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NXT: Ako sa v súvislosti s pandémiou zmenilo fungovanie vašej spoločnosti?

Zuzana Guller: Vývoj pandémie sme od začiatku pozorne sledovali a na zhoršujúcu sa situáciu sme zareagovali opatreniami, ktoré boli
zamerané na ochranu a bezpečnosť našich zamestnancov. Celý proces prechodu na home office urýchlilo aj vyhlásenie mimoriadnej situácie a
domov sme sa presunuli prakticky zo dňa na deň.
Prechod bol plynulý a rýchly. Sme technologická
spoločnosť, a preto v priebehu 24 hodín mohlo
takmer 100 % našich zamestnancov naplno fungovať formou home office. Najväčšia zmena sa
tak uskutočnila v medziľudskej rovine, keď sme si
museli zvyknúť na to, že dlhodobo nie sme spolu
v jednom priestore. Vo všetkom ostatnom sme
sa mohli spoľahnúť na technológie.
NXT: Aký dosah to malo na zmenu riadenia
interných procesov, obchodu a HR?

Zuzana Guller: Personalistika do istej miery
stále funguje „na papieri“. Legislatíva nám neumožňuje presunúť celú našu agendu do virtuálneho priestoru, preto sme museli vyvinúť
systém, ktorý spĺňa všetky zákonné požiadavky
a zároveň je dostatočne efektívny na komunikáciu s našimi zamestnancami, ale aj záujemcami
o prácu. Počas pandémie sme totiž, možno paradoxne, obsadzovali množstvo pozícií. Vzniknutá situácia zvýšila dopyt po IT špecialistoch s
rôznou expertízou a v súčasnosti stále hľadáme
ďalšie nové talenty v oblasti technológií. Pohovory sme realizovali virtuálne a online priestor
nám bol oporou aj v procese onboardingu. Pracovné zmluvy síce noví kolegovia podpisovali u
kuriéra, ale všetko ostatné prebiehalo virtuálne
– od úvodnej inštruktáže až po integráciu do
nového tímu. Za úspech považujem, že sa nám
podarilo dohodnúť s naším spracovateľom
miezd a úradmi elektronické ročné zúčtovanie
daní. Tento rok už naplno pracujeme z domu a
ťažíme zo zavedených procesov.
NXT: Aké sú vaše skúsenosti s produktivitou a efektivitou zamestnancov pri práci
z domu?

Zuzana Guller: Pre mnohé firmy mohol home
office priniesť problémy z hľadiska technológií a
digitalizácie, s ktorými sa museli začiatkom minulého roka vyrovnať. V Accenture sme boli z tejto
stránky pripravení, preto sme sa mohli zamerať
na well-being našich zamestnancov. V súvislosti
s náhlym prechodom na kontinuálnu prácu z
domu sme si uvedomili, že potrebujeme viac
hovoriť o dôsledkoch situácie na duševné zdravie. Vyrovnať sa s tlakom z neznámeho, so strachom o seba a blízkych a ďalšími obavami, ktoré
priniesla pandémia, mohli naši zamestnanci aj s
pomocou psychológov. Program starostlivosti
o duševné zdravie sme mali funkčný už dlhšie,
ale s príchodom pandémie sme ho ešte posilnili.

Okrem externej psychologickej poradne sme
vytvorili aj platformu, kde mohli kolegovia diskutovať a podeliť sa o skúsenosti, ako riešiť konkrétne situácie. V zamestnaneckom prieskume
sa napokon potvrdilo, že táto aktivita mala zmysel a priamy dosah na zdravšie fungovanie pri
práci z domu.
NXT: Máte na vyhodnocovanie produktivity práce vlastné metriky alebo sa
spoliehate napr. na zodpovedný prístup
zamestnancov?

Zuzana Guller: Skúšali sme merať a zisťovať
produktivitu prostredníctvom rôznych nástrojov. Človek však nie je algoritmus, preto je to
individuálne. Uvediem príklad. Niektorí kolegovia sú spokojní a šťastní, že môžu pracovať z
domu, pretože nemusia cestovať a vo svojom
prostredí sa vedia lepšie sústrediť. Kancelársky
open space jednoducho každému nevyhovoval. Na druhej strane sú kolegovia, ktorí by sa
radšej vrátili fyzicky do práce. Ich kreativita je
podmienená diskusiou v tíme.
NXT: Využívate pre zamestnancov na
home oﬃce iné motivačné nástroje? Ste v
častejšom kontakte?

Zuzana Guller: Možno to znie až príliš samozrejme, ale základom pri virtuálnom kontakte je
využívanie kamery. Bez nej sa dá len ťažko určiť,
ako sa človek správa alebo cíti. Pre mňa ako personalistku je dôležité pri komunikácii s kolegom
vidieť, ako reaguje, aby som vedela, či som na
správnej ceste. Snažíme sa podporovať aj spoločenský život tímov. Teda do takej miery, ako to
aktuálna epidemická situácia dovoľuje. Niektorí
kolegovia chodia spolu po práci na virtuálne
pivo. Stretli sme sa však aj v online kuchyni, kde
sme spolu varili rizoto.
NXT: Riešili ste v súvislosti s prácou na
home oﬃce dodatočné opatrenia na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti?

Zuzana Guller: V Accenture je kybernetická
bezpečnosť na prvom mieste a je to téma, ktorej sa dlhodobo venujeme či už interne, alebo
z pohľadu služieb, ktoré poskytujeme našim
klientom. Naši zamestnanci majú povinné
školenia, ktorými musia každoročne úspešne
prejsť. Dôležité je, že sú širokospektrálne zamerané – prejdú nimi všetci kolegovia bez
ohľadu na pracovnú pozíciu. Kyberbezpečnosť pre nás teda nie je novinka, ale pri práci z
domu musíme byť ostražitejší, preto na zabezpečenie kladieme ešte väčší dôraz.
NXT: Ako vidíte blízku budúcnosť nastavenia
ﬁriem po skončení pandémie z hľadiska lokácie zamestnancov oﬃce vs. home oﬃce?

Zuzana Guller: Myslím, že všetci sme nastavení na to, že „nový normál“ nebude vyzerať ako

jeseň v roku 2019. Inými slovami, uvedomili
sme si, že časy, keď sme všetci chodili fyzicky
do práce, sú minulosť. V predchádzajúcich rokoch bolo úplne prirodzenou požiadavkou zo
strany klientov, aby naši kolegovia pracovali z
kancelárie. Neraz to aj priamo kontrolovali. S
pandémiou však prišla radikálna zmena vo vnímaní miesta výkonu práce. Ako ukázal náš report Technology Vision 2021, v budúcnosti by
mohli mať zamestnanci voľne na výber, odkiaľ
chcú pracovať. Neznamená to automaticky, že
sa už nikdy do kancelárií nevrátime. Všímame
si však narastajúcu dôležitosť nového trendu
– vysokej úrovne flexibility. Druhým pozorovaním je dochádzanie na pracovisko. Mnohí zamestnanci, ktorí denne cestovali do práce, mali
do prepuknutia pandémie prenajatý byt, či už
to bolo v Košiciach, alebo v Bratislave. Počas
pandémie však tieto prenájmy zrušili a začali
pracovať z miesta svojho trvalého bydliska.
Očakávame, že postupný návrat na pracovisko
preto vytvorí tlak zo strany zamestnancov na
flexibilitu a firmy si budú vyberať podľa toho, či
im ju umožnia alebo nie.
NXT: Ako sa podľa vás zmenia potreby ﬁriem z hľadiska HR po skončení pandémie?

Zuzana Guller: Pri nábore sú aj budú požiadavky na ľudí rovnaké – znalosť technológií,
cudzie jazyky alebo úroveň soft skills. Ako som
už spomínala, predpokladáme, že sa zmení
flexibilita z pohľadu miesta výkonu práce,
ktorú zamestnávatelia poskytnú ako reakciu
na požiadavky trhu. V Accenture kladieme
vysoký dôraz na prepájanie technológií s ľudskou vynaliezavosťou, preto chceme aj naďalej
podporovať kreativitu našich zamestnancov a
vytvárať na ňu priestor.
NXT: Ako sa v blízkej budúcnosti zmenia/
pribudnú nové požiadavky pri nábore nových zamestnancov?

Zuzana Guller: Pre nás sú stále dôležité
technologické znalosti, na ktoré kladieme
dôraz už pri nábore, keďže najväčšia časť
nášho biznisu na Slovensku sú práve služby
v oblasti IT. Uvedomujeme si však, že určitá
znalosť technológií, potreba rozumieť im a
schopnosť pracovať s nimi sa stanú nevyhnutnosťou aj pre ľudí mimo IT. Preto napríklad
aj našim ľuďom, ktorí nemajú v tomto smere
silný „background“, umožňujeme neustále
zvyšovať svoje kompetencie v tejto oblasti.
Rovnako podporujeme rôzne neziskové organizácie, ktoré sa tejto téme venujú, a dokonca
aj my sami organizujeme IT kurzy pre externé
záujemkyne s cieľom zvýšiť zastúpenie žien v
IT. Ako zvykne hovoriť náš generálny riaditeľ
Tomáš Volek, technológie sú pre nás druhým
spoločným jazykom.
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ČO NÁM PREZRADILA

PANDÉMIA

V OBLASTI DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ORGANIZÁCIÍ

I

nformačné systémy s umelou inteligenciou
(AI) v najbližšom čase nenahradia ľudí vo
firmách, ale uvoľnia zamestnancov na vykonávanie úloh s vyššou pridanou hodnotou.
Súčasné technológie umelej inteligencie
umožňujú širšiu a lepšiu automatizáciu štandardných procesov, vďaka čomu sa spoločnosti môžu sústrediť na kľúčové oblasti: vývoj
inovácií a vývoj nových trhových výhod.

Digitalizácia verzus automatizácia
Na označenie troch rozličných oblastí sa v
anglickom jazyku používajú podobne znejúce pojmy. Sú to digitization, digitalization
a digital transformation. Pojem digitalization
navyše alternuje s pojmom automation.
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Digitization (zdigitalizovanie) – je to transformácia nedigitálneho obsahu na formu,
ktorú môžu spracovať počítače, napr.
transformovanie papierového dokumentu
do formátu PDF, t. j. z analógového do digitálneho formátu. Alebo ide o prevod konkrétneho analógového zvuku a videa do
digitálnych formátov MP3, MP4 a pod.
Digitalization & Automation, resp. digitalizácia a automatizácia – je to transformácia
procesov súvisiacich s dokumentmi a realizovaných ľuďmi. Cieľom je získať väčšiu hodPRÍLOHA

notu z existujúcich informácií dodatočným
spracovaním a transformovať ich na procesy
riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota
počas hlásenia technických problémov.


Digital Transformation znamená digitálnu transformáciu, zmenu obchodných
postupov a stratégií na zvýšenie digitálnej
efektívnosti organizácie. Patrí sem zmena
spôsobu fungovania podniku, využitie digitálnych procesov a informácií na dosiahnutie vyššej efektivity a hodnoty. Výsledkom
je digitálne transformované podnikanie,
ako napr. minimalizácia osobnej interakcie,
resp. plne digitalizované procesy a e-podnikanie.

Na úplnosť je vhodné spresniť ešte rozdiel
medzi slovnými spojeniami procesná digitalizácia a procesná automatizácia, keďže práve
tieto dva pojmy často alternujú a hranice
medzi nimi nie sú jednoznačne definované
v prípade administratívnych, nevýrobných
procesov. V prvom z menovaných je cieľom
tvorba a dodanie novej hodnoty zákazníkom. Ide o digitálne podnikanie so zámerom
poskytnúť nové príležitosti na vytváranie
nových príjmov a hodnôt. Je to tvorba tzv.
digitálneho obchodu.

Pojem procesná automatizácia znamená
použitie informačných technológií alebo počítačov na zvládnutie opakujúcich sa úloh. Zároveň to umožňuje ľuďom robiť hodnotnejšie
veci, venovať sa aktivitám s vyššou pridanou
hodnotou. Ide o zvyšovanie efektívnosti interných procesov a pracovných postupov, spríjemnenie každodennej práce. Jednoducho
povedané, procesná digitalizácia ide smerom
k finálnemu zákazníkovi, procesná automatizácia smerom dovnútra organizácie.

