
FIRMA 

Už tretie desaťročie 
implementujeme IT projekty  
pre slovenských aj 
zahraničných klientov. 



TÍM 

Staviame na dlhodobej 
spolupráci, partnerskom 
vzťahu a lojalite. 



OCENENIA 

Riešenia tvoríme s odbornosťou 
a invenciou, ktorú oceňujú 
klienti aj partneri. 



SLUŽBY 

Dodávame overené produkty 
svetových technologických 
lídrov, ktoré prispôsobujeme 
požiadavkám klientov. 



SLUŽBY 

Používame štandardné IT 
metodiky od dôkladnej analýzy 
cez implementáciu a školenie 
po technický helpdesk. 



KLIENTI 

Pracujeme v dlhodobých 
partnerstvách pre priemyselné 
podniky aj orgány štátnej 
správy. 



PRODUKTY 

Špecializujeme sa na 
geografické systémy, technické 
a manažérske aplikácie, ktoré 
podporujú hlavný biznis klienta. 



LESNÍCI 

GIS je podkladom pre všetky 
lesohospodárske činnosti  
a umožňuje efektívne naloženie  
s každým kusom dreva. 



VODOHOSPODÁRI 

GIS prispieva k prehľadnému 
chodu vodohospodárskych 
činností a poskytuje informácie 
v časoch hroziacich povodní. 



GEOLÓGOVIA 

Digitálny archív bezpečne 
uchováva a prehľadne 
sprístupňuje obrovské 
množstvo geologických dát. 



SPRÁVCOVIA SIETÍ 

ITIS zbiera a analyzuje technické 
a geografické dáta, prispieva k 
bezpečnosti prevádzok a drží 
manažérov neustále v obraze. 



OBCHODNÍ DISPEČERI 

Elektronický dispečing posilňuje 
obchod s plynom a pomáha 
obchodníkom držať krok  
s vyspelým svetom. 



VETERINÁRI 

GIS zjednocuje partnerov pri 
starostlivosti o zdravie zvierat, 
dozor nad farmami a 
predchádzanie chorobám. 



OCHRANÁRI 

GIS je nástrojom pre efektívny 
monitoring prírody a jej 
cielenú ochranu. 



REFERENCIE 

2003 až 2015 

400+ projektov 

40 miliónov EUR 



GIS WEB Client 



OCENENIA 



Modul Priestorového Rozhodovania  



ySpatial BellaDati 



Súčasný stav a potreby 



Modul Priestorového Rozhodovania  

Modul obsahuje: 

• Modelovanie 

• Analytiku 

• Vizualizácia 

• Reporting 

• Mapovanie 

 



MoE – Monitoring of Everything 

BigData & Environment 



Modelovanie 

• tvorba a správa scenárov 
(vhodné pre tvorbu metodík) 

• grafické rozhranie 

• nastavenie parametrov 

 

Výstup big-data rádovo v MIO 
položiek údajov  



Analytický nástroj 

• Analýza BIG Data scenárov 

• Real-time zmeny parametrov 

• Tvorba trendov – predikcie 

• Drill-down parametrov 

• KPI ukazovatele 

 

 



Integrácia cez API 



Mapové analýzy 

• Vizualizácia priamo v module 
WGIS 

• Možnosť zmeny parametrov v 
reálnom čase 

• Reálne analýzy v reálnom 
čase 

 

 

 



KONTAKT 

YMS, a.s. 

Hornopotočná 1 

917 01 Trnava 

033 – 5922 222 

info@yms.sk 

www.yms.sk 


