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Profil spoločnosti

MAIND je softvérová a konzultačná spoločnosť 
pôsobiaca na trhu od roku 2005. Poskytuje 
služby v oblasti riadenia výkonností firiem a 
dodávok softvérových riešení na mieru, prevažne 
so zameraním na business intelligence a 
reporting. 

Klientelu spoločnosti tvoria nie len veľké 
nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku 
v Českej republike a Rakúsku, ale aj menšie a 
stredné lokálne spoločnosti.



- Počet zamestnancov 50
- Spoločnosť založená 2005
- Obrat spoločnosti 2,9 mil. EUR
- Portfolio:

- Konzultačné služby DWH BI

- Implementácia projektov DWH BI
- Outsourcing DWH BI



Hlavné kompetencie
Realizácia dátových skladov a real-time databázových 
systémov

• integrácia podnikových dát na jedno miesto

• návrh optimálnych dátových modelov pre podporu 
business procesov

• implementácia master data manažmentu

• riadenie dátovej kvality a čistenia dát

• komplexná správa systémov  

Implementácia business intelligence aplikácií pre podporu 
reportingu

• viacero technologických riešení

• tvorba reportov na mieru

• tvorba aplikácií na mieru 

• pokrytie procesov plánovania a forecastingu.



Referencie
• Slovenská sporiteľňa – Dodávka zdrojov pre oddelenie DWH/BI
• Všeobecná úverová banka - Dodávka zdrojov pre oddelenie DWH/BI
• Reifesen Bank Vienna - Dodávka zdrojov pre oddelenie DWH/BI
• Orange Slovensko – Zdroje pre DWH team.
• TelefonicaO2 – Dodávka zdrojov pre oblasť CRM

• Datacube a.s. – Prevádzka BI DWH
• SuperFly Holding a.s. – Prevádzka BI DWH
• Tatry Mountains Resorts, a.s. – Prevádzka  BI DWH
• Aquapark Pasohlávky – Prevádzka BI DWH

• EXIsport – Implementácia prostredia DWH Energotel – Definovanie 
reportovacieho prostredia pre obchodný úsek

• DITEC – MV SR
• Microcomp – Štatistický úrad SR – Implementácia Registrov

• Oracle Slovakia s.r.o. – Zdroje pre T-Com, Slsp, Slovnaft, Unipharmu
• IBM Slovensko s.r.o. – Zdroje pre Raiffeisen bank Vienna.



BI v Cloude

Prečo Business Intelligence v Cloude ako služba?

• Nechcem investovať do drahého Hardware a Software! A čo si mám vlastne 
kúpiť, od koho?

• Vo vašej serverovni už nie je miesto, a aj tak to asi zachvíľu celé zhavaruje ...

• Požiadavka na vytvorenie reportu v ERP trvá večnosť a tá cena ...

• Radšej si to spočítam v excel ako by som mal ísť na IT ...

• Mesačné poplatky sú opimálnejšie z hľadiska cash flow...

• Najradšej by som si pozeral na mobile/tablete dashboardy, reporty, a do mailu 
by mi mohli chodiť upozornenia...

• Nové témy a požiadavky na BI prichádzajú veľmi rýchlo a nestíhame rozvíjať 
prostredie z pohľadu funkcionality dostatočne rýchlo...

BI v cloude vyrieši veľa problémov za Vás



BI v cloude
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BI v Cloude

Na čo si dať pozor pri výbere služby BI v Cloude

• Kde sa moje dáta reálne nachádzajú a ako sú zabezpečené?

• Akú službu okrem hostingu a prenájmu aplikácií dostanem?

• Ako budú aplikované naše business požiadavky do systému?

• Aké sú SLA služieb podpory a údržby?

• Ako je postavená cenotvorba? 

BI v cloude vyrieši veľa problémov za Vás



Kľúčové vlastnosti BIKľúčové vlastnosti BI riešenia

Benefity pre užívateľov:

• Efektívnejšia príprava rutinných výstupov

• Zabezpečený prístup do aplikácie z mnohých mobilných zariadení, podpora tabletov a 

mobilných telefónov

• Prístup cez webové rozhranie, nieje potrebné inštalovať nič na koncových zariadeniach

• Široké možnosti analýzy a modelovania scenárov

• Zjednotenie reportingových metodík a pojmov

Naša úloha:

• Dátové konektory na rôzne typy zdrojov ( Db, csv súbory, neštruktúrované dáta ) 

• Integrácia dát na logickej úrovni (napr. Identifikácia zákazníka naprieč BI)

• Konsolidácia a čistenie dát, jeden zdroj, rovnaké pojmy, rovnaké čísla

• Transformácia dát na informácie

• História údajov sa ukladá podľa požiadaviek, dáta sa nestrácajú.



Služba BI Cloudu

Komplexná správa business intelligence riešení 

• Kompletný balík služieb formou cloud computingu

• Maximálna fyzická bezpečnosť a bezvýpadková 
prevádzka

• Vysokovýkonný hardvér

• Využívané enterprise edície softvéru 
najaktuálnejšia verzia

• Extrakcia dát zo zdrojových systémov a ich analýza

• Aktualizácia a správa dátového skladu

• Garancia požadovaných reportov v požadovanom 
čase a formáte



Vybraní zákazníci
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