Home office, výzvy posledných
mesiacov
Aj napriek neustálemu opakovaniu slov ako
digitalizácia, automatizácia, vzdialený prístup, infraštruktúra, informačné technológie
a nevyhnutné investície sme svedkami iba
čiastočnej pripravenosti. Posledných 12 mesiacov nám ukázalo našu „nahotu“. Množstvo
inštitúcií nepripravených na prácu z domu
(technologické limity VPN konektorov, nespracované bezpečnostné riziká, neexistujúce stratégie a vízie, nepripravené zdieľané
úložiská atď.), e-shopy s vypredanými notebookmi, myškami, webovými kamerami alebo
dodatočná administratíva a bezpečnostné zabezpečenia vedúce do absurdít, ako je zákaz
využívania domácich tlačiarní a mnoho ďal-
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ších. Dobrá správa je, že technológie sú k dispozícii – relatívne rýchlo a aj relatívne lacno.
V rámci nedávneho globálneho prieskumu
Deloitte pod názvom Automatizácia s inteligenciou sa preukázalo, že miera vývoja inovácií vysoko predbieha možnosti a mieru ich
implementácie. Tento poznatok zdôrazňuje
potrebu firiem a organizácií vytvárať a upravovať vhodnú stratégiu pre inovácie, oblasti
jej možného nasadenia, ako aj zoznam vhodných technológií. Až 80 % opýtaných v rámci
prieskumu to považuje za dôležité až veľmi
dôležité, ale iba štvrtina z nich má aspoň
čiastočne jasno, ako, kde a s čím začať. Na
začiatok je dobré mať aspoň zanalyzované
a spísané pojmy, poznať svoj aktuálny stav a
mať zadefinovaný budúci stav, teda mať vypracovanú rozdielovú analýzu.

Zásady koexistencie
osobných a firemných dát
Digitálna doba prináša veľa možností, ale
aj nástrah, a to nielen v prostredí bežného
digitálneho života jednotlivcov, ale aj pri digitálnej prezentácii spoločností. Akákoľvek
zverejnená informácia na sociálnych sieťach alebo poslaná formou e-mailu, ktorá sa
môže, no nemusí týkať práce ktoréhokoľvek
zamestnanca, tvorí dielik bezpečnostnej vitráže spoločnosti, z ktorej sa dajú rozpoznať
slabé a citlivé stránky obete, v tomto prípade
zamestnávateľa – firmy. Z rôznorodých zdieľaných informácií neraz možno zistiť údaje
ako bydlisko, zamestnávateľ a miesto výkonu práce, ale aj pracovný režim či dokonca
detaily o niektorých pracovných procesoch.
Nie je výnimočné, že používatelia na svoje
profesionálne alebo súkromné profily nahrajú
fotografie, z ktorých sa dá identifikovať využívaný firemný softvér, v horšom prípade aj fyzické alebo virtuálne zabezpečenie, dokonca
aj spôsoby prihlasovania do interných systémov. V extrémnych prípadoch sa používatelia
na sociálne siete fotia napríklad s prístupovými kartami zamestnávateľa na krku.
Existujú základné zásady bezpečného
digitálneho profilu, zásady koexistencie
osobných a firemných dát. Odborníci v tejto
oblasti dokážu poradiť a efektívne nastaviť
pravidlá na zvýšenie bezpečnosti rôznorodých spoločností.

2. získanie zmysluplných poznatkov z analytických údajov (napr. odpisy z lízingu, úrokové výnosy),
3. podpora záujmov zákazníkov využívaním
kognitívnych technológií (napr. odklad
splátok pôžičky).
Na začiatok treba vedieť, kde sa nachádzam
– tzv. úroveň vyspelosti, digitálnej zrelosti organizácie a s tým súvisiace oblasti, do ktorých
sa chcem pustiť, akým spôsobom a s akou
technológiou. Firmy začínajúce s automatizáciou uprednostňujú oblasti s vyšším objemom úloh, ale s nižšou pridanou hodnotou,
komoditizáciu bez potreby výraznej zmeny
samotného procesu. S pribúdajúcou nutnosťou rozhodovania sa využívajú doplňujúce
kognitívne technológie, snaha automatizovať
nie iba samotné úlohy, ale celé prípady s vyššou, resp. vysokou pridanou hodnotou.
Dôležité je takisto rozhodnutie, akým spôsobom pristúpi organizácia k zmene, obohateniu, t. j. či je vhodnejšie použiť projektový
alebo programový prístup. Možná je, samozrejme, kombinácia oboch. Skúsený odborník
dokáže poradiť výhody a vysvetliť oblasti, na
ktoré si treba dať pozor. Všetci kandidáti procesnej automatizácie sa dajú vyhodnotiť podobnými základnými parametrami (založené
na pravidlách, možnosť systémovej integrácie a pod.), kvalifikačnými kritériami (počet,
množstvo, opakovateľnosť) a obchodnou
prioritizáciou (benefity, pripravenosť, škálovateľnosť).
Prechod na technológie RPA a AI sa uskutočňuje v samostatných krokoch, nadväzujúcich na seba. Najskôr sa identifikujú procesy
vhodné na automatizáciu. Potom sa vypracuje zoznam priorít odporúčaných zmien, z
čoho vznikne katalóg opatrení postupnosti
jednotlivých implementácií. V ďalšom kroku
sa vyberie optimálny softvér a zaobstará potrebná licencia. Následne sa vyvinie a spustí
prvý pilotný projekt. Vďaka vhodnému postupu sú najdôležitejšie procesy automatizované a prenášané do ostrej prevádzky.
Nech už použijete akúkoľvek technológiu,
akýkoľvek postup a spôsob, nezabudnite na
definovanie cieľov, merateľných výsledkov a
realistických očakávaní.

Na základe čoho vieme zvoliť
vhodný proces na automatizáciu?

Príklady z praxe, aké technológie
a v akej kombinácii vieme využiť

Z hľadiska technického prínosu aplikácií
umelej inteligencie možno rozlíšiť tri všeobecné obchodné požiadavky:

Uistite sa, že váš manažment pozná základné
pojmy. Čo je to inteligentná automatizácia,
prečo je inteligentná lepšia alebo práve robotická automatizácia vhodnejšia.

1. roboticky riadená automatizácia procesov
na optimalizáciu a zlepšenie kvality procesov (napr. registrácia faktúr),

Inteligentná automatizácia je kombinácia
robotickej automatizácie procesov (RPA),

umelej inteligencie (AI) a ďalších súvisiacich
automatizačných technológií. Inteligentná
automatizácia robí veci podobné tým, ktoré
robia ľudia. Spracúva dáta, plní úlohy a podáva hlásenia. Počúva, číta, interpretuje a
hovorí, analyzuje. Najinovatívnejšia automatizácia sa súčasne učí.


















Inteligentná registrácia faktúr a bločkov
– použitie AI na automatické rozpoznávanie, extrakciu údajov a inteligentné párovanie. Zmysluplná alternatíva k formátom SBI
a EDI, vhodná aj na doplnenie existujúcich
riešení.
Inteligentné spracovanie dokumentov –
integruje technologickú súpravu OCR, ML
(Machine Learning) a RPA na automatizáciu prípadov zameraných na použitie dát z
dokumentu, ako sú Know Your Customer,
správa zmlúv alebo poistné udalosti.
Inteligentné smerovanie e-mailov – techniky spracovania prirodzeného jazyka (NLP)
na rýchlejšie spracovanie požiadaviek, riešenie problémov, dodržiavanie compliance.
Switching – evidencia, nastavenie a overenie údajov klientov v rámci firemných aplikácií počas zmeny bankového účtu alebo
finančnej inštitúcie.
Finstat – evidencia finančnej situácie klientov, založená na prijatých a získaných finančných výkazoch v štruktúrovaných a
čiastočne štruktúrovaných formátoch.
Write-offs – pravidelná analýza lízingových
odpisov a tvorba podporných dokumentov
na základe opravných položiek na úverové
riziko.
Interest Income on Non-Processed Loans
– mesačná analýza úrokových výnosov na
základe opravných položiek zmlúv kreditného rizika.
Loan Postponement – evidencia a registrácia požiadaviek klientov B2B a B2C na
zmenu a posun splátkového kalendára pôžičiek (veľmi aktuálne práve počas pandémie COVID-19).
Správa sťažností a otázok – voice-bot a
chat-bot dokáže zastrešiť určité percentuálne množstvo prvotných otázok či z
externého, alebo interného prostredia. Porozumie požiadavke, vyhľadá informáciu,
pripraví reakciu a odpovie.

Formujte digitálnu budúcnosť svojej spoločnosti pravidelne a cielene.

» MICHAL LICHNER,
Lead Manager Deloitte Digital | Robotics, Analytics, Cognitive
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EFEKTÍVNE AJ NA DIAĽKU
AKO Z HOME OFFICE VYŤAŽIŤ MAXIMUM

S

ituácia, ktorú nikto z nás ešte nezažil, je tu.
Zo dňa na deň sa všetko zmenilo a naše
úvahy a plány zažívajú otras. Otras, s ktorým
nikto nepočítal. Ako všetko na svete aj táto
nová éra pracovného života má viacero rovín.
Práca na diaľku, v IT segmente veľmi obľúbená a spomedzi iných oblastí najjednoduchšie uskutočniteľná, je razom jediná voľba pre
obe zúčastnené strany – zamestnávateľa aj
zamestnanca.
Home office – benefit, ktorý je inokedy
veľmi žiadaný, po ktorom túžime počas bežného roka, ten, ktorý si predstavujeme ako
príjemné posedávanie za stolíkom v pyžame,
sa stáva súčasťou každého dňa bez možnosti
ukončenia z vlastnej vôle a my spoznávame aj
jeho odvrátenú stránku. Pracovný kolektív je
zrazu iba na monitore počítača. Nastáva separácia od ľudí, našich priateľov a rovesníkov.
Aby sme mohli splniť dôležité úlohy, musíme
pracovať na svojej sebadisciplíne, zamýšľame
sa, kde si na dlhší čas zriadiť svoj kútik v domácnosti.
Odporúčania sa hrnú z každej strany, ale byť
efektívny, vytrvalý a nepoľaviť nie je vždy jednoduché. Naša lojalita voči zamestnávateľovi
sa prejavuje v plnej miere. Pracovnú atmosféru si každý manažuje po svojom. Ako na to?

Staň sa organizačným
organizovaným typom
1.

Nastavenie domáceho pultu je rozhodujúce,
pretože toto je vaše centrum produktivity. Aj
keď nemáte špecializovanú kanceláriu, môžete ju optimalizovať podľa svojich potrieb.
Bez ohľadu na to, kde alebo koľko miesta
máte, môžete svoj pracovný priestor zefektívniť.
Len sa uistite, že máte dostatok prirodzeného svetla. Čím viac môžete svoje telo vystaviť prírodnému slnečnému žiareniu, tým
lepšie sa budete cítiť.
Efektívny pracovný priestor je viac než len
presúvanie niektorých dokumentov a udržiavanie čistoty pracovného stola. Papiere majú
svoje miesto, na stole nesmú byť kúdele pra6
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chu, hrnčeky od rannej kávy a včerajšieho čaju.
Keď si tu sadnete, ste v „pracovnom“ režime.
TIP: Zostaň preto organizovaným, aj keď si
práve doma a budeš efektívnejší, produktívnejší
a stále si užívaj výhodu číslo jeden práce z domu:
flexibilitu.

2.

Pracuj vo vyhradenom čase

Ja viem, slnko svieti, láka ťa to von, si predsa
doma už niekoľký týždeň a udržať sa pri výkone je niekedy naozaj veľká výzva. Preto si
vopred urči, či tento deň je práve ten, ktorý by
si aj v kancelárii potiahol dlhšie, alebo práve
naopak – patril by k tým kratším. Tento fakt
naozaj prispieva k spokojnosti.

Začni a ukonči deň
so zoznamom
3.

