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1. AUTOMATIZÁCIA PROCESOV

Životný cyklus riadenia pracovných procesov 
(BPM) zahŕňa štyri základné fázy:
 › Modelovanie procesov
 › Automatizácia procesov 
 › Riadenie procesov 
 › Optimalizácia procesov

 
Modelovanie
Každý pracovný proces je identifikovateľný mi-
nimálne jedným cieľom a konečným počtom 
merateľných atribútov (výkonnostných krité-
rií). Pre pochopenie obsahu a rozsahu pracov-
ného procesu tento musí byť identifikovaný a 
detailne popísaný v štandardnej forme (štandardná notácia modelovania napr. BPMN). Naviac, pridaním controllingových 
informácií súvisiacich s aktuálnym stavom procesu sa získava finančný pohľad na proces (napr. Activity Based Costing). Takto 
pripravený model je základom pre rozhodnutie o opodstatnenosti automatizácie pracovného procesu. 
Automatizácia
Predmetom tejto etapy je dodávka IT riešenia automatizujúceho určité kroky v rámci procesu a podporujúc výkon biznis 
činností s výsledkom lepšej výkonnosti procesu. Automatizácia obmedzeného počtu krokov procesu podporovaná rôznymi 
informačnými systémami je nahrádzaná automatizáciou procesu ako celku pomocou BPM systémov, zabezpečujúc riadenie 
komunikácie medzi systémami, integrujúc tok procesu a tok dát a distribuujúc aktivity medzi používateľské role a skupiny 
používateľov. 
Riadenie
Novým prístupom je vnímanie výkonu spoločnosti cez pohľad na výkon procesov. Z tohto dôvodu je riadenie procesov nást-
rojom na riadenie celej spoločnosti. Optimálnym prístupom BPM nie je len „formalizovať“ výkony spoločnosti, ale pomo-
cou pohľadu na výkony jednotlivých procesov pripraviť riadiaci rámec na báze – „čo nie je možné zmerať, nie je možné ani 
riadiť“. Z tohto pohľadu sa riadenie spoločnosti transformuje na riadenie konkrétnych pracovných procesov resp. ich skupín 
v kontexte merania a vyhodnocovania kvality a efektívnosti ich výkonu (prevádzkový monitoring, strategický monitoring). 
Optimalizácia
Optimalizácia procesov zahŕňa periodický zber a analýzu aktuálnych údajov (napr. vo forme denných snímok), ako aj strate-
gických údajov a ich korelácie (napr. medzimesačné porovnanie výkonov procesov za posledných 12 mesiacov) pre potreby 
zhodnotenia výkonnosti procesu a potenciálneho návrhu zlepšení a inovácií. Zlepšenia a inovácie pracovných procesov sú 
reprezentované vytváraním nových resp. eliminovaním nepotrebných aktivít procesov, zmenami rozsahu a obsahu samot-
ných procesov, ako aj zmenami v interakcii medzi jednotlivými procesmi. 

Cieľ riadenia procesov – Efektívny prevádzkový model
Riadenie pracovných procesov v spoločnosti nie je samoúčelné. Cieľom riadenia procesov je dosiahnutie efektívneho pre-
vádzkového modelu spoločnosti kontinuálnym zvyšovaním efektívnosti a kvality výkonu jednotlivých pracovných procesov. 

Cieľom automatizácie môže byť:
 › automatizácia manuálnych činností, ktoré sa dajú automatizovať (ako napr. získavanie údajov z back-endových 

informačných systémov
 › minimalizácia manuálnych vstupov z distribučných kanálov (pretypovávanie papierovej dokumentácie)
 › zabezpečenie čistoty a kvality vstupov dát z distribučných kanálov (automatické kontroly a validácie vstupných údajov)
 › riadenie výmeny údajov medzi systémami (integrácia komunikácie medzi systémami) 
 › štandardizácia postupu spracovania resp. výkonu procesu (používateľ si nevymýšľa postupy, systém mu neumožní nič 

okrem predpísaného postupu) 
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2. SUBJECT-ORIENTED BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Subject-oriented Business Process Management (S-BPM) je novátorský a jedinečný prístup k BPM, ktorý predstavuje 
revolučnú zmenu oproti klasickým BPMN metodikám. Popis procesov (modelovanie) je orientované na účastníkov procesov 
(subjekty) a popis komunikácie a väzieb medzi nimi. Pri analýze a modelovaní procesov sa pristupuje spôsobom zdola-nahor 
(bottom-up), na rozdiel od  zvyčajného prístupu zhora-nadol (top-down).

