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Prečo sa vaša spoločnosť venuje problema-■■

tike správy majetku?
Na začiatku sme počítačovými progra-

mami riešili úzko špecifické otázky správy 
zariadení v oblasti energetiky. Spolupráca 
s našou firmou sa našim klientom osvedčila 
natoľko, že časom sa na nás obracali s prob-
lémami zo širšieho spektra prevádzky tech-
nických zariadení. Na základe úzkej interak-
tivity s klientelou sa naše riešenia rozširovali 
o ďalšie softvérové služby a moduly. A pri-
nášali klientom výhody – poriadok, efektív-
nosť. Okrem nášho riešenia na správu ma-
jetku sme dopĺňali o nové možnosti a funkč-
nosti aj softvérový univerzálny nástroj, ktorý 
je jeho základom. Môžeme sa pochváliť refe-
renciami a skúsenosťami u zákazníkov, aký-
mi sú napr. Slovnaft, SEPS, SE.

V čom je výnimočnosť vášho riešenia, pre ■■

koho je určený? 
Základom nášho prístupu ku klientovi je 

snaha, ktorá sa dá zhrnúť do kréda: Nemu-
síte prispôsobovať svoje potreby našim rieše-
niam, naše riešenia sa prispôsobia vašim po-
trebám. To znamená, že vieme riešenie – ob-
razne – ušiť na mieru, na veľkosti a zložitosti 
štruktúry majetku nezáleží.

Naše riešenie sa vyznačuje vysokou prida-
nou hodnotou vo viacerých uhloch pohľadu. 
Ako prvú treba spomenúť jeho komplexnosť. 
Vieme vytvoriť celistvý technicko-prevádz-
kový informačný systém na podporu sprá-
vy majetku. Univerzálnosť nášho systému 
umožňuje za subjekty dosadiť siete, rozvody, 
zariadenia, budovy, ich časti atď.

Ďalej je to jeho modularita a škálovateľ-
nosť, preto ho možno nasadzovať postupný-
mi krokmi a začať s riešením oblastí, ktoré 
sú najpálčivejšie. Autonómnosť modulov na 
druhej strane umožňuje riešiť iba špecifickú 
časť správy majetku.

A čo je skutočne veľmi zaujímavé pre klien-
tov, to je prepojenie grafického a databázové-
ho prostredia. Pri podrobnom grafickom zná-

zornení poskytujeme k definovaným objek-
tom databázové informácie priamo v grafic-
kom prostredí a naopak. 

Zjednodušene sa dá povedať, že naše rie-
šenia sú určené na správu budov, technic-
kých zariadení, rozvodov energií, ale i tech-
nickej dokumentácie. Sú vhodné aj pre sys-
témy s rozľahlými geograficky rozptýlenými 
sieťami a subjektmi.

Aké benefity prináša nasadenie tohto sys-■■

tému?
Výhod je viac. Naši zákazníci si naprí-

klad pochvaľujú rýchlosť a jednoduchosť, 
s akou systém poskytuje informácie, ktoré 
pred jeho nasadením dohľadávali a vyhod-
nocovali aj niekoľko dní. Riešenie umož-
ňuje priradenie dokumentácie k subjektu, 
rýchly prístup k údajom pre široký okruh 
používateľov, prístup ku grafickým údajom 
aj bez nutnosti disponovať početnými licen-
ciami drahého grafického softvéru, automa-
tizované riadenie preventívnej údržby a di-
agnostiky. Umožňuje podporu riadenia pre-
vádzky v nadväznosti na údržbu a náklady, 
možnosť sledovania a vyhodnotenia zaria-
denia v jeho životnom cykle, vyhodnocova-
nie porúch, ich časové a historické prehľady 
a pohľady, podporu riadenia a vyhodnote-
nia dodávateľských vzťahov... 