Nemôžem sa sústrediť na prácu, ak mám v
hlave rôznorodé myšlienky. Aby som skrotila
myšlienky a prinútila mozog spolupracovať,
robím ranný zoznam priorít. Sadnem si a predtým, ako sa prihlásim do online sveta, vezmem
papier a píšem.
Byť pripravený na prácu je podstatné. So
všetkou optimalizáciou domácej kancelárie
na svete, keď je váš mozog niekde inde, nie
ste produktívni.
Mne sa osvedčilo každý deň začať zoznamom úloh, ktoré som si určila včera. Každé
ráno si iba zoradím, ktoré z nich urobím doobeda a ktoré poobede. Iba tak sa docieli ten
super efekt dokončeného.
TIP: A prečo stále a vždy budem používať poznámkový blok, aj keď sme vo svete elektronizácie? Ver mi, len čo prečiarkneš hotovú prácu,
tieto viditeľné úspechy zvýšia tvoju produktivitu.

Striktne dodržiavaj
prestávky...
4.

... ale ty rozhodni, kedy ich potrebuješ.
V tomto bode by som sa chcela vyhnúť odporúčaniam typu „pracuj 30 minút a dopraj

si pauzu“. Mne osobne tento štýl práce nevyhovuje. Ja potrebujem ucelené tematické
okruhy, ktorým sa práve venujem naplno a sú
v súlade s mojím zoznamom úloh. Medzi jednotlivými úlohami prichádza čas na doplnenie
tekutín, organizáciu detí, prípravu jedla alebo
jednoducho iba odchod do inej miestnosti,
aby som nesedela dve hodiny v jednej pozícii.
V prípade, že na danej úlohe pracujem
dlhšie ako 1 hodinu, dám si pauzu aj pred jej
dokončením, aby som mohla sústredene pracovať ďalej.
TIP: Keď sedíš pri stole pridlho a zameriavaš sa
na jeden projekt, budeš si myslieť, že si produktívny, ale v skutočnosti strácaš viac času, ako je
potrebné. Mozog nie je navrhnutý tak, aby sa
sústredil celé hodiny.

Na konci pracovného času si
uprac stôl a uvidíš, ako sa ti to
ráno bude páčiť
5.

Nehovoriac o tom, ak na prácu z domu využívaš stôl v obývačke. Nie je príjemné vidieť
pracovné miesto pri večernom pozeraní filmu
a som si istá, že sa vždy nájde myšlienka, ktorá
by ti nedovolila navodiť potrebný pocit relaxácie.
TIP: Keď ukončíš prácu, prezleč si jednu časť
odevu a považuj to za domáce oblečenie, tak
ako by si to urobil, keď prídeš z kancelárie.

Sociálne siete, domáce práce
a najnovšie správy počkajú
na popoludnie
6.

Ak chceš mať naozaj pocit spokojnosti, oddeľ
pracovný čas od voľného. V pracovnom čase –
aj počas prestávok – dopraj svojim očiam odpočinok. Všetko, čo sa deje na druhej strane
našej republiky, sa pohodlne môžeš dozvedieť aj v čase, ktorý je určený na relaxáciu. Vyhneš sa tak prokrastinácii, skôr ukončíš svoje
pracovné úlohy a nebudeš musieť odolávať
rozptýleniu.
» SCR technologies s.r.o.
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BLOG:

PREČO SME Z ONLINE
KOMUNIKÁCIE
TAKÍ UNAVENÍ?
» Ako

sa cítite po niekoľkých hodinách online
komunikácie? So slúchadlami či bez, v teplákoch či v sukni, s čajom či kávou...Testujem
rôzne spôsoby . Home ofﬁce má svoje výhody a online komunikácia nám pomáha prežiť a pracovať. Faktom je, že technológie nám
to umožňujú a vďaka za ne.
No aj napriek tejto vďake sa po celom dni
v online svete cítim celkom vyčerpane. A aj
veľa mojich priateľov a kolegov, ktorí denne
strávia veľa času na online mítingoch.
Po prvých týždňoch online stretnutí som
si myslela, že moja myseľ sa adaptuje na
nové intenzívnejšie fungovanie vo virtuálnom
svete, a preto som vyčerpanejšia viac ako po
rovnakom počte osobných stretnutí.
Po niekoľkých mesiacoch trvania pandémie mi začali prichádzať správy od priateľov,
kolegov: „Som asi vyhorený, potrebujem dovolenku, už ma tá karanténa vyčerpáva, neznášam mítingy…. “
Takmer všetci títo moji známi pracujú na
pozíciách, kde manažujú, koordinujú a potrebujú byť v intenzívnejšom kontakte s inými

ľuďmi. Denne podstupujú niekoľkohodinový
maratón online stretnutí.
A to ma inšpirovalo k premýšľaniu a štúdiu
zdrojov, čo môže byť za tým. Prečo tá únava
po sérii online mítingov? Pátrala som po
nejakom logickom vysvetlení, ktoré vysvetlí
moju hypotézu, že som unavenejšia z online
stretnutia viac, ako by som bola z osobného
stretnutia.
Výskumy o komunikácii tvrdia, že keby
sme si komunikačný tok predstavili ako 100
percent vzájomnej výmeny informácií, 93 %
tvorí neverbálna komunikácia. Patrí do nej
reč tela, postoj, gestá, mimika, pohyb, práca
s hlasom (intonácia) a kontext, v ktorom sa
komunikácia odohráva. Je to obrovský balík
toho, ako sa ľudia navzájom ovplyvňujú a ako
medzi sebou komunikujú. Verbálne prejavy
a naše slová sú, samozrejme, dôležité, ale
prisudzuje sa im len 7 percent. Teda reč tela
veľmi významne podporuje a pomáha dešifrovať to, čo hovoríme v slovách, a to, ako ich
druhá strana dokáže načítať a porozumieť
obsahu.

Náš mozog nepretržite, bez toho, aby sme
si to uvedomovali, funguje ako skener. Práve
prostredníctvom neverbálnych prejavov sa
lepšie orientuje v druhých ľuďoch. Oči, uši aj
naša myseľ sú nastavené na to, aby neustále
sledovali človeka, s ktorým sme v kontakte.
Aktuálne komunikujeme s hovoriacimi tvárami. Vidíme prevažne tvár, prípadne naraz
veľa tvári a je to zvýšená záťaž pre mozog,
lebo sa potrebuje viac sústrediť a dostáva,
ako by povedal môj kolega databázista, málo
dát, ktoré potrebuje na vyhodnocovanie
situácie a zmysluplné dešifrovanie. Jednoducho nás (našu myseľ) stojí viac energie a úsilia
rozumieť kontextu.
Ďalší stresujúci faktor pri rozhovoroch cez
obrazovky je napríklad aj slabé pripojenie na internet, keď je obraz málo ostrý a pre náš mozog
to predstavuje zvýšenú záťaž. Vtedy opäť potrebuje byť aktívnejší a míňa na to viac energie.
Zvukové ruchy, mikrošumy, praskanie či
skreslenie ľudského hlasu nútia náš „skener“ k
prechodu na vyššiu rýchlosť, a teda opäť aj na
zvýšenie nárokov na spotrebu energie.
A teraz si predstavte online skupinovú
diskusiu 5-6 ľudí, keď chcú viacerí naraz niečo
povedať. Aká je to predstava? Vyhovuje vám
to viac online alebo za jedným stolom?
Mne jednoznačne v jednej miestnosti a
ideálne za okrúhlym stolom. 
» LUCIA KOMIŇÁKOVÁ, DIGMIA

Tipy a triky na lepšie
zvládanie online mítingov












Počas prestávok športujte, nadýchajte
sa čerstvého vzduchu, vytraste stres,
napríklad tancujte, spievajte, boxujte
do vankúša, niekedy stačí pár minút na
zbavenie sa nahromadeného hormónu
stresu .
Kvalitné slúchadlá a okuliare s modrým
ﬁltrom pomôžu prenosu dát a ochrane
našich senzorov.
Pri stretnutiach, kde je viac ľudí, si vopred dohodnite pravidlá komunikácie.
Majte len nevyhnutné množstvo videohovorov za deň.
Obmedzte hovory na nevyhnutnú
dĺžku, aby sa zbytočne nepreťahovali.
Rovnomerne si rozložte stretnutia v
rámci dňa.
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TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

A POSTUPNÝ NÁVRAT DO KANCELÁRIÍ
» Rok boja s pandémiou masám ľudí výrazne
zmenil pohľad na prácu z domu, videokonferencie a spolupráca na diaľku sa stali každodennou súčasťou života zamestnancov vysídlených
z kancelárií.

Globálny experiment v oblasti vzdialenej
spolupráce akceleroval zmenu myslenia. Doposiaľ sa mnohým práca v kancelárii spájala iba
s pevným pracovným miestom s počítačom,
monitorom a telefónom či pevným 8-hodinovým pracovným časom, keď prítomnosť na
pracovisku bola dôležitejšia ako efektívnosť pri
výkone práce.
Digitálna transformácia tímovej spolupráce
sa rozbehla naplno a čaká nás príval inovácií s
cieľom vyťažiť pri digitálnej komunikácii v rôznych ohľadoch lepší zážitok ako z osobného
stretnutia.
Ako je to možné? Už dnes je dostupný preklad konverzácie v rôznych jazykoch v reálnom
čase, masívna adopcia automatického tlmočenia je veľký krok pri otváraní nových príležitostí.
Každé dôležité stretnutie alebo prednášku
si môžeme nahrať či získať textový prepis zo
stretnutia, zefektívniť tak našu prácu s časom
v rámci dňa. Nástup strojového učenia, umelej
inteligencie či osobných asistentov zmení naše
vnímanie digitálnej komunikácie.
Rok je veľmi dlhý čas a práve rok 2020 nám
ukázal, že možno pracovať aj na iných miestach
ako v kancelárii a pritom ako tím podávať rovnaké výsledky. Osobne som zástanca hybrid8
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ného režimu, keď si volíme home office iba
vo vybrané dni a na určité typy úloh. Každopádne však aj počas práce „odkiaľkoľvek“ potrebujeme byť plnohodnotným členom tímu.
Vzdialený účastník stretnutia nemôže byť na
príťaž kolegom v zasadačke a tu budeme narážať na problém. Je vaša firma pripravená na
nový normál, každodennú rutinnú spoluprácu
prepojených tímov, keď práca z domu nebude
výnimka, ale bežná súčasť?

Nástroje tímovej spolupráce
Základom je správne zvolená softvérová platforma na tímovú spoluprácu, dobré technické
vybavenie, ale aj tím kolegov primerane
adaptovaných na digitálnu komunikáciu.
Mnoho nástrojov umožňuje vynikajúcu komunikáciu pri plánovaných stretnutiach, videohovoroch, ale spontánna komunikácia a
náhodné rozhovory na chodbe, pri káve nám
chýbajú. Preto ak majú byť vzdialení kolegovia efektívnou súčasťou tímu, prirodzená
komunikácia musí prebiehať aj mimo plánovaných stretnutí.
Nezainteresovaným manažérom sa môžu
zdať platformy na tímovú spoluprácu Cisco
Webex, Microsoft Teams, Slack alebo Zoom
podobné, ale sú medzi nimi veľké rozdiely.
Majú iné cieľové skupiny a každej firemnej
kultúre môže imponovať iná vlastnosť či spôsoby používania. V enterprise sú najrozšírenejšie a dominantné platformy Cisco Webex
a Microsoft Teams. V prieskume medzi IT ma-

nažérmi potvrdilo 64 % opýtaných, že nové
platformy redukujú množstvo posielaných
e-mailov, čo by mohol byť postačujúci signál
na implementáciu niektorej z nich.
Digitálna transformácia v tímoch neznamená, že budeme obchádzať firemné nástroje
a komunikovať cez nezabezpečené aplikácie,
ktoré používame aj v súkromí, s kamarátmi
alebo rodinou. Komunikácia zamestnancov
cez neschválené aplikácie, výmena informácií či súborov s externými spolupracovníkmi
mimo kontrolovaného prostredia firmy je
nočná mora každého manažéra bezpečnosti.
Práve tu často z pohľadu bezpečnosti prerástli zamestnanci firmám cez hlavu svojím
správaním a je dôležité, aby firmy dali tímom
na komunikáciu patrične zabezpečené aplikácie, manažované interným IT oddelením.
Stále dostupné konverzácie s kolegami, výmena súborov v bezpečnom prostredí či kvalitná audio- a videokomunikácia bez rozdielu,
či práve používam PC, tablet, alebo smartfón.
Uvedené vlastnosti nie sú iba základom na
úspešnú zmenu komunikácie, ale nevyhnutnou podmienkou.
Zoom ako videokonferenčná platforma sa
vďaka svojej jednoduchosti a štedrým balíkom
služieb zadarmo stal synonymom videokomunikácie pre masy. Rýchlo si platformu osvojili
v školách, na firemných webinároch alebo hodinách online jogy. A doteraz platí, že videostretnutie jeden na jedného alebo 40 minút
videohovoru v skupine máte vždy zadarmo.
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Microsoft Teams je rozšírená platforma
práve vďaka vysokej penetrácii používateľov
služieb Office 365 a jeho silnou stránkou je
kolaborácia nad dokumentmi v aktuálnom
momente či koncentrácia dokumentov pre
tím na jednom mieste.
Bezkonkurenčne silná stránka platformy
Cisco Webex je dôraz na bezpečnosť, end-to-end šifrovanie komunikácie. Keď preferujete
kvalitu a pestrosť v komunikácii, benefitom
je najlepšia ponuka koncových zariadení
Webex room pre rôznorodé potreby zasadačiek alebo osobných videokonferenčných
zariadení priamo na váš stôl.