Základný koncept S-BPM metodiky je postavený na týchto atribútoch :

 › komplexnosť je riešená cez izolovanosť – rozdelenie komplexnej logiky na menšie, asychrónne fungujúce časti (work-
places)

 › komunikácia ako základ koordinácie jednotlivých workplaces – štruktúrovaná komunikácia znamená distribúciu správ-
nych informácii v správnom čase na správne workplaces

 › popis procesov prirodzeným jazykom – využitím konceptu prirodzeného jazyka (podmet – prísudok – predmet) 
sprístupniť modelovanie aj ľuďom z biznisu

 › sémantické modely ihneď generujú programový kód – biznis môže spoluvytvárať a meniť svoje vlastné aplikácie

S-BPM umožňuje účastníkom procesu zaistiť, že ich biznis procesy sú vždy v súlade s biznis realitou. Akékoľvek zmeny v pro-
cesoch môžu byť implementované za „pochodu“ a za účasti účastníkov procesu. To umožnuje vlastníkom procesov (biznisu) 
prevziať kontrolu nad svojimi biznis procesmi. Výsledkom je procesne orientovaná a riadená firma (organizácia).

S-BPM reprezentuje nový a inovatívny prístup k analýze, modelovaniu, dizajnu a prevádzke automatizovaných pracovných 
procesov, ktorý je v kontraste oproti súčasnému bežnému spôsobu automatizácie pracovných procesov pomocou BPMN 
metodík. 

1. modelovanie len využitím 5 symbolov – modelovať 
môžu účastníci procesu (biznis) bez rozsiahlych školení 
a expertných znalostí  

2. modelovací jazyk veľmi podobný bežnému jazyku –
zrozumiteľné ľuďom z biznisu 

Výhody S-BPM metodiky oproti štandardným BPMN metodikám:

3. modelovanie je zároveň programovanie – sémantické mo-
dely ihneď vytvárajú kód; v každom okamihu modelovania 
je k dispozícii spustiteľná IT aplikácia

5. základom modelovania je komunikácia medzi účastník- 
mi procesu – nepopisuje sa priebeh procesu, ale 
štruktúrovaná komunikácia medzi účastníkmi procesu

4. personalizovaný pohľad na proces – každý účastník 
procesu jednoznačne vidí proces zo svojho pohľadu 
vrátane vstupov a výstupov

6. jednoduchá správa, údržba a aktualizácia procesných 
modelov
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Metasonic® Suite je BPM Suite a Business Software novej generácie umožňujúci: 

 › modelovanie procesov 
 › optimalizáciu procesov
 › automatizáciu procesov 
 › meranie výkonnosti procesov 

Jedinečnou črtou Metasonic® Suite je použitie patentovo chránenej S-BPM (Subject-Oriented Business Process Manage-
ment) metodológie. S-BPM metodológia predstavuje revolučnú zmenu oproti klasickým BPMN metodikám. Popis
procesov (modelovanie) je orientované na účastníkov procesov (subjekty) a popis komunikácie a väzieb medzi nimi.

Metasonic® Suite tvoria 4 základné moduly :

Metasonic® Build – prostredie pre analýzu, modelovanie a dizajn procesov pomocou S-BPM metodológie. Účastníci 
procesov môžu veľmi jednoducho len s použitím 5 symbolov a bez akéhokoľvek programovania modelovať svoje procesy 
využívajúc intuitívne orientovaný užívateľský interfejs a pripájať potrebné služby. Zabezpečuje tiež integráciu procesného 
biznis modelu do IT prostredia. 

