka (IT support
a prevádzka) a doplnenie licencií potrebných
na prevádzku nového databázového prostre
dia.
PROJEKT RSA
Implementácia softvérových produktov pre
Systém riadenia informačnej bezpečnosti –
IAM.
Výsledkom tejto implementácie bude
z pohľadu koncového zákazníka vylepšenie

existujúcich a zavedenie
nových procesov IAM,
ktoré výrazne prispejú
k bezpečnosti všetkých
procesov týkajúcich sa prístupov na systémy
spoločnosti pre interných i externých uží
vateľov.
Zavedenie IAM systému umožní aj central
izované definovanie bezpečnostných pravi
diel, ako aj výkon kontroly pri procesoch
životného cyklu identít.

GIS prináša pre Železnice Slovenskej
republiky efektívny a rýchly prístup k in
formáciám o aktívach v priestorovej mape,
momentálne dostupných len v tabulárnej
forme v rámci prevádzkovaných modulov.

ZSSK RIADENIE INFORMAČNEJ
BEZPEČNOSTI
1) Spracovanie dopadovej analýzy Zákona
o kybernetickej bezpečnosti
2) Naplánovanie a realizácia - Nevyhnutné
opatrenia na zabezpečenie minimálnych
požiadaviek zákona 69/2018 v §19
a) Spracovanie bezpečnostnej stratégie ky
bernetickej bezpečnosti organizácie
b) Spracovanie a implementácia bezpečnost
nej dokumentácie organizácie
c) Analýza a vykonanie klasifikácie informácií
a kategorizácie sieti a informačných sys
témov
d) Spracovanie bezpečnostnej dokumentá
cie, podľa ktorej sa realizujú a prijímajú
bezpečnostné opatrenia – aktualizácia bez
pečnostnej politiky KIS ZSSK
e) Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie
fyzickej a objektovej bezpečnosti pre zabez
pečenie bezpečnosti sietí a systémov.
f) Spracovanie Business Continuity Planning.
g) Vybudovanie webového komunikačného
a informačného rozhrania na manažment
oblasti kybernetickej bezpečnosti a real
izáciu opatrení v podmienkach ZSSK

NAŠA ÚLOHA
GIS naplnil svoju ambíciu a stal sa centrál
nym systémom pre priestorový prístup a zo
brazenie širokého spektra dostupných úda
jov cez grafickú vizualizáciu aktív v mapovom
podklade.
Zobrazenie aktív ŽSR v mape umožní
pokročilé analýzy údajov na základe ich u
miestnenia v priestore. Práve silná analytická
zložka spolu s prehľadnou prezentáciou dát
z ostatných systémov ŽSR umožní skvalitniť
a urýchliť prevádzkové, ale aj manažérske
rozhodnutia. Výstupné mapové podklady
budú využívať všetky organizačné zložky
ŽSR, ktoré potrebujú pre svoje rozhodovanie
priestorové a popisné informácie v jednom
systéme v definovanom rozsahu a požado
vanej kvalite.
ŽSR potrebuje systém sprístupňujúci inte
grálne informácie o jednotlivých aktívach

KĽÚČOVÉ RIEŠENIA
- Konsolidácia prostredí
- Optimalizácia existujúcich databázových
objektov
- Grafická prezentácia údajov

podniku v interpretácii geopriestorových
súvislostí z hľadiska služieb zákazníkom, ako
aj pre podporu interných procesov.
RIEŠENIE
Architektúra riešenia integrácie GIS na in
terné systémy je navrhnutá ako zavedenie
návrhového vzoru Microservices. Tento
návrhový vzor vychádza z princípu servisne
orientovanej architektúry (SOA).
Základným princípom tohto vzoru je vyví
jať celú aplikáciu ako súbor malých služieb,
pričom každá beží ako samostatný proces
a komunikuje štandardnými komunikačnými
protokolmi. Za základnú softvérovú jed
notku, ktorú je možné samostatne upravo
vať a nasadiť, považujeme tzv. komponent
(component). Pri návrhovom vzore sa uvažu
je o dvoch typoch komponentov: knižnice
(libraries) a služby (services). Knižnice ko
munikujú cez volania funkcií (in-memory
function calls). Preferované komponenty sú
služby, ktoré komunikujú prostredníctvom
štandardných rozhraní a protokolov (napr.
webových služieb alebo volaním vzdialenej
funkcie – RPC). Použitie služieb vyvíja tlak
na komponenty, aby presne dokumentovali
použité rozhranie, čo uľahčuje neskoršiu
úpravu systému. Výsledný systém
je pri použití návrhového vzoru
decentralizovaný a prípadná
porucha jednej komponen