Kde začať pri návrate
do kancelárií?

šou kognitívnou záťažou, nižšou mobilitou a
nadmerným očným kontaktom. Riešenie, ako
tomu zabrániť, je viesť efektívne a krátke videokonferenčné stretnutia bez nadmerných
rušivých vplyvov.
Očakávané situácie, keď štyria kolegovia
budú spoločne za jedným stolom potrebovať
aktívne diskutovať s ďalšími dvoma členmi
tímu, ktorí sa pripoja vzdialene, budú veľmi
časté. Ste pripravení podobné stretnutia
sprostredkovať tak, aby boli efektívne?
Tak ako sa zamestnanci adaptovali na
prácu z domu, budú sa musieť zasadačky firiem adaptovať na prítomnosť vzdialených
kolegov, keď videokomunikácia bude prirodzenou súčasťou stretnutí, a nie trestom pre
ľudí v tíme.

Každý tím má inú kultúru a zariadenia sa
prispôsobia ľuďom a možnostiam priestorov.
Na každodenné operatívne mítingy s menším počtom účastníkov sú určené kompaktné
zariadenia s integrovanou kamerou a audiom.
Postačuje pripojiť sa k obrazovke a môžete
začať. Pri mikrofónoch oceníte pokročilé technológie potlačenia hluku. Precízna a skoro neviditeľná 4K Ultra HD kamera so šírkou záberu
120 stupňov zabezpečí, že každého prísediaceho bude dobre vidieť a interná či externá
komunikácia s partnermi prebehne na úrovni.
Väčšie skupiny ľudí v zasadačkách pokrývajú vyššie triedy, kde je kvalitné ozvučenie
samozrejmosť a vašu pozornosť upútajú integrované 5K Ultra HD kamery. Používateľský
zážitok výborne dopĺňajú pokročilé spracovanie obrazu a implementácia umelej inteligencie. Automatický „inteligentný režisér“
volí správny výrez full HD 1080p zo snímaného Ultra HD obrazu tak, aby tváre ľudí boli
prispôsobené veľkosťou alebo bol v zábere
práve hovoriaci kolega. Pokročilé AI algoritmy
neustále automaticky optimalizujú posielaný
náhľad z miestnosti podľa toho, ako a kde
sedia používatelia pred kamerami.

Tí z nás, ktorí absolvovali niekoľko videokonferenčných stretnutí každý deň, vedia, aké dôležité
je správne technické vybavenie. Keď notebook
nemá dobré integrované mikrofóny, je nevyhnutný kvalitný headset. Náhlavná súprava s
mikrofónom zabezpečí kvalitný zvuk hlavne z
vašej strany, čo kolegovia určite ocenia. Každý z
nás pozná, ako môžu zvuky práčky, detí či domácich zvierat zničiť plynulosť videostretnutia.
Hlavná výhoda headsetu je fakt, že zaberá iba
hlas rozprávajúceho, a nie ruchy okolia.

1. Dobré ozvučenie miestnosti a správne mikrofóny

Vedci zo Stanfordu v aktuálnej štúdii preukázali, že skutočný problém je aj únava
ľudí z častých a dlhých videokonferenčných
stretnutí. Únava je spôsobená hlavne vyš-

To je špička ľadovca funkcionalít, ktoré
transformujú váš zážitok z obávanej videokonferencie na preferovaný spôsob efektívnej
spolupráce s kolegami.

Najvyššie rady koncových zariadení okrem
zážitku používateľov ohromia dizajnom. All-in-one videokonferenčné zariadenie integrujúce dve 70" obrazovky, ozvučenie, 5K Ultra
HD kamery zmení váš pohľad na videokonferencie.

Podľa prieskumu spoločnosti Mio medzi IT manažérmi spoločností, ktoré sa adaptovali na videokomunikáciu, viac ako 65 %
z nich používa v zasadačkách zariadenia Cisco Webex Room.

» MARTIN VALKO, ANECT
ZDROJ: https://dispatch.m.io/mio-workplace-messaging-report/



2. Interoperabilita a podpora štandardov naprieč rôznymi platformami
3. Pokročilé funkcie vyhľadávania tvárí v
miestnosti
4. Automatické rozpoznanie a priblíženie
práve hovoriaceho kolegu za stolom
5. Používateľsky prívetivé ovládanie a bezdrôtové zdieľanie obsahu z počítača
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ROZHOVOR: ROMAN VAVRÍK, CEO, SWAN

KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOSŤ
A HOME OFFICE
V rozhovore sme vyspovedali Romana Vavríka, CEO
spoločnosti SWAN, s ktorým sme diskutovali na tému
home ofﬁce a kybernetická bezpečnosť.
NXT: Myslíte si, že sa za posledný rok zvýšila kybernetická
kriminalita? Dá sa tomu vôbec brániť?
Roman Vavrík: Kybernetická kriminalita narástla medziročne o viac ako
100 %, aby som bol presný, teda v tomto prípade viac než o 400 %. Americký úrad pre bezpečnosť publikoval ešte minulý rok v lete informácie
o markantnom náraste kybernetických útokov od začiatku pandémie.
Podľa môjho názoru pokojne možno povedať, že medziročný nárast
kybernetických útokov za posledný rok presiahol 500 %, čo predstavuje
vážny fenomén a ohrozenie, ktoré nemožno podceňovať.
S nástupom striktných lockdownových opatrení sa drvivá väčšina
ľudí na zamedzenie šírenia ochorenia medzi jednotlivými zamestnancami presunula do domáceho prostredia, čím sa vytvorila živná pôda
pre takýto typ útokov, keďže do podnikových sietí pristupujú z pohodlia
domácnosti, a teda často nedostatočne zabezpečených sietí. V dnešnej
dobe sa dá, samozrejme, úspešne čeliť takmer akejkoľvek hrozbe, dôležité
je, aby firmy boli na to pripravené, situáciu nepodcenili a na ochranu poskytli dostatočné technické prostriedky aj metodiku. Rovnako musia byť
aj zamestnanci poučení, čo môžu a čo predstavuje ohrozenie, respektíve
ako sa v novej situácii správať a narábať s citlivými informáciami, ktoré si
zo svojho pracoviska zrazu preniesli domov vo svojom notebooku či na
USB kľúčoch.
NXT: Akým spôsobom sa môžu chrániť firmy, prípadne ich
zamestnanci? Existuje nejaký návod?
Roman Vavrík: V prvom rade treba začať od vnútrofiremnej bezpečnosti, ktorá musí by na vysokej úrovni. Spoločnosti by mali investovať do
služieb typu Managed Security, ktoré chránia ich sieť pred nástrahami
dnešného IP sveta, ako sú vírusy, spajvér, spamy, podvodnícke e-maily,
hackeri, zlodeji identity a podobne. Sú tu komplexné služby zahŕňajúce
konfiguráciu, prenájom hardvéru a odbornú správu. Firmy, ktoré sa
rozhodnú pre takýto typ služieb, vedia čeliť dnešným kybernetickým
nástrahám omnoho lepšie ako tie, ktoré takýto typ služieb jednoducho
nevyužívajú.
Zároveň treba myslieť aj na zamestnancov, ktorí sa jedného dňa ocitli
s firemnými notebookmi doma a začali vykonávať svoju dennodennú
prácu v obývačke. Na to, aby sa eliminovala hrozba kybernetických útokov či únikov dôležitých firemných údajov, je potrebné, aby aj zamestnanci dodržiavali striktné bezpečnostné opatrenia, ktoré s tým súvisia.
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Jedno z nich je využívanie antivírusových a antispamových technológií,
technológií VPN, prípadne šifrovania dát. Možno tak vytvoriť šifrované
pripojenie vždy, keď pristupujú k podnikovým dátam a pracujú s nimi, a
zabrániť tak možnému ohrozeniu pri práci z domu. Samozrejme, za predpokladu, že spoločnosti disponujú takýmto riešením a sprístupnia ho pre
svojich zamestnancov. A sama podniková sieť musí byť dostatočne chránená kvalitným firewallom, antivírusovým, protispamovým systémom a
systémom proti distribuovaným (DDoS) útokom.
NXT: Môže sa firma ochrániť aj sama? Nestačí jej napríklad vlastný IT manažér, ktorý dokáže vyriešiť takéto veci
in-house?
Roman Vavrík: Mať in-house človeka zodpovedného za IT je vždy veľká
výhoda, pretože pozná interné systémy, procesy a všetko s tým spojené.
Do určitej úrovne sa dajú všetky útoky viac-menej zvládnuť, problém nastane, keď sa objavia väčšie hrozby, ktoré dokážu odstaviť biznis aj na
niekoľko dní, prípadne ho kompletne zruinovať. V posledných rokoch
sú veľmi časté útoky DDoS, ktoré dokážu nepripravené firmy úplne znefunkčniť, v ľahšom prípade odstaviť na niekoľko dní. Niekedy intenzívne
útoky DDoS trvajú aj niekoľko týždňov. Z pohľadu vnútrofiremnej bez-