Metasonic® Proof  – modul pre validáciu a optimalizáciu procesného modelu. Je založený na princípe S-BPM metodiky a 
umožňuje interaktívne testovanie IT aplikácie, vytvorenej automaticky z procesného modelu bez akéhokoľvek programo-
vania. Validáciou procesného modelu a IT aplikácie sa realizuje aj ich optimalizácia.
 
Metasonic® Base – administratívny komponent zabezpečujúci potrebnú infraštruktúru fungovania Metasonic® Suite
v prevádzkovom prostredí. Používa sa aj na namapovanie organizačnej štruktúry na procesný biznis model (role, 
užívatelia, skupiny). 

Metasonic® Flow – predstavuje vykonávateľnú (execution) aplikáciu pre riadenie workflow automaticky generovanú 
z procesného biznis modelu bez akéhokoľvek programovania. Metasonic® Flow predstavuje procesný portál  
Metasonic® Suite. Umožňuje subjektovo orientovaný prístup k biznis procesom, ktoré sú namodelované 
v Metasonic® Build. Koncoví užívatelia Metasonic® Suite používajú len tento modul Metasonic® Suite.               

Hlavnou konkurenčnou výhodou oproti iným produktom je veľmi rýchle a jednoduché vytvorenie reálnej IT 
aplikácie z procesného modelu iba v 3 krokoch:

 › procesný model – užívatelia (biznis oddelenie) s podporou IT oddelenia namodelujú svoj proces(y) a definujú služby 
potrebné na efektívne plnenie svojich úloh. Tento proces(y) môžu ihneď interaktívne validovať s inými užívateľmi využitím 
web platformy bez akéhokoľvek programovania. 
 › integrácia – užívatelia môžu jednoducho prepojiť svoje procesné modely na existujúce IT aplikácie, z ktorých potrebujú 

dáta a tiež veľmi jednoducho prepojiť procesné modely s organizačnou štruktúrou.
 › vykonávanie – užívatelia realizujú proces(y) automatizovane presne tak, ako si ho namodelovali. Metasonic® Suite au-

tomaticky generuje z biznis procesného modelu IT workflow aplikáciu. Užívatelia sú pri plnení svojich úloh automaticky 
vedení krok za krokom v súlade s pravidlami priebehu procesu. 

3. METASONIC® SUITE - MODULY A FUNKCIONALITA

Metasonic® Build

Prostredie pre analýzu, modelovanie a dizajn pracovných procesov pomocou metodológie S-BPM. 
Účastníci procesov môžu veľmi ľahko a intuitívne sami modelovať svoje procesy iba s využitím 5 sym-
bolov bez ďalšieho programovania využívajúc intuitívne fungujúci user interface a taktiež modelovať 
a organizovať požadované služby. Metasonic® Build umožňuje vytvoriť základný komunikačný model 
pracovného procesu (aktivity, osoby, komunikácia), ktorý bude možné validovať.
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Prvým krokom je vytvorenie procesného náhľadu, ktorý je potrebné zasadiť do reality vzťahov s ostatnými pracovnými 
procesmi :

V ďalšom je potrebné daný pracovný proces analyzovať a pripraviť detailný procesný komunikačný model, popisujúci ko-
munikáciu medzi účastníkmi procesu a obsahujúci nasledovné artefakty:
 › Defi nícia „Subjektov“ – účastníci pracovného procesu, ktorí budú aktí vne parti cipovať na výkone pracovného procesu 

(napr. Žiadateľ, Schvaľovateľ, Riaditeľ Sekcie, Majetkár, Referent Controllingu, Nákupca a pod.).
 › Identi fi kácia Komunikácie medzi Subjektami pracovného procesu – identi fi kácia správ a ich obsahu, ktoré si budú Sub-

jekty medzi sebou vymieňať (napr. „Žiadosť o schválenie ...“, „Schválenie ...“). 
 › Identi fi kácia Údajov komunikácie medzi Subjektami  (Business Object).
 › Identi fi kácia Používateľského rozhrania v rámci procesu.

V druhom kroku modelovania pracovného procesu je potrebné namodelovať správanie sa daného účastníka procesu (Sub-
jektu) t.j. model postupnosti  krokov, ktoré daný subjekt vykonáva v rámci pracovného procesu.