ty nespôsobí nefunkčnosť
celého systému.
Komunikačné
rozhrania
zabezpečujú komunikáciu
medzi systémami, resp. komponentmi sys
tému. Konkrétnym protokolom pre SOA
je napr. SOAP, ktorý zabezpečuje výmenu
správ založených na XML prostredníctvom
HTTP. Rozhrania REST sú jednoduchšie,
nevyžadujú štandardy pre opis kontraktu
služieb a poskytujú vyšší výkon v porovnaní
s rozhraniami SOAP. Komunikáciu s databá
zami zabezpečuje rozhranie JDBC, ktoré sa
stará o zasielanie SQL dotazov na SQL
server a získanie výsledku dotazov.
Na prenos súborov sa opäť použí
vajú štandardné a bežne
používané
protokoly
a služby ako FTP, SFTP,
SMB, CIFS, atď.
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Zákaznícky portál, z ktorého srší dynamickosť

Orange Slovensko

Referencie

Orange Slovensko je najväčší slovenský
mobilný operátor, ktorý pôsobí na trhu
od roku 2002. V súčasnosti prevádzkuje
okrem mobilnej siete aj pevnú sieť, v ktorej
poskytuje služby optického pripojenia
na internet, digitálnej televízie a pevnej
telefonickej linky, poskytuje tiež službu
televízie cez satelit.
KĽÚČOVÉ RIEŠENIA
- Dodávka SW licencií (udelenie práva na
používanie)
- Zriadenie/parametrizácia cloud služieb
- Implementácia a konfigurácia SW riešenia
- Analýza a návrh štruktúry webovej stránky
- Návrh UX a dizajnu webovej stránky
- Testovanie a nasadenie SW riešenia do
prevádzky

NAŠA ÚLOHA
Našou úlohou bolo vytvorenie web portálu Orange výhody a mobilnej aplikácie, ktoré predstavujú novú, dynamickú, marketingovú platformu pre Orange zákazníkov, ale nielen pre nich.
NAŠE RIEŠENIE:
Riešenie bolo postavené na vytvorení
portálového riešenia Vernostného programu
Orange výhody pre zákazníkov spoločnosti
Orange Slovensko. Systém Orange výhody
pozostáva z webovej lokality pre zákazníkov,
administrácie portálu a mobilnej aplikácie.
Dodávka zahŕňala vytvorenie grafického
návrhu portálovej časti, ako aj mobilnej a
plikácie, analytické, implementačné práce,
nasadenie a prevádzkovanie.

Pre vývoj a prevádzkovanie
lojalitnej
platformy
využila
spoločnosť InterWay takzvanú
Amazon OpsWorks platformu,
v ktorej beží operačný systém
Linux a je využívaný vo vysokodostupnej distribuovanej konfigurácii na Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) inštanciách. Zabezpečená je tak dostatočná flexibilita a výkonnosť pre všetky vytvorené prostredia určené
pre samotný vývoj, testovanie a prevádzku.
Pri vypracovávaní daného projektu bolo
využité skutočne veľké množstvo technológií.
Spomenúť môžeme napríklad: WebJET,
Phonegap, HTML 5, CSS, JavaScript, Amazon
Cloud alebo VAADIN.
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Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...
SLOVAK TELEKOM, A. S.
Slovak Telekom je najväčší slovenský
poskytovateľ služieb pevnej telefónnej
linky, internetu a napríklad aj digitálnej
televízie na IP platforme. Svoje služby
predáva pod marketingovým názvom Tele
kom. Slovak Telekom je súčasťou spolo
čnosti Deutsche Telekom AG a svoje služby
predáva tradične s predajom techno
logických zariadení.
KĽÚČOVÉ RIEŠENIE
- Plnohodnotný a funkčný dokument manažment nasadený v cloud prostredí

NAŠA ÚLOHA
Aká bola naša ďalšia výzva? Dodanie
funkčného riešenia „Dokument manažment
nasadený v cloud prostredí“. Predmetom
spolupráce bolo dodanie, podpora prevádzkovania a rozvoja IT riešenia pre sféry ako
napríklad:
- príjem dokumentov z rôznych externých
zdrojov,
- elektronický obeh dokumentov,
- uchovávanie dokumentov zachovávajúcich
ich právnu validitu,
- prípravu dokumentov pre ich dlhodobé
uchovávanie a archiváciu.

