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IT trendy a agrosektore



Čo bolo pred rokom

Ako sa vyvíja trh dnes

Vidíme prvé signály zmien

Budúcnosť IT riešení pre agro sektor

Odporúčania

Zhrnutie



Agro je segment stále s veľmi nízkou úrovňou podpory IT

Chápe IT skôr ako komunikačný nástroj

Absentuje vnímanie IT ako stimulačného nástroja pre 

propagáciu a obchod – hlavne v on-line svete

Nevyužíva IT ako nástroj na zjednodušenie procesov

Nevyužíva hľadanie rezerv v nákladoch

Pred rokom



Zelenú majú riešenia prinášajúce úsporu

Agro sektor začína hľadať takéto riešenia

Dnes

Výdavky do IT v SR v roku 2011



IT nie sú priamym výrobným prostriedkom

Málo kvalifikovaných IT špecialistov pre tento sektor

Limitujúci investičný náklad

Nedôvera v skutočný úžitok

„Neochota“ IT dodávateľov vytvoriť špecifické málo 

opakovateľné riešenie 

Pred rokom



Vzniká tlak na zvýšenie predajnej schopnosti

Stúpa „odvaha“ využívať nové technológie

IT dodávatelia sú ochotnejší vzdelávať seba aj zákazníka

Stále chýbajú finančné a personálne zdroje

Ubúda reálnych dodávateľov

Dnes

Nákup HELIOS Produktov v roku 2011 podľa odvetví
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Zaniká trend budovania vlastnej infraštruktúry u 

zákazníka

Odstraňujú sa tým dve úzke miesta – vstupné 

investície a personál

Čo bude zajtra



SW a HW je poskytovaný zákazníkom ako služba

(SaaS)

Čo bude zajtra



Zákazník smeruje len k aktívnemu využívaniu služieb

Nestará sa o zriadenie, prevádzku, údržbu, bezpečnosť

Zdieľa službu s ostatnými

Tento trend sa volá

„Cloud Computing“

Čo bude zajtra



Ešte nie je dosť špecifických agro riešení pre Cloud

Zvieratá, výsev, hnojivá, postreky, žatva ...

Dovtedy budú naďalej v popredí štandardné riešenia 

inštalované u zákazníka – min. 3-5 rokov

Prvé do cloudu pôjdu bežné legislatívne a obchodné 

aplikácie (účtovníctvo,majetok, pokladňa, banky, 

výkazníctvo, CRM..)

Financovanie z fondov pre agro v SR je v nedohľadne

Čo bude, kým bude zajtra



Vyskúšajte napr. www.ired.sk –ERP cloud zn.HELIOS

Aby dodávatelia uľahčili prístup k riešeniam, sú už 

dnes schopní ich prenajímať na vlastnej infraštruktúre 

(privátny cloud)

Zamyslite sa nad vlastným marketingom a 

propagáciou (hlavne v on-line svete)

Čo bude, kým bude zajtra

http://www.ired.sk/


Helios je obchodná značka produktov pre rôzne 

odvetvia 

Helios iRED

Helios Wéčko

Helios Orange

Helios SPIN2

Helios Green

Helios Horec

Helios BlueGastro

O HELIOSe



550 zamestnancov v SR a ČR, 60 partnerov

Zlúčili sa produkty Datalock a LCS Helios

Tvorí, predáva a implementuje produkty pod 

jednotnou značkou Helios

Na trhu od roku 1991

Obrat 26mil.Euro

Člen nadnárodnej skupiny Asseco (No.5 IT v Európe)

O Asseco Solutions, a.s.



Július Rebeťák  obchodný a marketingový riaditeľ

juius.rebetak@assecosol.eu

blog.helios.eu

www.helios.eu

Ďakujem  za  pozornosť

mailto:juius.rebetak@assecosol.eu
http://www.blog.helios.eu/
http://www.helios.eu/
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