Namodelovaním procesného komunikačného modelu a správania sa daného subjektu je vytvorený kompletný procesný 
model vo všetkých variantach. 
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Komponent pre validáciu a opti malizáciu procesného modelu. Je založený na princípe S-BPM metodi-
ky a umožňuje interaktí vne testovanie IT aplikácie, vytvorenej automati cky z procesného modelu bez 
akéhokoľvek programovania pred jej integráciou do existujúceho IT prostredia organizácie. S týmto 
komponentom je možné veľmi rýchle vytvorenie prototypu daného procesného modelu. Metasonic® 
Proof umožňuje účastníkom procesu (biznis oddeleniam) od začiatku sa podieľať na vytváraní vlastnej 
IT aplikácie.  

Metasonic® Base je administratí vny komponent, vytvárajúci potrebnú infraštruktúru fungovania Me-
tasonic® Suite v prevádzkovom prostredí. Používa sa aj na namapovanie organizačnej štruktúry na 
procesný biznis model (role, užívatelia, skupiny). Umožňuje defi novať používateľské role, skupiny a 
používateľské účty, zabezpečuje monitoring a vyhodnocovanie  procesných inštancií. 

Metasonic® Base pozostáva z nasledujúcich submodulov : 
 › Usermanager – administrácia užívateľov, skupín a rolí.
 › Instancemanager – web aplikácia umožňujúca administrátorom monitorovať a riadiť priebiehajúce aj ukončené procesy. 
 › Modelmanager – riadiaci interfejs pre správu procesných modelov na Metasonic serveri. Ďalej spravuje procesné ad-

resáre, business objects repositories, refi nements a context fi les. 
 › Sysinfo – integrovaný informačný sytém zobrazuje administrátorom všetky verzie komponentov používaných Metaso-

nic® Suite. 

Jedným z výstupov validácie je aj zobrazenie postupnosti  výkonu procesu.

Metasonic® Flow je procesný portál Metasonic® Suite. Predstavuje vykonávateľnú (executi on) apliká-
ciu pre riadenie workfl ow, automati cky generovanú z procesného biznis modelu bez akéhokoľvek pro-
gramovania. Umožňuje subjektovo orientovaný prístup k biznis procesom, ktoré sú namodelované v 
Metasonic® Build. Koncoví užívatelia Metasonic® Suite používajú len tento modul Metasonic® Suite. 

Metasonic® Proof

Metasonic® Base

Metasonic® Flow
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 FUNKCIONALITA METASONIC® SUITE

Postupnosť krokov pri implementácii Metasonic® Suite a použitie jednotlivých modulov v 5 fázach implementácie znázorňuje 
nasledujúci obrázok: 

Jedinečnou a unikátnou konkurenčnou výhodou Metasonic® Suite je možnosť modelovania na 
interaktívnom modelovacom stole Metasonic® Touch, čo hlavne ľuďom z biznisu značne uľahčuje a 
zjednodušuje modelovanie a tiež odstráňuje obvyklé bariéry pred „počítačom a obrazovkou“. 

 › Modelovanie procesov na komunikačnej úrovni ako i na úrovni aktivít a správania sa jednotlivých subjektov v procese. 
 › Programový kód generovaný priamo z procesného modelu – okamžité vytvorenie funkčného prototypu aplikácie. 
 › Validácia (simulácia) priebehu procesu – odhalenie chýb v prvej iterácii procesného modelovania a zároveň  stanove-

nie konečného rozhodnutia o automatizácii procesu (znížia sa náklady, ktoré by boli vynaložené na reimplementáciu 
chybných procesov). 

 › Vzájomná výmena informácií medzi subjektom a business objektom formou priameho zadania informácie, pomocou 
formulára a aj elektronickej prílohy (workflow). 

 › Paralelný beh toho istého procesu vo viacerých variantoch (napr. pri zmene zákona, procesy začaté pred platnosťou 
zmeny budú pokračovať podľa pôvodných podmienok). 

 › Paralelné vykonávanie činností/aktivít v procese. 

