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Kto sme
• INOVA LOGIC - slovenská softvérová spoločnosť,

• špecializujeme sa na softvér pre poskytovanie servisných služieb v celom životnom cykle

• v období 2003 až 2014 vývoj zastrešený firmou na poskytovanie správy IT - SEAL IT Services,
s.r.o., Vývoj SW od 2004 .

• spočiatku špecializácia na IT segment (monitoring, manažment –> Customer Monitor,
helpdesk Customer Desk),

• od 2012 rozšírenie zamerania aj na servisný segment mimo IT, formovanie produktu CDESK.
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SOFTVÉR PRE POSKYTOVATEĽOV 
SLUŽIEB

IT INFRAŠTRUKTÚRA
KOMPLEXNÝ NÁSTROJ PRE MONITORING 
(siete,PC, tlačiarne,služby)  
VZDIALENÁ SPRÁVA,ZÁLOHOVANIE
SW AUDIT,VZDIALENÝ PRÍSTUP



Kto sme

Milan Jakabšic Ing.

• Projektový manažér – AITEN, a.s.

• Projektový manažér „Modernizácia JE V2 Jaslovské Bohunice “ ProCS, s.r.o.
Šaľa

• Technický riaditeľ Tecton, a.s. – IT outsourcing

• Riaditeľ Termomont Dolná Krupá, s.r.o. – plynovody – teplovody - horúcovody

• Riaditeľ divízie facility manažmentu – STEFE Trnava s.r.o.

• Riaditeľ - Bohemia Dokument Logistik, s.r.o. Praha – projekt outsourcing správy
dokumentácie ČSOB, a.s., Unicreditbanka, a.s.

• Od roku 2016 Key account manažér Inova Logic, s.r.o.
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• Zákazníci a ich potreby

• Objekty a ich potreby

Kompetentné riešenie problému

Spokojný zákazník
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SOFTVÉR PRE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB
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Chceme byť nápomocní v riadení Vašich 
procesov

- Transparentná, detailná, presná komunikácie so zákazníkmi /interní , 
externí/ pre ich požiadavky 

- Nahradenie rôznych zdrojov, pomocných excelov – jedným portálom

- Univerzálny nástroj na riešenie požiadaviek, úloh, zadaní, evidencie

- Jednoduchá evidencia objektov/zariadenia, osoby, služby, procesy.../ ich 
histórie ...

- Prehľadné podklady pre účtovanie a fakturáciu

- Prehľadné plánovanie pracovníkov , podklady pre účtovanie ich výkonu

- Evidencia zákaziek, zmlúv, cenníkov

- Schvaľovacie procesy a workflow požiadaviek, úloh



Dôvody používania CDESKu 

Výsledky prieskumu z 8/2020 realizovaného firmou



Prehľad 
využiteľných 
modulov 
CDESK



Využiteľné moduly/entity – pre rôzne scenáre



Konfigurovateľné objekty



Podpora komunikácie so 
zákazníkom





Komunikačné 
kanály

Zákaznícke požiadavky

- Vložené zákazníckym kontom cez aplikáciu

- Cez štandardnú požiadavku

- Výber z katalógu požiadaviek

- Mobilná aplikácia (tablet, mobil)

- Formulárom(API) z webu/intranetu – spracovanie pravidlom

- E-mail – spracovanie pravidlom

- Easy-Click – konto klienta

Zadanie operátorom (interné/externé) požiadavky

Vygenerované na základe pravidiel – opakované / jednorázové

Poruchy, Alarmy – požiadavky z monitoringu API (Externý SW )/CM
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Úvodná obrazovka operátora  / 
zákazníka



Príklad vizuálu CDESK – Zoznam požiadaviek
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Príklady vylepšení riadenia procesov

- Prijímanie pracovníkov  - s následným riadením úloh 

- Evidencia predaných zariadení a ich životného cyklu spravovaným 
externými partnermi

- Vybavovanie požiadaviek, plnení mobilnou aplikáciou v teréne

- Notifikácie riešiteľ, klienta, zákazníka, nadriadeného – prehľadné, 
parametrizovateľné

- Vlastné formuláre pre jednotlivé druhy požiadaviek  - vami nastaviteľné, 
riadené, parametrizovateľné

- Vlastné formuláre a polia pre rôznorodé typy objektov 
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Príklady vylepšení riadenia procesov

Správa automobilov s inštalovaným monitorovacím systémom GPS

- Hlásenie problémov s monitorovacím zariadením vozidiel 
- Evidencia všetkých inštalovaných zariadení
- Väzba na vozidlo, zákazníka, vlastníka 

Manažment požiarnych a bezpečnostých zariadení Slovnaft, a.s.
- Kompletná DB spravovaných a inštalovaných zariadení
- Hlásenie nájomníkmi čerpacích staníc
- Schvaľovanie koordinátormi prenajímateľa
- Realizácia servisných činností – plnenia, fakturácia
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Príklady vylepšení riadenia procesov

- Podpora inštalácie, spúšťania do prevádzky ,ročných prehliadok a servisu 
pre inštalované zariadenia - WOLF

- Evidencia predaných zariadení – získanie info konečného zákazníka
- Vystavovanie záručných listov – evidencia, predlžovanie záruky
- Podpora technikov – mobilná aplikácia

- Skenovanie QR, Ćiarových kódov, evidencia práce, 
- Work-flow postupu práce - checklist , vyplnenie parametrov inštalácie
- Sprístupnenie histórie zariadnení

- Semafor zariadení podľa termínu servisnej prehliadky.
- Generovanie požiadaviek na zabezpečenie prehliadky
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Príklady vylepšení riadenia procesov

Vykonávanie servisu zariadení
- Plánovanie pridelenia práce /2 týždňový rozvrh/ - dispečér
- Pravidelné požiadavky  a operatívne zásahy
- Zariadenia evidencia zariadenie a generovanie požiadavky

- Automatický výdaj materiálu k úlohe podľa typu zariadenia
- Mobilná aplikácia tablet – nástroj technika
- Vidí len úlohy nie požiadavky, plnenia, ukončuje úlohu – fotka , dispečer 

ukončuje požiadavku – následne ide na zákazníka notifikácia o vybavení
-
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Príklady vylepšení riadenia procesov

Podpora zákazníkov pre vydávanie potvrdení - vytyčovanie

- Evidencia požiadaviek (API aplikácia) – vid https://registracia-
portal.energotel.sk/ (registrovaní, neregistrovaní zákazníci)

- Kompletné zadefinovania s vyplnením údajov z formulára, väzba zákazník, objekt a 
týkajúci sa objekt siete Energotelu

- Kompletná správa zariadení sietí (objektov) s väzbami a ich správa
- Interný a externý support

https://registracia-portal.energotel.sk/




Fakturujte rýchlo a presne

Presne podľa Zákazníkov a 
SLA 

Cenníkov služieb a úkonov

Podľa schválených plnení a 
ponúk…

Paušály

Hodiny nad paušál/prečerpané/nevyčerpané

Dopravu (km/čas/fix/kombinácia)

Materiál

Subdodávky





Referencie
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
Priestor pre Vaše otázky

Email: milan.jakabsic@inovalogic.com

Tel.: 0944639359

Inova Logic, s.r.o., Bratislava

www.cdesk.sk


