
Spoločnosť Slovanet je jedným z najvýznamnejších hráčov slovenského telekomunikačného trhu. Ako významný poskytovateľ 

širokopásmových služieb na Slovensku ponúkame nielen internetové pripojenie, ale aj hlasové služby či služby retransmisie, 

virtuálne privátne siete a komplexné bezpečnostné riešenia ochrany siete. Naše služby poskytujeme všetkým typom klientov, 

od domácností, cez malé a stredné podniky, až po veľké podniky a štátnu správu. 

Medzi našich najväčších klientov patria významné spoločnosti z oblasti finančníctva, poisťovníctva, zdravotníctva, farmácie, 

výrobných a obchodných spoločností a tiež viaceré slovenské priemyselné parky. Okrem návrhu a realizácie komunikačných sietí 

(vrátane dodávok zariadení), softvéru a ich konfigurácie poskytujeme klientom poradenstvo v oblasti elektronických komunikač- 

ných služieb, analýzu a realizáciu bezpečnostných riešení a kompletný outsourcing správy sietí, ich bezpečnosti a prevádzky 

informačných systémov.

Kto sme

Hlavným predmetom našej činnosti je poskytovanie služieb v oblasti telekomunikačných a informačných technológií. 

Sme aktívni v oblasti poskytovania internetového pripojenia, hlasových služieb a služieb retransmisie, virtuálnych privátnych sietí 

i bezpečnostných riešení pre široké spektrum klientov. Ako integrátor komunikačných služieb ponúkame komplexné riešenia, 

ktoré našim klientom pomáhajú byť vždy v spojení s dôležitými informáciami, bez ohľadu na územné pokrytie alebo zložitosť 

organizačnej štruktúry firmy. 

Oblasť pôsobnosti

Priamymi akcionármi akciovej spoločnosti Slovanet sú Asseco Central Europe, a. s., 
s majoritným podielom 51 % a SNET, a. s., s podielom 49 %.

Spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., je silným regionálnym softvérovým centrom pre strednú Európu v oblasti poskytovania 

IT služieb  a produktov s vysokou pridanou hodnotou pre všetky segmenty. Do portfólia spoločnosti patria firmy s IT a telekomu-

nikačným zameraním. Asseco Central Europe je majoritným vlastníkom troch firiem na Slovensku (Asseco Solutions, a. s. 100 %, 

DanubePay, a. s. 100 % a Slovanet, a. s. 51 %), jednej v Českej republike (Asseco Central Europe, a. s. 100 %) a dvoch firiem 

v Maďarsku (Statlogics Zrt. 100 % a GlobeNet Zrt. 100 %).  Na Slovensku sa spoločnosť dlhodobo umiestňuje na popredných 

miestach rebríčka najvýznamnejších  IT firiem v týždenníku Trend.
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Väčšinu služieb poskytovaných firemným zákazníkom Slovanet poskytuje prostredníctvom neustále aktualizovaného 

a dopĺňaného produktového radu služieb x:LINK

Naše portfólio

Ide o moderné technické riešenia, ktoré za klienta spravujú priamo naši špecialisti. Spolu s poskytovaním služieb je zabezpečená 

aj kompletná starostlivosť o zariadenia, ich správu a konfiguráciu. Týmto spôsobom ste odbremenení od vstupných a udržiavacích 

investícií do mohutnejších riešení, a tiež od nevyhnutnej správy takýchto systémov. Produktový rad x:LINK zároveň znamená nízke 

režijné náklady: platíte len zriaďovací poplatok a mesačný paušál ako v prípade iných telekomunikačných služieb. Služby radu 

x:LINK sú absolútne prispôsobivé, každá služba obsahuje množstvo variantov na výber. Tieto služby pokryjú všetky vaše telekomu-

nikačné potreby od internetu, telefonovania, faxovania, bezpečnosti, až po outsourcing informačných systémov.

Výrazným trendom v oblasti firemných zákazníkov je rastúci záujem o outsourcing dátovej komunikácie. Organizácie upúšťajú od 

tradičného modelu, v rámci ktorého síce dátovú konektivitu nakupovali od providerov, no hardvérovú infraštruktúru si spravovali 

vo vlastnej réžii. Pozícia IT manažéra sa začína vnímať menej ako prevádzková, viac ako strategická. 

Na konfiguráciu a správu sieťových komponentov či IP telefónnych ústrední vrátane ich prenájmu za stanovený mesačný poplatok 

sa využíva externý outsourcingový partner. V posledných piatich rokoch počet klientov pre tento typ služieb s vysokou pridanou 

hodnotou narástol o 300 percent.

Jedným z benefitov outsourcingu dátovej komunikácie je zabezpečenie starostlivosti o firemnú sieť vždy s použitím najaktuálne-

jších poznatkov a prostriedkov, čo sa ukazuje ako kľúčové v súčasnej situácii zvýšených vonkajších a vnútorných útokov na pod- 

nikové informačné systémy. Nezanedbateľným prínosom je aj finančná úspora na strane klienta najmä v oblasti vysokokvalifiko-

vaných ľudských zdrojov.
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