Metasonic® Touch
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 › Nadefinovanie zastupiteľnosti používateľa, napr. pri chorobe, dovolenke a pod. 
 › Automatické upozorňovanie na termíny (napr. lehoty vyplývajúce zo zákona). 
 › Možnosť sledovať rozpracovanosť úloh v jednotlivých procesoch. 
 › Automatická distribúcia úloh/smerovania procesu používateľom podľa definovaných pravidiel. 
 › Stanovovanie požadovanej dĺžky ako i priorít jednotlivých krokov v procese. 
 › Alerting – automatické upozornenie zodpovedného pracovníka/používateľa pri prekročení definovaného časového 

limitu. 
 › Meranie výkonnosti procesu (napr. dobu spracovania, prestoje a pod.). 
 › Notifikácia (odosielanie upozornení) formou e-mailu pri zmene vybraných stavov procesu pre zadávateľa. 
 › Možnosť jednorazovej zmeny procesu (tzv. výnimky) pri nepredvídateľných situáciách. 
 › Používateľovi umožňuje zistiť, v ktorom kroku/aktivite sa v danom procese nachádza (čo práve má vykonať). 
 › Vlastníkovi procesu (manažérovi) priebežne ukazuje, v akom stave sa vykonávanie daného procesu nachádza. 
 › Eviduje každú úlohu/aktivitu v danom procese a umožňuje jej verifikovateľnosť a auditovateľnosť – všetky kroky proce-

su sú ukladané do databázy. 
 › Možnosť nastaviť vlastné používateľské práva až na úroveň jednotlivého používateľa. 
 › Možnosť priradiť prevádzkové predpisy  k jednotlivým procesom. 
 › Automatizované prepojenie na IT aplikácie tretích strán. 
 › Možnosť využitia reportingových aplikácií používaných zákazníkom. 

Technické možnosti:
 › Databázová nezávislosť (MSSQL, MySQL, HSQL, DB2, ORACLE). 
 › Podporuje prístup používateľa cez web rozhranie (tenký klient) nezávisle od prehliadača.
 › Možnosť použiť aplikáciu ako front-end aj back-end. 
 › Platformová nezávislosť.
 › Umožňuje synchronizáciu používateľov s LDAP.
 › Podpora a vytváranie mobilných aplikácií (schvaľovanie, aktuálne informácie). 

Metasonic® Suite – BPM Suite & Business Software novej generácie:
 › extrémne krátky čas vytvorenia reálnej IT aplikácie (prototyp pripravený do 3-4 týždňov)
 › vysoká zaangažovanosť biznis oddelení pri tvorbe vlastnej IT aplikácie
 › silné prepojenie a odstránenie bariér medzi biznisom a IT
 › kontinuálne zlepšovanie IT aplikácie namiesto realizácie projektov 
 › dramatické zníženie nákladov na servis a údržbu IT aplikácie
 › umožňuje meranie výkonnosti procesov na báze KPI
 › optimalizácia procesov založená na faktoch a číslach z reálnej prevádzky procesov, nie na „benchmarkingu a best 

practices“
 › podporované agilné metódy vývoja aplikácie (SCRUM)
 › riešenie vhodné pre procesný Cloud 

Metasonic® Suite – zákazníkmi deklarované prínosy z reálnych implementácii :
 › skrátenie času vývoja IT aplikácie:                   40 – 60 %
 › zníženie nákladov na vývoj IT aplikácie:                   60 – 80 %
 › skrátenie doby realizácie procesu:                   30 – 70 %
 › zvýšenie priepustnosti procesu:                   20 – 30 %
 › zníženie nákladov na implementáciu a servis ERP aplikácii:                  20 – 40 %
 › redukcia change managementu v IT aplikáciach:                   20 – 30 %

Metasonic je Gartner „Cool Vendor in Business Process Management“*
Metasonic® Suite bol spoločnosťou Gartner, jednou z celosvetovo najvýznamnejších IT

 analytických spoločností, v apríli 2014 zaradený do jej reportu. „Cool Vendors in Business Process 
Management“.