RIEŠENIE
Aj táto spolupráca je dôkazom toho, že cloud
je téma, ktorej sa plnohodnotne venujeme.
Riešenie našej spoločnosti je nasadené
a prevádzkované v prostredí Slovak Telekom Cloud. Frontendové rozhranie je zasa
postavené na našej platforme WebJET CMS
(redakčný systém). A ako dokument manažment sa využíva WebJET DMS (informačný
systém na správu dokumentov). Chcete to aj
v číslach? Žiaden problém. Počet spracovaných
dokumentov od začiatku produkčnej prevádzky je už viac než 2,6 milióna a počet používateľov pristupujúcich do systému je 350.

Oživili sme obsah ako aj štruktúru webového sídla
NN CZ

Spoločnosť vstúpila na český trh po značk
ou Nationale Nederlanden v roku 1991
ako prvá zahraničná poisťovňa po páde
socializmu. Po viac než 10-tich rokoch vo
farbách ING sa spoločnosť NN, ktorá dnes
patrí medzi predných poskytovateľov život
ného poistenia a dôchodkových produktov
v Česku, svojim novým názvom vrátila späť
ku koreňom.
KĽÚČOVÉ RIEŠENIA
- Celkový redizajn webového portálu
poisťovne
- Modernizácia formulárových systémov

NAŠA ÚLOHA
Ďalšou výzvou a zaujímavou úlohou pre našu
spoločnosť bolo uskutočnenie redizajnu webového portálu NN Česká republika. Ten mal
byť zrealizovaný podľa aktuálnych požiadaviek materskej spoločnosti na využívanie
grafických prvkov brandu.
RIEŠENIE
V rámci projektu sme navrhli a oživili obsah,
ako aj štruktúru webového sídla. Preklopili
sme však aj webové sídla z iných redakčných
systémov, ktoré pôvodne prevádzkovala
spoločnosť Aegon, s ktorou sa NN zlúčilo pod

WebJET CMS a zachovali/vylepšili funkcionalitu. Modernizáciou
riešenia sme zmodernizovali aj formulárové
systémy pre návštevníkov/klientov, ktoré
umožňujú uzatváranie zmlúv cez webové
rozhranie. Nasadením webového riešenia
sme zvýšili aj bezpečnosť prevádzkovaného
riešenia. Ak by sme za našu stranu mali
spomenúť niekoľko využitých technológií, ide
napríklad o: WebJET CMS, analýzu, UX návrh,
webdesign, consulting, implementáciu, integráciu či celkový návrh štruktúry.

KONTAKTY
PRVÝ KONTAKT

Pre získanie základných informácií a nesmerovanie
na tie správne dvere v InterWay.
info@interway.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE
Pre novú alebo obchodnú komunikáciu,
kalkulácie a požiadavky na informácie.
sales@interway.sk

FINANČNÉ ODDELENIE
Pre získanie potrebných informácií v oblasti
financií, faktúr alebo zmlúv
ekonom@interway.sk

SUPPORTNÉ
ODDELENIE

Pre získanie technickej podpory
alebo dodatočných informácií
support@interway.sk

PARTNERSKÉ RIEŠENIA
Pre budovanie možných partnerstiev a získanie
dodatočných informácií v danej oblasti
partnership@interway.sk

MARKETINGOVÉ
ODDELENIE

Pre riešenie možných spoluprác, získanie
marketingových materiálov
alebo organizovanie PR aktivít.
marketing@interway.sk

BRATISLAVA

ŽILINA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

TRADE CENTER II
MLYNSKÉ NIVY 71
821 05 BRATISLAVA

BRATISLAVSKÁ 29
010 01 ŽILINA

M. PIŠÚTA 919
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

02/3278 8888
0903 222 226

02/3278 8888
0903 222 226

02/3278 8888
0903 222 226

www.linkedin.com/interway.sk

www.instagram.com/interway_slovakia

www.facebook.com/interway.sk