BIO:
Roman Vavrík, CEO, SWAN
je absolventom Fakulty manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave a odboru Business na Webster University vo Viedni. V roku
2007 nastúpil do spoločnosti Slovak Telekom,
kde zastával niekoľko kľúčových pozícií. Od
roku 2012 bol vymenovaný za vedúceho marketingového oddelenia pre segment B2B, kde bol zodpovedný aj za vývoj
nových produktov pre celý segment B2B. V roku 2014 nastúpil na pozíciu
marketingového a obchodného riaditeľa v dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia, kde ako člen výkonného manažmentu zodpovedal za obchodné
výsledky, deﬁníciu a implementáciu obchodnej stratégie. Roman Vavrík
zastáva od roku 2019 pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti SWAN,
ktorá je jednou z najväčších telekomunikačných ﬁriem na Slovensku.
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pečnosti by sa dalo povedať, že znalosti interného IT manažéra postačujú na základné zvládnutie potenciálnych útokov či hrozieb, ale nikdy
nebudú na úrovni profi tímu u operátora, ktorý sa výhradne zameriava
na bezpečnosť, pravidelne sa preškoľuje a priebežne vzdeláva. Pri takýchto útokoch je ideálne mať za sebou silného a odborne zdatného
IT partnera, ktorý dokáže svojimi skúsenosťami a s tímom odborníkov
poskytnúť pohotovo technickú a organizačnú pomoc, čo môže zabrániť
vážnym škodám hroziacim spoločnosti.
NXT:: A ako je to s drahocennými dátami firiem? Vieme, že firemné údaje sú najcennejšie vlastníctvo firiem, ako ich teda čo
najlepšie ochrániť? Nestačí vlastný server...?
Roman Vavrík: Vlastné dáta sú najcennejšie hodnoty každej spoločnosti,
ktoré si zaslúžia pozornosť. Opäť platí pravidlo, že firmy môžu mať vlastné
servery, kde prevádzkujú a, samozrejme, aj ochraňujú a pravidelne zálohujú svoje údaje. Na tom v podstate nie je nič zlé, problém nastane až
vtedy, keď príde k nežiaducej katastrofe, ako je napr. skrat v serverovni,
preťaženie alebo výpadok napájania, alebo ak nejaká prírodná katastrofa
alebo poveternostné vplyvy zasiahnu a spôsobia škody bez možnosti jednoduchej nápravy. V tomto prípade je lepšie siahnuť po využití profesionálne poskytovaných cloudových služieb, pri ktorých odpadajú mnohé
zo spomenutých rizík, pretože na všetko dohliada tím odborníkov v prevádzkovom režime 24×7 počas celého roka. Dáta sú bezpečne uložené
v dátovom centre, do ktorého nemá nik iný prístup okrem poverených
pracovníkov spoločnosti, ktorá si zriadila takýto typ služieb.
Ak sa vrátime k aktuálnej pandemickej situácii a práci z domu, ďalší
z benefitov je napr. len obyčajné zdieľanie veľkoobjemových dát. Dosť
často sa stáva, že pri niektorých povolaniach firemní zamestnanci pracujú s veľkokapacitnými dátami, ktoré si medzi sebou vymieňajú či pripomienkujú. Pri práci z domu je niekedy obťažnejšie ukladať či zdieľať
takéto dáta a poväčšine zamestnanci hľadajú voľne dostupné public riešenia na uschovanie či posielanie takýchto dát, čo môže vážne ohroziť
nielen dáta spoločnosti, ale aj jej riadny chod, pretože tak vystavujeme
cenné data nebezpečenstvu možného zneužitia. Pri spracovaní a príprave takýchto dát by s istotou pomohlo cloudové riešenie od vlastného
zamestnávateľa. Tak si obe strany môžu byť isté, že nepríde k ohrozeniu
spracovávaných dát a ani k ich sprístupneniu nepovolaným osobám.
NXT: Vyzerá to tak, že pandémia nás ešte nejakú chvíľku potrápi. Máte návod na to, ako zvládnuť prácu z domu? Na čo by
si mali zamestnávatelia, ale hlavne zamestnanci dávať pozor,
aby neohrozili seba a svoju spoločnosť?
Roman Vavrík: Základ je, aby sme všetci ostali zdraví. V dnešnej dobe
je ľudské zdravie najcennejšie, preto by zamestnávatelia mali myslieť na
svojich zamestnancov a v čo najväčšej miere im umožniť prácu z domu,
pokiaľ to charakter ich práce dovoľuje. Firmy by však súčasne mali myslieť na to, ako čo najlepšie zabezpečiť svoje podnikové aplikácie a systémy na diaľku tak, aby ich zbytočne nevystavovali hrozbe.
Zároveň aj zamestnanci by mali mať na pamäti, že svoj pracovný
nástroj v podobe notebooku či stolového počítača by mali využívať
hlavne na prácu, a pokiaľ majú možnosť, pripájať sa cez VPN, mať neustále aktualizovaný kancelársky a používateľský softvér, rovnako aj antivírusové programy a VPN klientov a neotvárať žiadne podozrivé maily,
nesťahovať prílohy od neznámych adresátov či neinštalovať nepracovné
programy do svojich firemných zariadení. Všetky vymenované zásady
znižujú možnosti na kybernetické útoky a ohrozenia.

AKO POSILNIŤ
KYBERBEZPEČNOSŤ
FIRMY, ABY AJ PRÁCA
Z HOME OFFICE
BOLA BEZPEČNÁ

P

ri práci z domu je najdôležitejšie, aby používateľ mohol vzdialene a hlavne bezpečne pristupovať (napr. pomocou VPN) do
firemnej infraštruktúry, do interných systémov. V čase, keď sme
ešte chodili do kancelárií, vzdialený prístup sa využíval v omnoho
menšej miere a záťaž na firemnú konektivitu nebola až taká vysoká.
Aktuálnou situáciou sa podmienky zmenili a bolo treba vyriešiť
optimalizáciu vzdialeného prístupu tak, aby bol stabilný a zvládol
nápor všetkých pripojených zamestnancov pracujúcich z domu a
aby zároveň bola zachovaná vysoká miera bezpečnosti. Ideálny
kompromis je vyňať z VPN prístup do internetu a komunikačných
služieb, ktoré sa využívajú najmä pri online komunikácii a stretnutiach, ako sú Teams, Zoom, Webex. Tieto aplikácie sú náročnejšie
na záťaž linky. Tým docielime optimalizáciu prístupu k interným
systémom firmy cez VPN a zároveň zachováme pohodlnú komunikáciu počas online stretnutí, ako aj vysokú mieru zabezpečenia či
už z pohľadu vzdialeného prístupu, alebo využitia komunikačných
nástrojov.
Takisto netreba zabúdať ani na zabezpečenie e-mailovej komunikácie. Pomocou rôznych bezpečnostných nástrojov možno
efektívne detegovať spam a phishingovú poštu, ktorá predstavuje
pre spoločnosť a zamestnancov potenciálne bezpečnostné riziko.
Toto riziko tiež môžeme eliminovať pravidelným školením zamestnancov vo forme online prezentácií, školení alebo posielania
pravidelných newsletters o bezpečnostnom povedomí (Security
Awareness Training).
Dôležité je takisto dbať na bezpečnosť všetkých firemných systémov, aby boli pravidelne aktualizované, dostatočne zabezpečené
a využívali len silné šifrovacie protokoly pri komunikácii. Netreba
zabúdať ani na bezpečnosť počítačov zamestnancov, ktorí pracujú
z domu, aby mali nainštalované pravidelné aktualizácie systému a
aktívnu antivírusovú ochranu.
Situácia počas pandémie paradoxne urýchlila a nastavila trend
migrácie firemných riešení do cloudového prostredia, vďaka čomu
firma získa oveľa väčšiu flexibilitu služieb a aj škálovateľnosť v
porovnaní s tradičnými serverovými riešeniami. Veľký benefit je
podpora rôznych platforiem, ako sú mobilné zariadenia, tablety
a počítače s rôznymi operačnými systémami. Takisto pri cloudových službách sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť. Dobrý príklad
je viacfaktorová autentifikácia používateľov alebo definovanie
bezpečnostných politík organizáciou, ako k jednotlivým službám
pristupovať a publikovať ich.
» FILIP MIKUŠ
SECURITY TEAM LEAD ALITER TECHNOLOGIES
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PRÁCA
Z DOMU
PRINÁŠA
RIZIKÁ
Internetoví útočníci nezaháľajú
ani počas pandémie. Oblasť
digitálnych hrozieb sa neustále
mení a vyvíja. Zamestnanci, ktorí
pracujú na diaľku, sú voči novým
rizikám ešte zraniteľnejší. Mať v
reálnom čase dokonalý prehľad o
zabezpečení celej siete je preto pre
ﬁrmy dôležitejšie ako kedykoľvek
predtým. Spoločnosť ESET prináša
tipy, ktoré pomôžu uchrániť
vašich zamestnancov a predísť
hrozbám, ktoré môžu spustiť lavínu
problémov v celej ﬁrme.

Majte prehľad o dianí v celej
sieti
1.

Kým pred pandémiou mnohým spoločnostiam stačilo opatriť bezpečnostným softvérom
len zariadenia vo svojich priestoroch, home
office rozšíril firemnú sieť do stoviek rôznych
domácností po celej krajine, v niektorých prípadoch aj po celom svete. Novému spôsobu
práce treba prispôsobiť aj používanie bezpečnostných softvérov.
Pri práci z domu je pre IT správcov nevyhnutné vedieť, čo sa deje na všetkých koncových zariadeniach, nech už sa nachádzajú
kdekoľvek. Dokonalý prehľad o aktivite na
rôznych miestach poskytuje systém cloudovej
správy IT infraštruktúry. V prípade zachytenia
hrozby na akomkoľvek zariadení v sieti dokážu
riešenia v balíku ESET PROTECT Cloud rýchlo
zakročiť a zmierniť následky. Cloudová konzola umožňuje spravovanie všetkých koncových zariadení jednoducho z jedného miesta.
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Pozor na zabezpečenie
domácej Wi-Fi
2.

Práca z domu znamená, že celá firemná komunikácia prechádza cez domáce routery
zamestnancov. Útočníci sa môžu pokúsiť do
nich nabúrať a získať tak prístup k celej sieti.
Pracovníci by si preto mali zmeniť prednastavené prihlasovacie meno a heslo, teda údaje,
ktoré boli dodané s ich routerom. Pôvodné
údaje dokážu totiž hackeri ľahko vyhľadať online. Nápomocné môže byť pre útočníkov aj
to, keď poznajú poskytovateľa internetového
pripojenia. Dobré je preto zmeniť aj SSID,
teda názov domácej siete zamestnancov. Časť
názvu totiž často automaticky kopíruje meno
spoločnosti, ktorá Wi-Fi dodala.
Známe sú aj prípady zraniteľností v čipoch
Wi-Fi, ktoré sa okrem iného používajú aj v
routeroch. Na zamedzenie ľahkého prístupu
hackerov do siete cez tieto zraniteľnosti je nesmierne dôležité, aby bol firmvér domáceho
routera aktualizovaný na najnovšiu verziu
poskytnutú výrobcom.

Používajte virtuálnu
súkromnú sieť (VPN)
na šifrovanie komunikácie
3.

Komunikáciu zamestnancov, ktorí potrebujú
napríklad prístup do intranetu svojej spoločnosti, je vhodné zabezpečiť prostredníctvom
VPN, ktorá vytvára na tieto účely bezpečný
tunel. Pri použití VPN možno malé dátové

pakety, ktoré tvoria komunikáciu, skryť pred
zvedavými očami, čo platí aj pri prehliadaní
širšieho internetového obsahu. Aby všetko
fungovalo tak, ako má, je potrebné povoliť
dešifrovanie výhradne na oboch koncoch,
teda na zariadeniach zamestnancov a vo firemnej sieti.

Používajte dvojfaktorovú
autentiﬁkáciu
4.

Pri práci z domu sa často využíva vzdialený prístup, napríklad prostredníctvom
technológie Remote Desktop Protocol
(RDP). Okrem praktickosti však toto spojenie prináša aj riziká. Kybernetickí útočníci
napádajú RDP buď získaním hesiel od zamestnancov prostredníctvom sociálneho
inžinierstva, alebo použijú na získanie prístupu hrubú silu. Z toho vyplýva, že úspech
páchateľov môže závisieť od nedostatočného procesu overovania.
Prístup k RDP je preto vhodné zabezpečiť
dvojfaktorovou autentifikáciou. Tá by od zamestnancov požadovala, aby okrem prihlasovacieho mena a hesla zadali aj špeciálny kód.
K tejto forme overenia zvyčajne dochádza prostredníctvom autentifikačnej aplikácie alebo
cez SMS. Ak sa teda aj útočníkovi podarí prelomiť heslo, dvojfaktorová autentifikácia zabráni
neoprávnenému prístupu. Na bezpečnejšiu a
efektívnejšiu autentifikáciu technológií vzdialeného prístupu môžu firmy využiť riešenie ESET
Secure Authentication.
» ESET
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SYNOLOGY PODPORUJE PRÁCU NA DIAĽKU
D
omáca kancelária sa v spoločnostiach čoraz viac presadzuje. Bezpečnosť a výmena údajov sú takisto stále dôležitejšie. V nasledujúcom
texte vám ukážeme, ako môžete ľahko a lacno digitalizovať svoje pracovné procesy so správnym zálohovaním dát od spoločnosti Synology a
výhodami súkromného podnikového cloudového úložiska.

