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• Jedno miesto 
• Jednotný vizuál 
• Jednotná licencia 
• Všetko v cloudovom prostredí 

Vďaka riešeniam z rodiny 
Asseco produktov

Asseco pre municipality
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Riadenie životného cyklu majetku procesov, 
údržby a iných assetov vo verejnej správe

DMS, Registratúra a eGOV riešenia 
pre verejnú správu

ERP riešenie 
pre verejnú správu

Riešenie pre municipality
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• Komplexný DMS a workflow systém, 
umožňuje elektronické spracovanie všetkých 
dokumentov v zmysle legislatívy

• Certifikovaná registratúra najvyššej úrovne 
podľa zákona o registratúre

• Integrácia na všetky základné registre (RFO, 
RPO a RA) a ÚPVS 

• Obeh dokumentov a podpora elektronických 
služieb 

• Management zmlúv, faktúr, objednávok, 
cestovných príkazov, a ďalšie

Fabasoft eGov-Suite
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Fabasoft | Moduly
Elektronizácia 

platieb

Implementácia 
modulov na 

mieruIntegrácia na 
agendové 
systémy

Požiadavky na 
objednávky

Cestované 
príkazy

Integrácia na 
ERP (SAP...)

Integrácia na 
služby UGKK

Sťažnosti, 
Petície, Info 

žiadosti
Integrácia na 
služby GP SR

Doručené 
faktúry

Žiadanky na 
prepravu

Zaručená 
konverzia

Integrácia na 
RFO, RPO, RA

Dovolenky a 
priepustky

Integrácia na 
ÚPVS

Zmluvy a 
dodatky

Pracovné 
porady a úlohy

Digitálny archív

Scanovanie
OCR Registratúra

DMS Workflow

Telemetria

entSearch
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Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát – II. Etapa

• Výskumné centrum pre analýzu a 
ochranu dát II. Etapa

• Spolupracujeme s mestom 
Bratislavou a Svätým Jurom

• Navyšujeme know-how našich 
vývojových tímov

• Budujeme partnerstvá s výskumnými 
subjektami v danej oblasti

Čo rezonuje
• Promptné riešenie reálnych požiadaviek
• Integrácia a kontinuálne využívanie 

progresívnych technológii 
• Nové pohľady a prístupy
• Uchopenie viacero nástrojov
• Skúsenosti 
• Flexibilita

kód projektu: 313021W479
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• Video manažment nové generácie
• Videotechnológie s využitím umelej 

inteligencie
→ Samostatne alebo v kombinácii s 

ďalšími technológiami

Hlavné oblasti
• Bezpečnosť cestnej premávky
• Pasportizácia
• Odpadové hospodárstvo
• Bezpečnosť verejných priestorov

Produkty | Domény pre mestá
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• Monitorovanie ovzdušia
• Energetický manažment budov

Hlavné oblasti
• Počasie
• Emisie, hluk
• Energetické monitorovanie budov
• Energetický manažment budov

• Riešenia s refenciami
• Kombinovanie s video technológiu

Produkty | Domény pre mestá
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• Platforma pre riadenie procesov správy 
majetku

• GIS
• Integračná platforma
• Riešenie pre agendové IS pre mesta a obce

→ Evidencie
→ Kataster nehnuteľností
→ Základné registre (RFO, RPO, RA)

• eGOV služby
• Integrovaná registratúra Fabasoft eGOV Suite
• Prepojenie na ERP SPIN Public

Čo je SAMO
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SAMO EAM | Pasportizácia ako základ

Register
majetku

Možnosť využitia ľubovolnej časti prevereného riešenia

• Zdieľanie, komunikácia a prezentácia dát
• Portály
• Vstupy a výstupy
• ...

Integrácia a všeobecné funkcie
• Integrácia dát a IS
• Všeobecné komponenty
• IoT, ...