Aké sú charakteristiky vášho systému a aké ■■

druhy informácií generuje?
Systém má plnú podporu počítačovej gra-

fiky. Má možnosti pre schematické, grafic-
ké a geografické znázornenie rozmiestne-
nia subjektov v priestore a súčasne opis ich 
parametrov v databáze, napr. technických 
alebo katastrálnych. Predstavte si akýkoľ-
vek objekt alebo zariadenie v podniku. 
K tomuto subjektu sa viaže množstvo infor-
mácií ako napr., kde sa nachádza, na koho 
pozemku, na aké ďalšie objekty nadväzuje, 
aké má vzťahy s okolím, aké má parametre, 
v akom je stave, čo sa s ním doteraz robi-
lo, kedy a čo sa ním má robiť v budúcnosti, 
aké cesty k nemu vedú, čo sa stane, keď 
ho odpojíme, aké náhradné objekty môže-
me použiť, koľko takých máme, kde všade 
sú, aké sú plány údržby, pod koho kompe-
tencie patrí, aké sú výsledky diagnostiky... 
A všetky tieto, ale aj mnohé ďalšie informá-
cie, naše riešenia poskytujú. 

Ďalšou oblasťou uplatnenia systému je 
rozsiahla technická dokumentácia, jej digita-
lizácia, ukladanie, priraďovanie, archivácia. 

Vieme pomôcť aj keď zákazník pociťuje 
nevyriešené problémy v oblasti bezpečnos-
ti prevádzky zariadení, sledovaní životného 
cyklu zariadení, zosúladenia legislatívy s ich 
procesmi údržby, starostlivosti o vybrané 
technické zariadenia, metrologických para-
metrov a iné.

Na čom sú budované vaše riešenia?■■

Základom každého je softvérový produkt 
XMatik®, ktorý je takpovediac vybrúsený 
našimi dlhoročnými skúsenosťami. Je sta-
vebnicou našich systémov. Je to zároveň živý 
informačný systém, ktorý sa neustále vyvíja 
v súlade s potrebami zákazníkov, legislatívy, 
nových technológií, a potrebami interakti-
vity s IT prostredím. Najnovšia verzia pro-
duktu je XMatik®.NET. Dnes je to univer-
zálny nástroj na budovanie technických in-
formačných systémov. Vie popísať, nastaviť 
a vybudovať hierarchickú i horizontálnu sie-
ťovú štruktúru objektov, vzťahov, vlastností, 
parametrov a iných hodnôt. Silné grafické 
a databázové nástroje produktu poskytujú 
poprední svetoví dodávatelia IT – Oracle za 
databázové prostredie, Bentley za grafické 
a Microsoft za aplikačné rozhranie.

Sú vaše riešenia ďalej rozšíriteľné a schop-■■

né interakcie s inými systémami?
Rozšíriteľnosť riešenia správy majetku 

o ďalšie moduly je samozrejmosťou. Sledu-
jeme najnovšie technológie, aby boli naše 
systémy v súlade so svetovým štandardom 
a boli kompatibilné s rôznymi podnikový-
mi systémami, ako je napríklad SAP ale-
bo iné ERP. Nezanedbateľná je napojiteľ-
nosť na iné zákaznícke systémy podniku, 
ako napríklad systém údržby D7i, podpora 
centrálneho vkladania dát. Zaujímavá je aj 
podpora rozpočítavania nákladov, energií, 
fakturácie, čo je v oblasti správy majetku 
čoraz viac žiadaná funkcionalita. A dôležitá 
je aj ponuka poimplementačných podpor-
ných služieb a supportu prevádzky technic-
kého informačného systému. Týmto sa za-
bezpečuje neustále zosúladenie nasadené-
ho systému s meniacimi sa podmienkami, 
potrebami a taktiež s legislatívou. ■

Prvoradá má byť 
efektívna správa majetku

Spoločnosť sféra, a. s., už takmer dve desaťročia úspešne pôsobí v oblasti informačných 
systémov a riešení. Orientuje sa na problematiku podpory správy, prevádzky a údržby 
technológie a zariadení. Pre významné spoločnosti realizovala množstvo inovatívnych 

riešení. Rozhovor nám poskytol Ing. Peter Žittňan, riaditeľ úseku služieb.
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