NAS: Zabezpečený prístup k dátam
Veľké spoločnosti majú zvyčajne svoje vlastné oddelenie IT, ktoré zabezpečujú hladkú infraštruktúru a neustále optimalizujú procesy. Týmto
spôsobom možno rýchlo splniť požiadavky zmenené koronavírusovou
pandémiou, napríklad na zaistenie efektívneho prístupu v domácej kancelárii. Koniec koncov základné technológie už existujú.
V malých a stredných spoločnostiach je situácia odlišná: rovnako vysoké
sú tu požiadavky zamestnancov, ale správcom často chýbajú zdroje alebo
zodpovedajúci rozpočet. To sa, samozrejme, týka najmä samostatne zárobkovo činných osôb a nezávislých, ako aj nových začínajúcich podnikov.
Riešením je Network Attached Storage, skrátene NAS. Takýto systém je
rozhodne dobrá investícia. Môže byť použitý nielen ako (zdieľané) úložisko dát, čo zjednodušuje tímovú prácu, ale umožňuje aj poskytovanie
kancelárskych nástrojov alebo zriadenie vlastného obchodného cloudu
a poštového servera. Vďaka tomu je zálohovanie hračka.
V časoch domácej kancelárie nie je len dôležité, aby spoločnosti dobre
zabezpečili interné ﬁremné dáta, ako sú kontaktné údaje, zmluvy, plány
alebo súbory programu Excel, a to v súlade s GDPR, ale musí k nim byť aj
prístup odkiaľkoľvek. To pre spoločnosti často predstavuje veľkú výzvu.
Ako už bolo spomenuté, miestne úložisko v počítači nie je voľbou, zatiaľ
čo externé cloudové služby sú z dlhodobého hľadiska príliš ťažkopádne
a pridrahé. Ako teda môžete všetkým zainteresovaným stranám poskytnúť bezpečný a jednoduchý prístup k súborom, ktoré potrebujú? Krátka
odpoveď: S NAS, z ktorého možno navyše vytvoriť obchodný cloud. Synology má ten správny model pre spoločnosti všetkých veľkostí, či už ide
o malé a stredné podniky, alebo veľké korporácie.

Váš privátny cloud
Synology NAS ako súkromný podnikový cloud kombinuje výkonný systém
NAS s množstvom bezplatných doplnkov, ako je bezplatný zálohovací
softvér. Vďaka týmto nástrojom máte k súborom zabezpečený a ﬂexibilný prístup odkiaľkoľvek. Systém NAS možno rozšíriť na vysokovýkonné
súkromné cloudové úložisko prostredníctvom jednotky Synology Drive.
To napríklad znamená, že zložky alebo súbory sa dajú synchronizovať
naprieč miestami a možno obnoviť predchádzajúce verzie – to všetko
bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. K súborom alebo priečinkom možno
ľahko pristupovať odkiaľkoľvek pomocou aplikácie pre mobilný telefón
alebo webového prehliadača. Synology Ofﬁce takisto ponúka bezplatné
nástroje na súbežnú a kolektívnu prácu so súbormi, ako sú tabuľky alebo
prezentácie. Súbory sú synchronizované v reálnom čase – na rýchlu spo-

ločnú prácu bez ohľadu na umiestnenie alebo na integráciu externých
zamestnancov. Súkromný obchodný cloud tak ponúka bezpečnú alternatívu k verejným cloudom.
Ďalšia výhoda: Synology NAS ako obchodný cloud sa dá integrovať
do existujúcej IT infraštruktúry, pretože existujúce súbory a ich nastavenia
autorizácie ACL možno ľahko preniesť zo servera Windows na váš Synology NAS. S úložným priestorom si nemusíte robiť starosti. V závislosti od
modelu NAS ho možno zvýšiť na niekoľko stoviek terabajtov pomocou
ďalších pevných diskov alebo SSD.

Aplikácie a balíčky na efektívnu spoluprácu
Aké sú teda výzvy digitálneho pracoviska počas reálneho pracovného
dňa? Všetko môže byť nastavené správne, čo sa týka dôvery v to, že človek doma skutočne pracuje. Zároveň môžete mať bezpečné pripojenie a
využívať VPN, ale... Ak sa nedokážete rýchlo opýtať svojich kolegov, ako
riešiť otázku/projekt/dopyt od zákazníka alebo spolupracujete na jednom projekte, potom treba nájsť riešenie, ako si skutočne vymieňať informácie včas a operatívne komunikovať. Na to slúžia balíčky (na stiahnutie
zadarmo), ktoré sú súčasťou Synology. A to najmä vlastný Mailový server,
prípadne Chat alebo aplikácie na poznámky Note Station či Calendar.
Všetky tieto balíčky pomáhajú zvýšiť efektivitu práce, a čo je najdôležitejšie, všetky dôverné a hodnotné údaje, dáta a dokumenty sú vo vašom
vlastníctve. A nemá k nim prístup nikto iný. Takže e-mail s dôležitou prílohou pre klienta už nepôjde cez mailový server verejného poskytovateľa,
vaše dokumenty a vypracované prezentácie už nebudú musieť byť uložené na cloude tretej strany a takisto v prípade, že by sa vám náhodou
pokazil počítač alebo stratil USB kľúč, všetky dáta budete môcť vďaka
privátnemu cloudu Synology mať už dávno bezpečne uložené.

Efektívne zabezpečenie komunikácie – VPN
Príkladom možnosti zvýšenia kybernetickej bezpečnosti podnikových dát
sú služby VPN, ktoré zvyšujú zabezpečenie komunikácie medzi zamestnancom pracujúcim na diaľku a internou sieťou spoločnosti šifrovaním
prenášaných informácií a zabezpečením pripojenia. Vďaka použitiu VPN
sa zvyšuje bezpečnosť prenášaných dát, a teda aj pravdepodobnosť, že
sa dostanú do nesprávnych rúk, je drasticky znížená.

Pokročilé zálohovanie bez licencií
Active Backup Suite – riešenie na zálohovanie fyzických i virtuálnych PC a
serverov, ale aj cloudových riešení ako Ofﬁce 365 a G-Suite. Active Backup
for Business je moderný softvér na zálohovanie s podporou pokročilých
funkcií, ako je deduplikácia, centralizovaná správa, rýchle obnovenie,
podpora VMware i Hyper-V, a je pre vás dostupný úplne bez licencií.
Zálohujte počítače, servery, ale aj virtuálne počítače. Všetko automaticky.
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CLOUDOVÉ RIEŠENIE

PONÚKA ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA
A VYSOKÚ BEZPEČNOSŤ
Online prostredie sa v poslednom
období teší veľkej obľube.
Možno ste firemné prostredie
previedli do cloudu už dávno a
možno ešte len stojíte pred týmto
krokom. Jedno je isté, cloudové
riešenie ponúka množstvo výhod
a vysokú bezpečnosť.
Vlastná infraštruktúra si vyžaduje
finančné náklady, čas aj skúsenosti
Klasické fungovanie v kancelárií bolo veľmi
dlho spojené s vlastnou infraštruktúrou. Zabezpečenie takejto infraštruktúry si však
vyžaduje pravidelne sa opakujúce finančné
náklady, čas aj skúsenosti. Ak sa rozhodnete
pre prechod do online prostredia, je dobré, ak
si pred týmto krokom zanalyzujete pozitíva
a negatíva využívania cloudových IT služieb.
V niektorých prípadoch môže byť cloudové
riešenie drahšie ako riešenie na vlastnej infraštruktúre. Ďalší dôležitý faktor je stabilita
internetového pripojenia, ktorá dokáže byť
limitujúca pri práci s online službami.

Cloud prináša množstvo výhod
pre používateľa
Cloud má široké spektrum benefitov. Celý manažment aj zamestnanci v ňom môžu ukladať
všetky súbory a dokumenty, ktoré sú v prípade
potreby dostupné z akéhokoľvek zariadenia,
14
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prakticky odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie. V cloude sa dá prevádzkovať server
(napr. Windows Server alebo Linux) a na ňom
nainštalované riešenia (DMS, CRM, ERP a iné).
Rovnako viete formou cloudu využívať e-mailové služby alebo správu dokumentov (DMS).
Ďalšia výhoda je extrémne rýchle spustenie
služieb a veľmi dobrá možnosť škálovania výkonu (do cloudových zdrojov viete kedykoľvek zasiahnuť a pridať napr. procesory, pamäť,
diskový priestor atď.). Dokonca aj výpadky cloudu sú ojedinelý prípad, ale ak k nim dôjde,
trvajú len pár desiatok minút v rámci kalendárneho mesiaca. A v neposlednom rade vás
cloud odbremení od starostí. Takéto služby sa
väčšinou aktualizujú automaticky na pozadí o
najnovšie softvérové a bezpečnostné záplaty
či funkcie, takže nemusíte premýšľať nad tým,
kedy a za koľko je potrebné zrealizovať nákup
novšej verzie softvéru.

Bezpečnosť je na veľmi
vysokej úrovni
Samotný cloud a aj všetky služby, ktoré sú
ňom prevádzkované, majú zväčša bezpečnostné opatrenia na veľmi vysokej úrovni.
Samozrejmosťou býva ukladanie dát na dve
zemepisne vzdialené lokality, vďaka čomu sú
dáta chránené pred nepredvídateľnými prírodnými vplyvmi či iným nebezpečenstvom.
Výborným nástrojom ochrany cloudu je aj posilnenie bezpečnosti dvojfaktorovou autentifikáciou, napríklad cez overovací kód, ktorý vám
príde na mobil. V praxi to znamená, že keby
vám bolo ukradnuté heslo, hacker sa do účtu
tak ľahko nedostane a budete o pokuse do-

stať sa do účtu informovaný. Cloudové služby
ponúkajú aj možnosť zamedzenia prístupu
z neoverených IP adries, takže viete kontrolovať dosah vašich zamestnancov. Môžete si
nastaviť aj notifikáciu, ak sa do cloudu prihlási
používateľ z neštandardnej lokality. Ak potrebujete udeliť prístup konkrétnej osobe na obmedzený čas, ani to pre cloud nie je problém.
A ak neviete svojich zamestnancov donútiť,
aby si nastavili silné heslo, moderné systémy
umožňujú správcom vynútiť určitú silu hesla
pre každého používateľa.

Netreba podceňovať
ani silu antivírusu
Aj keď každý poskytovateľ cloudovej služby
drží bezpečnosť na vysokej úrovni, kroky
môžete podniknúť aj na vašej strane. Ochranu
zariadení pomocou antivírusu by ste určite
nemali podceňovať. Väčšina používateľov pri
práci na zariadení nekoná dostatočne opatrne a stáva sa, že klikne na odkaz, pod ktorým
číha nebezpečenstvo. Každý rok sa stávajú
prípady, keď sa zachytia aj vo veľkej spoločnosti pokusy o vniknutie vírusu alebo malvéru
do vnútornej siete. Takáto situácia narobí
vrásky nejednému IT správcovi. Treba si dávať
pozor najmä na kliknutie na podozrivé odkazy
alebo otváranie e-mailov so škodlivým súborom. Našťastie dnes už prevádzkovatelia mailových systémov (napr. Outlook od Microsoftu)
našli spôsob ochrany a pred každý odkaz pridali
jednu vrstvu ochrany, ktorá po kliknutí najskôr
overí neškodnosť obsahu a až následne presmeruje používateľa na reálny odkaz.
» MICHAELA RAFFAYOVÁ, PETER GAJDOŠECH,

Solitea Slovensko
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NOVÝ NORMÁL VZDELÁVANIA BUDE
HYBRIDNÝ A VIRTUÁLNEJŠÍ

H

oci študenti sa po čase zasa vrátia do
školy, online učenie bude aj naďalej hrať
veľkú úlohu. Vzdelávanie bude hľadať nový
normál a nové modely si budú vyžadovať
určité pokusy a omyly. Keď sa študenti po
zmiernení pandémie vrátia do škôl, budú
zrejme spochybňovať výhody spojené s každodenným vyučovaním v triedach. V tom sa
nelíšia od pracovníkov, ktorí spochybňujú
efektívnosť kancelárie.
Vysokoškoláci mali dištančné vzdelávanie
dostatočne dlho na to, aby si vytvorili nové
návyky. Iste im chýbajú sociálne kontakty,
no mnohí z nich hovoria, že je potrebné dosiahnuť zníženie nákladov. Študenti si uvedomujú, že sa budú musieť opakovane učiť nové
zručnosti. Preto certifikáty podobné tým,
ktoré presadzuje Google, môžu byť efektívnejšie z hľadiska nákladov. Hybridné modely
sa môžu stať novou normou pre vysoké školy.
Len málo študentov sa chce vrátiť k tráveniu
celého dňa v učebni.
Platformy ako Chegg a Coursera počas
pandémie prekvitali a budú pravdepodobne

dôležitou súčasťou nového normálu. Výskum
spoločnosti Chegg ukazuje, že 75 % všetkých
študentov chce aspoň hybridný systém. Prečo
by mali nastúpiť do prvého ročníka a absolvovať všetky kurzy, ktoré ani nechcú, a platiť za
ne? Aj Coursera si myslí, že budúcnosť vzdelávania bude charakterizovaná zmiešanými
učebňami, vzdelávaním súvisiacim s prácou a
celoživotným vzdelávaním a že online vzdelávanie bude hlavným prostriedkom na uspokojenie naliehavého globálneho dopytu po
nových zručnostiach.
Online vzdelávanie umožní komukoľvek a
kdekoľvek sa naučiť nové zručnosti v príprave
na digitálne pracovné miesta. Kombinovanie
online učenia a práce na diaľku má potenciál zvýšiť globálnu sociálnu rovnosť tým, že
umožní budúcnosť, kde má ktokoľvek a kdekoľvek prístup k vysokokvalitnému vzdelávaniu a kvalitným pracovným príležitostiam v
čoraz digitálnejšom svete. Hoci vzdelávanie
nepôjde presne tou cestou ako nový normál
práce, určite bude oveľa viac priestoru na rozšírenie virtuálneho učenia.


