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BRATISLAVA 2. apríla (WBN/PR) - Spoločnosť DATALAN opäť potvrdila svoje kvality. Získala
zlato pri vyhodnotení najlepších obchodných partnerov spoločnosti IBM Slovensko a patrí jej
titul SWG partner roka 2011.
DATALAN sa umiestňuje na popredných priečkach v partnerských hodnoteniach svetových
technologických lídrov pravidelne. Za vynikajúce obchodné výsledky získal DATALAN prvú
priečku aj v kategórii IBM Software partner roka 2011. Cenu si na podujatí IBM Software
University 2012, ktoré sa konalo 29. marca, prevzal obchodný riaditeľ spoločnosti DATALAN
Marek Paščák. „DATALAN patrí medzi najlepších,“ uviedol Marek Paščák. „Dlhodobo sa nám
darí rozvíjať portfólio riešení, zlepšovať úroveň poskytovaných služieb, ktoré sú porovnateľné so
svetovým štandardom a potvrdzovať tak svoje líderstvo. Dôkazom toho sú aj ocenenia od
našich obchodných partnerov.“ Spoločnosť IBM Slovensko vyhodnocuje najlepších obchodných
partnerov v Slovenskej republike každoročne. Kvality spoločnosti DATALAN oceňuje aj
Branislav Šebo, generálny riaditeľ IBM: „Dlhodobé partnerstvá sú založené na dôvere, vysokej
profesionalite a spoľahlivosti, DATALAN a IBM má však spoločné aj niečo viac: podporu
dobrých nápadov, záujem o inovácie a chuť robiť veci lepšie.“
Ocenenie Software partner roka sa udeľuje za tržby z predaja licencií softvérových produktov
IBM a potvrdzuje pozíciu DATALANu ako významného poskytovateľa riešení na správu
dokumentov, informácií a riadenie procesov. Partnerské ocenenia IBM za vynikajúce obchodné
výsledky získava DATALAN pravidelne od roku 2004. Výber z posledného obdobia:
3. miesto STG Partner v kategórii System x Servers roka 2010
3. miesto STG Partner v kategórii Storage systems roka 2010
2. miesto v kategórii Software partner roka 2009
DATALAN disponuje aj najvyšším štatútom Premier Partner pre oblasti Power Systems,
zálohovanie, softvér a autorizovaný servis. Program Premier Partner spoločnosti IBM je výber
najlepších dodávateľov nielen na základe ich skúseností a odborných znalostí, ale aj
garantovaných výkonov a profesionálneho prístupu.
Tieto atribúty, ako aj reflektovanie na aktuálne technologické trendy a požiadavky zákazníkov,
stoja za vedúcim postavením DATALANu na domácom trhu. „V cieľoch máme jasno: byť
spoľahlivým partnerom pre našich klientov, vyvíjať riešenia na najvyššej technologickej úrovni a
poskytovať služby s vysokou pridanou hodnotou,“ informoval Marek Paščák.
Spoločnosť DATALAN patrí k najväčším dodávateľom informačných technológií pre súkromný
sektor, verejnú správu aj samosprávu. Zákazníkom prináša produkty a služby s vysokou
pridanou hodnotou (DATALAN je 8. najväčší dodávateľ podľa pridanej hodnoty na Slovensku

1/2

DATALAN jednotkou medzi partnermi IBM Slovensko
Napísal Admin
Pondelok, 02 Apríl 2012 12:58

podľa hodnotenia TREND TOP v infotechnológiách za rok 2010) a výborné výsledky dosahuje
aj vo vývoji unikátnych riešení a inovácií. Ako dodal Michal Klačan, výkonný riaditeľ
DATALANu, na slovenskom IT trhu patrí spoločnosť DATALAN k špičke: „Disponujeme
dlhoročnými skúsenosťami, silným tímom odborníkov, a schopnosťou prepojiť technologické
riešenie s potrebami biznisu. Tieto kvality sú pre našich zákazníkov jednoznačnou výhodou,
pomáhajú im zvyšovať ich konkurencieschopnosť a posúvajú ich aj v tejto náročnej dobe vpred.“
O spoločnosti DATALAN, a. s.
Spoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a v súčasnosti je popredným
poskytovateľom informačných technológií na Slovensku a v okolitých krajinách. Dôkazom toho
je ocenenie IT firma roka, 3. miesto v kategórii Firma roka TREND TOP 2010 a
najvýznamnejšie partnerské ocenenia medzinárodných IT spoločností. Vďaka skúsenému tímu
odborníkov spoločnosť úspešne zrealizovala rozsiahle projekty v oblasti správy dokumentov a
informácií, riadenia procesov a spolupráce, optimalizácie IT infraštruktúry, outsourcingu IT a
dodávok hardvéru. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie a kvalita
poskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj európske certifikáty manažérstva kvality ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
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