* Gartner “Cool Vendors in Business Process Management, 2014” by Rob Dunie, Michele Cantara, Janelle B. Hill, Samantha Searle, 25 April 2014.
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Jednou z najaktuálnejších a najvýznamnejších výziev digitálnej transformácie je bezpapierová fi rma - „Paperless Company“. 
Odstrániť papier z bežnej každodennej praxe a plne ho nahradiť digitálnou formou komunikácie pomáhajú a umožňujú 
aj aplikácie a systémy Document Management System (DMS) a Enterprise Content Management (ECM). V roku 2015 
spoločnosť Metasonic GmbH vytvorila natí vne prepojenie medzi Metasonic® Suite a ECM systémom scanview® spoločnosti  
Allgeier. Týmto natí vnym prepojením (integráciou) bol Metasonic® Suite doplnený o integrovaný ECM systém, ktorý 
umožňuje fl exibilné ukladanie dokumentov mimo samotného workfl ow a ECM systém scanview® bol doplnený fl exibilným 
a užívateľsky príjemným workfl ow Metasonic® Docfl ow, využívajúcim všetky charakteristi ky a výhody Metasonic® Suite a 
S-BPM metodiky. 

ECM systém scanview® je integrované riešenie pre:   
 › skenovanie dokumentov 
 › archivovanie dokumentov
 › skladovanie dokumentov 
 › riadenie dokumentácie a jej obsahu

 
Základné vlastnosti  ECM systému scanview®: 
 › modulárny a decentralizovaný systém
 › pružnosť a škálovatelnosť
 › štandardné konektory na systémy a aplikácie tretí ch strán
 › vysoká úroveň bezpečnosti  (3 vrstvová architektúra) 

Typy dát vhodné na skenovanie a archivovanie prostredníctvom scanview®: 
 › všetky digitálne formáty dát (CI,NCI) - MS Offi  ce dokumenty, faktúry 
 › analógové typy dokumentov naskenované alebo digitalizovaný iným zaria  

 dením
 › štruktúrované informácie - účtovné dáta, reporti ng, analyti cké dáta
 › databázy - SAP Data Storage 

Metasonic® Docfl ow
 › fl exibilné a užívateľsky príjemné workfl ow využití m Metasonic® Suite
 › tok dát a dokumentov v rámci organizácie je plne monitorovaný a riadený  
 › workfl ow plne využíva všetky výhody Metasonic® Suite a S-BPM 

Skenovanie
 › sofi sti kované skenovanie textu s opti ckým rozpoznávaním (OCR)
 › automati cké a manuálne priraďovanie dokumentov 
 › voliteľná forma skenovania

Archivácia e-mailov 
 › archivácia emailov v súlade s požiadavkami auditu a ISO 
 › vysoká bezpečnosť zabezpečená šifrovaním 
 › autenti fi kácia cez digitálny podpis 
 › automati cká indexácia prichádzajúcich emailov na základe

 odosielateľa, prijímateľa a predmetu 
Integrácia s MS Offi  ce
 › archivácia a vyhľadávanie dokumentov priamo v MS Offi  ce aplikácii 
 › centrálna archivácia všetkých MS Offi  ce dokumentov 
 › nie je potrebné žiadne lokálne úložisko dokumentov
 › rýchle vyhľadávanie a načítanie súborov cez indexáciu

4. SCANVIEW® - ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT

FUNKCIONALITA SCANVIEW®
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Štandardné konektory scanview®: 

scanview® – Enterprise Content Management: 

 › odskúšaný a vyladený DMS/ECM systém (viac ako 100 000 klientskych inštalácií)
 › viac ako 600 zákazníkov 
 › archivácia v súlade s požiadavkami auditu /Compliance Management 
 › integrácia s Metasonic Suite 
 › integrácia s CAD/CAM/PDM systémami 
 › integrácia s MS Offi  ce, MS Outlook a MS SharePoint 
 › certi fi kované konektory na SAP a Microsoft  (ERP/CRM) 
 › mobilný prístup cez web konektor 

Dlhodobá archivácia 
 › dlhodobá archivácia v súlade s požiadavkami auditu a ISO
 › významná úspora pamäťového miesta
 › Single Instance Storage (identi cké súbory archivované len raz)
 › zníženie chybovosti  archivácie