OSOBNÉ POSKYTOVANIE
IT PODPORY SA VĎAKA
INTELIGENTNEJ AUTOMATIZÁCII STANE MINULOSŤOU

P

odľa štúdie výskumnej a konzultačnej firmy
Forrester bude 21 % informačných pracovníkov vo svete pracovať do konca roka 2021
väčšinu času alebo po celý čas z domu a vývoj
inteligentnej automatizácie sa posunie dopredu
tak, že umožní uspokojovať potreby väčšieho
počtu zamestnancov pracujúcich na diaľku.
Inými slovami, lockdown prinútil firmy prehodnotiť, či si podporné činnosti vyžadujú fyzickú
kanceláriu či priestor, alebo môžu profesionáli
podporovať ľudí pracujúcich z domu virtuálne.
Forrester uviedol, že trikrát toľko informačných
pracovníkov bude pracovať z domu väčšinu času
alebo stále, zatiaľ čo mnoho spoločností zavedie
hybridné modely, pri ktorých pracovníci budú
chodiť do kancelárie menej často. V dôsledku
pandémie budú nové formy automatizácie do
roku 2022 priamo alebo nepriamo poskytovať
podporu pre každého štvrtého vzdialeného pracovníka. Podpora pre pracovníkov oddelenia ľudských zdrojov bude skôr nepriama. Inteligentná
automatizácia môže riešiť otázky týkajúce sa zamestnaneckých výhod, takisto podporovať prácu
s dokumentmi, ako aj služby zákazníkom.
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zamestnanci a zákazníci
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povojnová generácia (vo veku od 54 rokov) kladú
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Komentár spoločnosti Epson: Staršie

Generácia X
(38-53)

„Čoraz viac mileniálov teraz vedie podniky a prijíma
So vstupom do dlhšieho
obdobia obnovy
environmentálna
udrpodnikateľské
rozhodnutia,
a takbude
berú
udržateľnosť
žateľnosť rozhodujúcou súčasťou úspechu firiem. Nová správa o indexe
skutočne vážne,“ hovorí Mark Williams, riaditeľ pre
udržateľnosti sa zameriava na meniace sa priority a očakávania týkajúce sa
udržateľnosť a firemný riaditeľ spoločnosti BlueLeaf
udržateľnosti a sociálnych otázok – teraz i po pandémii koronavírusu. Správa
vo Veľkej Británii.
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Generácia Z skôr vníma, že environmentálne
a spoločenské aspekty budú v svete po pandémii
ochorenia Covid-19 čoraz dôležitejšie:

Mileniáli
(23-37)

Etablovanejšie organizácie (10 a viac rokov) aj
povojnová generácia (vo veku od 54 rokov) kladú
odľa prieskumu spoločnosti Epson už na začiatku roku 2020 si spoločnosti
najmenší dôraz na environmentálne a spoločenské
a ich zamestnanci uvedomovali vplyv nadmerného cestovania, výhody
otázky, zatiaľ čo generácia Z (do 22 rokov)
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cenia trvácnosť, energetickú účinnosť

Generácia Z
(under 22)

ŠPECIÁLNY PROJEKT

„Čoraz viac mileniálov teraz vedie podniky a prijíma
podnikateľské rozhodnutia, a tak berú udržateľnosť
skutočne vážne,“ hovorí Mark Williams, riaditeľ pre
udržateľnosť a firemný riaditeľ spoločnosti BlueLeaf
vo Veľkej Británii.

si aj starší zamestnanci a zrelšie spoločnosti

Generácia Z skôr vníma, že environmentálne
a spoločenské
aspekty budú v svete po pandémii
Príležitosti
pre udržateľnosť
ochorenia Covid-19 čoraz dôležitejšie:

Pre spoločnosti, ktoré sa i naďalej zaväzujú k úsiliu o ochranu životného
prostredia a spoločensky zodpovednému konaniu, existujú aj menej
100%
76%
hmatateľné výhody.
82 % osôb s71%
rozhodovacou61%
právomocou55%
a 78 % osôb
bez rozhodovacích právomocí verí, že tieto snahy môžu mať významný
80%
dosah na obchodné výsledky. Z tých, ktorí sa zameriavajú na ekologické a
spoločenské úsilie, 86 % očakáva, že sa obchodné zisky v budúcom roku/
60%
piatich rokoch zvýšia.
40%
83 % respondentov z radov spotrebiteľov alebo zákazníkov tvrdí, že
ekologický a spoločenský aspekt produktov a služieb, ktoré osobne naku20%
pujú,
hrá dôležitú úlohu. Tieto faktory sú dôležité pre 81 % zamestnancov,
Nie
je potrebné
čakať naaj„veľkú
iniciatívu“.
ktorí
by boli
radi, keby ich podporoval
ich zamestnávateľ.

Spoločnosti
môžuproduktov,
zmeniť správanie
Čo
sa týka poskytovaných
zamestnanci by si priali vidieť aj
úsilie
o udržateľnosť.
70 % z nich uvádza,
že jetechnológie
nevyhnutné, aby už
produkty
a urobiť
jednoduché
výmeny
dlho vydržali, boli úsporné a/alebo pomáhali znižovať množstvo odpadu.

Tri štvrtiny zamestnancov si
v období po pandémii ochorenia
COVID-19 želajú väčší dôraz na
environmentálne a spoločenské
problémy.
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Baby boomer
(54+)

DNES.

Generácia X
(38-53)

Mileniáli
(23-37)

3/4

Generácia Z
(under 22)

0%

A hoci sú medzigeneračné rozdiely v rámci prieskumu evidentné – viac
ako 76 % osôb mladších ako 22 rokov a 71 % vo veku 23 – 37 rokov očakáva, že spoločenské a ekologické problémy budú po pandémii koronavírusu ešte dôležitejšie, oproti iba 55 % respondentov vo veku 54 rokov a
viac, je to práve staršia generácia, kto poháňa dopyt po energetickej účinnosti, odolnosti a znižovaní odpadov.

70%

Ďalšie informácie a správu o indexe udržateľnosti nájdete tu:
https://www.epson.sk/eco-values

zamestnancov chce, aby vybavenie na prácu
z domu bolo trvácne, energeticky účinné alebo
aby sa ním znižoval odpad.
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STARAJTE SA O DÁTA
AJ POČAS HOME OFFICE

ŠPECIÁLNY PROJEKT

O

bdobie utlmených podnikových aktivít,
spojené s prácou z domu, môže tvoriť
ideálnu príležitosť na upratanie a zefektívnenie interných procesov, na ktoré počas plnej
prevádzky neostáva čas a voľné zdroje. Jedna z
hlavných oblastí, na ktorú treba sústrediť voľné
kapacity a pripraviť tak stabilnú pôdu na obnovenie procesov po oživení trhu, je oblasť dátového manažmentu, zahŕňajúca technológie,
procesy a opatrenia, ktorých zmyslom je zabezpečenie životného cyklu dát tak, aby prinášali
čo najvyšší úžitok.
Spoločnosti majú príležitosť zamyslieť sa nad
efektivitou často narýchlo vytvorených dátových zdrojov, nastavením dátových tokov, ich
využiteľnosťou a venovať sa hlavne ich vyčisteniu a konsolidácii v čase, keď zmeny neohrozia
plnú prevádzku, prípadne sa treba spoliehať
viac na získané dáta než na osobné stretnutia
a dohody.

Ako zabezpečiť ideálnu
komunikáciu vývojových IT tímov
s vlastníkmi dát?
Za bežných podmienok IT oddelenie mapuje
dátové zdroje, určí vlastníkov a na vyčerpávajúcich stretnutiach cez niekoľko iterácií vytvorí
pomocou nich sled firemných pravidiel na ich
vyčistenie. Osobné rozhovory a priama účasť
vlastníkov/tvorcov dát s ich konzumentmi a
vývojovým tímom pre dátové integrácie sa stávajú denným programom. Iste, mnohé body
možno vyriešiť priamo prostredníctvom online
hovorov, no bez priamych stretnutí riešiteľských
tímov sa celý proces môže rozpadnúť, prípadne
značne spomaliť pri vymieňaní verzií dátových

setov, návrhmi opráv jednotlivých záznamov,
ich schvaľovaním a spätným overovaním, kým
sa prepracujeme k želanému výsledku.
Komunikačné platformy s funkciami na zdieľanie dokumentov a kooperáciu na ich tvorbe
sú nápomocné, no nedokážu zabezpečiť hladký
a rýchly pracovný postup pri analýze dát, skúmaní ich technických nedostatkov a tvorbe
obchodnej hodnoty pochádzajúcej z kvality
jednotlivých záznamov.
Na nastavenie systému manažovania
dát treba na jednom mieste sústrediť všetky
potrebné funkcie, ako je oprava a čistenie dátových zdrojov, nastavenie presného a prehľadného procesu kooperácie jednotlivých
účastníkov s odovzdávaním si námetov na
úpravu jednotlivých záznamov, schvaľovanie
zmien a hlavne vytvorenie priameho návodu
pre IT vývoj aj z pohodlia domácej kancelárie.

Vstup „dátového stevarda“
Na tento účel je potrebné prejsť na vyššiu úroveň detailu čistenia údajov a predložiť vlastníkom/tvorcom dátového obsahu jednotlivé
záznamy spolu s potrebnými podkladmi na
vyhodnotenie ich správnosti, ideálne aj priamo
s návrhmi, ako jednotlivé záznamy opraviť. Z
vlastníkov dát sa tak stanú „stevardi“, inými
slovami, riešitelia, ktorí sú vzájomnou kooperáciou a znalosťami schopní rozoznať správnosť záznamov a v prípade ich nejednoznačnej
alebo chybnej výpovednej hodnoty vykonať ich
priamu úpravu.
Z pohľadu komplexnosti ide o najcitlivejší
krok čistenia údajov, keďže nesprávna alebo

neuvážená zmena môže nielen znížiť použiteľnosť dát, ale aj priamo ohroziť systémy, ktoré
s týmito dátami pracujú. Je preto nevyhnutné,
aby prostredie, v ktorom sa záznamy vyhodnocujú, zabezpečovalo:
 komplexný work-flow schvaľovania zmien,
 riadenie úpravy dát v jednotlivých systémoch,


vrcholovú kontrolu nad prácou a výkonom
jednotlivých skupín stevardov, ktorí môžu
nezávisle pracovať priamo zo svojich domácich kancelárií a naďalej konzultovať úpravy
zverených záznamov so svojimi kolegami a IT
vývojom.