Pokročilá správa majetku
• Podpora pre strategické 

riadenie
• Riadenie spoľahlivosti
• Analýzy a simulácie
• Kalkulácia
• Energetický management
• ...
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Životný cyklus investícií pod kontrolou (Register Investícií)

Integrácia so systémami 
pre riadenie VO, Projektov

Register investičných akcií

Prehľad VO

Integrácia s registratúrou, 
DMS, Register majetku

Integrácia na analytické, BI 
nástroje a dátové úložiská

Previazanosť na účtovnícke 
a  rozpočtové agendy, efektívna 
tvorba investičného plánu

Výstupy a prehľady 
k jednotlivým akciám, 
komplexná karta investičnej 
akcie

Automatizovaný zber 
a odsúhlasovanie údajov 
(ručný vstup, webová aplikácia, 
mobilná aplikácia) od všetkých 
dotknutých odborov

Register investičných požiadaviek
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Register investičných požiadaviek
• Zoznam investičných požiadaviek s plánovaním na nasledujúce 3 roky - generovanie z roka 

do roka naviazané na rozpočtové obdobie, pasportizáciu majetku a súvisiace registre
• Automatizovaný zber požiadaviek od zriaďovaných a spravovaných organizácii, formuláre, 

e-dokumenty

Register investičných akcií
• Zoznam investičných akcií s možnosťou nastavenia statusu jednotlivých akcií s prevodom 

do nasledujúceho rozpočtového obdobia s potenciálom evidovania ďalších atribútov nefinančného, ale 
evidenčného charakteru pre potreby odboru investícií

• Zoznam investičných akcií s automatickým načítaním hodnôt schváleného, upraveného a čerpaného 
rozpočtu priamo z účtovníctva s previazaním na pasportizáciu a súvisiace registre

• Výstupy a prehľady zamerané na oblasť čerpania, náhľad na investíciu ako celok

Register investícií
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• Pokrýva prierezovo všetky oddelenia, ktoré vstupujú do agend
• Úzka previazanosť na účtovné a ekonomické agendy
• Všetky náležitosti súvisiace s investíciami na jednom mieste bez nutnosti evidencie v MS Excel
• Komplexný náhľad na investičnú akciu pre potreby manažmentu
• Automatizovaný zber a odsúhlasovanie údajov
• Efektívna tvorba investičného plánu na tri roky dopredu

Hlavné prínosy Registra investícií

Zber Spracovanie Doplnenie Posúdenie Zaradenie



ERP riešenia pre verejnú správu

RELEVANTNÉ INFORMÁCIE
Dôraz na princíp „čím kvalitnejšie

informácie = tým jednoduchšie 
a správnejšie rozhodovanie“ 

ZÁKAZKOVÉ RIEŠENIA
Pokrytie individuálnych špecifík
segmentu pre dosiahnutie vyššej 
efektivity

METODIKA
Jednotná metodika

pre komplexnú prácu
s dátami a Centrálne

riadenie systému „zhora“

SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA
Systém pokrývajúci platnú 
legislatívu SR (pravidelné
konzultácie ústrednými 
inštitúciami štátnej správy)

ODBORNOSŤ
Metodická znalosť, technické 

zručnosti a praktické skúsenosti, 
implementačného tímu

PRAXOU OVERENÉ
Praxou overené riešenia 
pre segment VEREJNEJ SPRÁVY



Ďakujeme za pozornosť!
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Asseco Central Europe | Patrik Břečka | patrik.brecka@asseco-ce.com
Asseco Solutions | Marek Mésároš | marek.mesaros@assecosol.com



Asseco Central Europe
Galvaniho 19

821 04 Bratislava, Slovak Republic

+421 220 838 400

sales@asseco-ce.com

www.asseco.com/ce

linkedin.com/company/asseco-central-europe

Asseco Solutions
Galvaniho 19

821 04 Bratislava, Slovak Republic

+421 2 206 77 111

info@assecosol.com

www.assecosolutions.sk

linkedin.com/company/asseco-solutions
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