Riadenie dokumentov (Document Management) 
 › veľmi rýchle vyhľadanie dokumentu textovým aj indexovým vyhľadávaním
 › prehľadná stromová štruktúra archivácie 
 › riadenie paralelného prístupu k dokumentom viacerými užívateľmi
 › odstránenie redundantných operácií
 › fl exibilné nastavenie užívateľských prístupových práv

Integrácia s ERP a CRM systémami
 › integrácia natí vnych DMS funkcií do ERP resp. CRM systémov
 › certi fi kované konektory na SAP a Microsoft  systémy (ERP/CRM) 

Integrácia s CAD/CAM/PDM systémami 
 › integrácia natí vnych DMS funkcií do CAD/CAM/PDM systémov
 › kombinácia technických a obchodných dokumentov v jednom priečinku
 › integrácia a komentovanie technických dokumentov v rámci workfl ow 
 › fl exibilné nastavenie užívateľských prístupových práv
 › sofi sti kovaný prehliadač umožňuje zobrazenie technických dokumentov bez použiti a ďalšieho soft véru

Mobilný prístup: 
 › integrovaný web konektor umožňuje plný prístup ku všetkým funkciám DMS/ECM cez Internet, Intranet alebo Extranet    

Cold Server Connector*
OCR/Barcode Modul Connector*
FX/API Server Connector*
Fulltext Connector*
MS Offi  ce Connector*
Outlook Connector*                               

SAP ERP Connector
Navision Connector
Baan Connector
MS SharePoint Connector
Sage KHK Connector
Mail Archiving Server Connector

AutoCAD Connector
Lotus Note Email Connector
Groupwise Connector
Media Server Connector
Web Connector
AS/400 Connector

* takto označené konektory sú v cene základného balíka „scanview Base Package“

®



11

 Referencie Metasonic® Suite – celosvetovo

Referencie Metasonic® Suite – Slovensko

Referencie scanview® – celosvetovo

5.  REFERENCIE
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Spoločnosť Metasonic AG bola založená v roku 2004 Dr. Albertom Fleischmannom, vysokoškolským pedagógom, 
autorom metodiky S-BPM. Do roku 2008 pôsobila len s malým tímom vývojárov, hlavne v rámci akademickej 
pôdy na univerzite. Reálny rozbeh firmy nastáva v roku 2008, kedy do spoločnosti prichádza Herbert Kinder-
mann a stáva sa CEO a Chairman Executive Board. Výrazný medzník v histórii firmy je rok 2009, kedy sa hlavným 
investorom stáva Deutsche Telekom cez svoj investičný fond T-Venture. V roku 2010 firma rozširuje pôsobe-
nie mimo územia Nemecka a začína budovať partnerskú sieť a rozvíjať obchodné aktivity v Japonsku, na Blíz-
kom Východe, v západnej Európe a v regióne strednej a východnej Európy. V roku 2012 firma začína pôsobiť a 
budovať partnerskú sieť aj na slovenskom trhu. V roku 2014 nastáva zmena akcionárskej štruktúry a spoločnosť 
Metasonic GmbH sa stáva 100% dcérskou spoločnosťou Allgeier IT Solutions AG a stáva sa integrálnou súčasťou 
Allgeier Group, ktorá s obratom viac  ako 500 mil. € (rok 2014) a s viac ako 6 000 zamestnancami patrí medzi 
najväčšie a najvýznamnejšie nemecké IT spoločností. Sídlo spoločnosti Metasonic GmbH je vo Pfaffenhofene v 
Nemecku. 

Na Slovensku má Metasonic GmbH 7 certifikovaných partnerov pre predaj a implementáciu 
Metasonic® Suite a scanview®.

Kontakty Metasonic GmbH pre Slovenskú republiku

Jaroslav Zamborský   Ján Sirota                                                                                                      
Business Development & Partner Network CEE Sales Manager Slovakia                               
tel. : +421 905 714 073 tel. : +421 905 594 963                                
mail: jaroslav.zamborsky@metasonic.de mail: jan.sirota@metasonic.de

6.  PROFIL  METASONIC  GMBH