Najmä v dobe home office je preto nevyhnutný flexibilný prístup k prostrediu umožňujúcemu prehľadné rozdelenie a manažovanie
čistenia jednotlivých záznamov, aké poskytuje práve konzola Talend Dátového stevarda cez funkčnosti:


tvorby kampaní na rozdelenie riešiteľských
tímov stevardov podľa typu záznamov a spôsobu ich čistenia,



prehľadného zobrazenia záznamov, vyhodnotenia ich kvality a návrhov na ich opravu,



kooperácie medzi riešiteľmi cez poznámky a
delegovanie riešených úloh,

 flexibilného nastavenia postupu schvaľovania

zmien v záznamoch,


monitoringu priebehu kampaní pre potrebu
dynamického prerozdeľovania úloh podľa
aktuálnych možností riešiteľov.

Klasický príklad podnikovej chyby záznamov
o zamestnancoch (prípadne o zákazníkoch) je
duplicitný alebo neaktuálny údaj o adrese,
ktorý sa môže navyše líšiť podľa systému, jeho
špecifickej agendy a času, keď bol tento údaj v
systéme vytvorený alebo aktualizovaný.
Ako môžeme vidieť v príklade, ideálne riešenie na prečistenie dát je spojenie správnej
platformy na manažment údajov, zabezpečujúcej nielen jednoduché integrovanie dát z
rôznorodých zdrojov, ale hlavne ich pohodlné a
prehľadné sprístupnenie pre ich vlastníkov. Takéto riešenie umožní odľahčenie IT vývoja spravujúceho dátové operácie a zároveň podporí
vybudovanie dátovo orientovanej spoločnosti,
ktorej zamestnanci budú udržiavať získaný prehľad o dátach, ich kvalite a o ich hodnote.


SPONZOR ČLÁNKU

www.mim.sk


Zdroj: Talend Data Stewardship console
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VĎAKA AI

S

lovenský fintech startup Bookee.ai, s. r. o., ukončil seed-round kolo
financovania vo výške 500 000 eur získaných od investičného fondu
Vision Ventures. Novozískaný kapitál umožní zdokonalenie a škálovanie
súčasného riešenia strojového učenia, ktoré bude poskytované ako plug-in do vybraných účtovných platforiem SaaS v regióne EMEA.

predbežne prejavili záujem riešenie využívať, ale s ohľadom na NDA ich
nemôžeme v tejto etape menovať.

Bookee.ai zjednoduší účtovníctvo vďaka umelej inteligencii tým, že
predikuje predkontácie a kategórie dokladov na základe histórie dotknutej spoločnosti aj zvyklostí iných podobných firiem. Navyše sa pomocou strojového učenia neustále zdokonaľuje a spresňuje v čase. Vďaka
automatizácii Bookee.ai zrýchľuje a zlacňuje účtovníctvo bez zbytočných
ľudských chýb. Ruky a hlavy ľudí tak budú uvoľnené z nudnej rutiny v
prospech zaujímavejších činností s vyššou pridanou hodnotou, ako je
napríklad účtovné či daňové poradenstvo.

Prevažná väčšina sa zaoberá digitalizáciou účtovných procesov z hľadiska OCR papierových dokladov a rôznymi rule-based automatizáciami.
My sa chceme sústrediť na minimálne až žiadne úvodné úsilie nového
používateľa pri konﬁgurácii pravidiel, chceme od začiatku ponúknuť
automatickú predikciu účtu na základe dát obdobných spoločností a
ďalších dimenzií spolu so samoučením/zdokonaľovaním systému tak pre
veľké, zabehnuté ﬁrmy, ako aj pre novovznikajúcich podnikateľov. Veríme, že podnikatelia sa nemajú strachovať, či oni alebo účtovníci dobre
spracujú ich bežné doklady, ale sústrediť sa namiesto toho na svoj biznis,
keďže sa vďaka nám môžu veľa naučiť aj z toho, ako to účtujú správne
ostatné ﬁrmy. Takto môžeme zvýšiť rýchlosť, presnosť aj výrazné zlacnenie účtovania, a to naprieč existujúcimi účtovnými platformami SaaS.

Na ďalšie podrobnosti sme sa opýtali spoluzakladateľa Petra Fuseka:
Ako a kedy vznikol nápad založiť Bookee?
Nápad vznikal roky, keď sa kumulovali nudné manuálne mesačné zápisy
a kontroly v online účtovníctve našich ﬁriem, kde si dievčina Petra trhala
svoje krátke vlasy, že zbytočne robí to isté, pričom sem-tam sa chybička
vyskytne... V rámci Instarea sme sa AI venovali v kontexte big data mobilných operátorov či zariadení IoT, takže sme k technológiám a machine
learningu mali prirodzene blízko. Deﬁnitívnu podobu sme tomu dali koncom minulého roka, keď sme si prakticky vyskúšali postaviť a natrénovať
neurónovú sieť nad našimi historickými dátami a fungovalo to prekvapivo
dobre. A súčasne pri debate s inými podnikateľmi a účtovnými ﬁrmami
sme zistili, že problém je rozsiahly a v regióne EMEA nie je vyriešený.
Čo je vaša vízia?
Naša vízia je taká, že ľudia nemajú strácať čas a robiť chyby v prácach,
ktoré stroj zvláda lepšie, ale radšej ich treba uvoľniť na kreatívnejšiu a
zdravšiu prácu. To znamená v účtovníctve vymaniť človeka z opakujúcich sa predkontovaní účtovných záznamov a umožniť vzdelávať sa a
poskytovať vyššiu pridanú hodnotu v kontrolingu, ﬁnančných analýzach
či daňovom poradenstve.
Ako sa vám na trhu zatiaľ darí – koľko máte zákazníkov, tržby
a pod.?
Sme vo fáze pre-earningu, momentálne prvý prototyp kŕmime novými
dátami viacerých ﬁriem zo SR/ČR z pestrého spektra odvetví, ktoré už
18
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Na trhu už vzniká niekoľko podobných riešení. Akým spôsobom sa chcete odlíšiť od konkurencie?

V čom vám pomôže aktuálne získaná investícia, kam sa vďaka
nej chcete posunúť?
Čerstvý kapitál umožní dokončenie existujúceho riešenia strojového
učenia, jeho škálovanie a integráciu do vybraných účtovníctiev SaaS v
regióne EMEA.
Môžete prezradiť aktuálnu valuáciu Bookee?
Je to 1,4 milióna eur.
Na záver nám, prosím, viac priblížte váš background. Odkiaľ sa
poznáte so spoluzakladateľom Petrom Čapkovičom?
Poznáme sa viac ako 13 rokov z biznisu, kde sme spolu vyvíjali prvé riešenie na telecom expense management s automatickou detekciou súkromných volaní na ﬁremných mobiloch Callnspector. Ten položil základ pre
vznik Partnering, s. r. o., dnešná Instarea, s. r. o., ktorá stojí za viacerými
globálnymi riešeniami ako Market Locator/Slisor, v peaku presahoval
obrat 3 milióny eur, skóroval v Delloite Technology FAST 50. Instarea
aktuálne úspešne exitovala zo svojich riešení a splnila tak svoju misiu – a
my dvaja rovnako. Hodnoty jednotlivých transakcií nemôžeme v zmysle
dohôd zverejniť, ale vieme prezradiť, že jedno z riešení prekročilo prah
jedného milióna eur.
ZA NEXTECH SA ZHOVÁRAL: MARTIN DROBNÝ
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DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

PONÚKA ŠTUDENTOM VÄČŠIE
MOŽNOSTI NA PODVÁDZANIE
Prechod na dištančné vzdelávanie
z pohodlia domova viedol vo svete
k nárastu podvádzania, čo núti vysoké
školy a univerzity prispôsobiť sa.

Niektoré môžu test ukončiť alebo ho označiť, aby ho
niekto skontroloval, ak je podozrenie na nekalé aktivity. Spoločnosť ProctorU, ktorá zamestnáva 1100
dozorujúcich v 16 lokalitách a 7 krajinách, poskytuje
univerzitám dôkazy, ale sama neurobí konečné rozhodnutie.

edávna štúdia Imperial College v Londýne zistila, že počet otázok a odpovedí zverejnených v
sekcii pomoci s domácimi úlohami na stránke Chegg
od apríla do augusta 2020 vzrástol oproti rovnakému
obdobiu v roku 2019 o viac ako 196 %. Nárast koreluje s prechodom na online vyučovanie a naznačuje,
že študenti tento nástroj využívajú spôsobom, „ktorý
nepovažujú univerzity za prípustný“.

N

Hoci kamera na druhom konci zabráni väčšine
študentov v podvádzaní, pri vykonávaní testov existujú spôsoby, ako tieto systémy obísť. Niektorí
študenti po kontrole miestnosti umiestnia
telefón na stôl. Iní si píšu poznámky
na ruky. Niektoré školy začali vyžadovať, aby študenti absolvovali
test pred zrkadlom, aby ukázali
svoje celé okolie.

Aj keď webové stránky ako Chegg a Course Hero
nie sú určené na podvádzanie, ale je to miesto, kde
môžu študenti získať pomoc, podľa odborníkov
ponúkajú aj takúto možnosť. Univerzita Texas A&M
zistila viac ako 800 prípadov podvodov po tom, čo
si člen fakulty všimol, že študenti dokončujú zložité
úlohy za menej ako minútu. Aj Bostonská univerzita
vyšetrovala študentov, ktorí nevhodne používali
okrem iných zdrojov aj web Chegg na podvádzanie.

Mnoho študentov pracuje
s druhým monitorom, na
ktorom sú odpovede. Iní si
poznámky nalepia na obrazovku, na okraj počítača či
písacieho stola, prípadne na
klávesnicu. A sú kreatívni
v tom, aby vyzerali prirodzene.

Mnohí študenti tvrdia, že nechcú podvádzať, iba sa
snažia zvládnuť a absolvovať kurz. Prechod na online
vzdelávanie údajne drasticky ovplyvnil ich schopnosť
učiť sa a uchovávať si informácie a chcú používať takéto triky iba v krátkodobom horizonte. Niektorí študenti hovoria, že podvádzajú, pretože si myslia, že ich
profesorov to nezaujíma.

Je veľa profesorov,
ktorí recyklujú otázky
na skúšky zo semestra na semester, čo
ponúka lukratívnu
obchodnú príležitosť
pre ich asistentov či
študentov na predaj
vypracovaných odpovedí. Nejde síce o
nový fenomén, ale
problém sa pri dištančnom vzdelávaní
ďalej zhoršuje.

Mnoho vzdelávacích platforiem umožňuje profesorom skontrolovať, či študenti počas skúšky prepínajú medzi kartami. Spoločnosti ako Honorlock,
Respondus a ProctorU zasa ponúkajú uzamykateľné
prehliadače, ktoré bránia používateľom v otvorení
ďalších kariet, alebo živé a automatizované možnosti
dozoru, umožňujúce sledovať študentov na diaľku.
Spoločnosť Respondus uviedla, že počet univerzít, ktoré začali používať jej systém dozoru, sa od
začiatku pandémie „viac ako zdvojnásobil“ a na monitorovací systém získalo licenciu asi 600 z 1500 inštitúcií, ktoré používajú uzamknutý prehliadač. Systém
spoločnosti identifikuje úseky, v ktorých sa vyskytnú
určité anomálie, napríklad v zábere sa objavia dve
tváre alebo skúšaný študent opustí počítač. Takéto
informácie sa odovzdávajú inštruktorom.
Spoločnosti často využívajú vzdialeného dozorcu,
ktorý študentov požiada, aby pri nahrávaní zvuku a
videa preukázali svoju totožnosť a pracovný priestor.
Mnoho programov počas skúšok sleduje pohyby očí.

Odborníci sa stále
nezhodujú v tom,
či je podvádzanie
počas covidu jednoduchšie ako predtým. Niektorí hovoria,
že študenti nemusia
nevyhnutne viac
podvádzať, ale
skôr a ľahšie ich
chytia.
» ZDROJ: CNBC.COM
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