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... trochu histórie

1998 INFO CONSULT

Zahájenie distribúcie OptimAccess  v SR

1993 súkromný vývojár, neskôr prerod v SODAT SOFTWARE, dnes SODAT SW

prvá verzia – vyvíjaný pre školský sektor ako nástroj pre zabezpečenie počítačov v učebniach

2010 INFO CONSULT

Previazanie filozofie OptimAccess so vzdelávaním IT security

2003 INFO CONSULT

Technická certifikácia INFO CONSULT  pre OptimAccess a AreaGuard 

2006  INFO CONSULT

Prvé nasadenie v rámci samosprávy SR

2006 SODATSW

Ocenenie The Best of 2006 Projekt v samospráve ČR – MsÚ Zábřeh na Moravě

2008 INFO CONSULT

Konferencia  APÚMS  

2009 INFO CONSULT

ďalšie projekty v samospráve SR

APÚMS – odborná prednáška
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Náklady na prevádzku IKT

• aká je efektivita investícií do rozvoja IT infraštruktúry

– nákup počítačov, notebookov a periférií
– nákup nových licencií softvérového vybavenia
– nákup služieb pre podporu prevádzky SW vybavenia
– nákup update a upgrade

• nie je možné ušetriť presunutím HW na iné pracoviská?

• nie je možné ušetriť presunutím SW licencií?

• prečo sa zahlcuje sieť (dáta idú von alebo dnu/sú to 
cielene posielané dáta alebo ide o mallware)? 

• kto sťahuje tie obrovské množstvá dát (ide o neškodné 
dáta/SW pirátstvo/protizákonné dáta?)

• pracuje sa na počítačoch alebo sa hrajú hry?

• kam mizne toľko papiera a náplní do tlačiarne?

• prečo sa zaplňujú lokálne disky (SW/mpeg/mp3)?

Školenia

personálu

Licencovanie

a údrţba SW 

Prevádzka 

tlačiarní

ďalšie prevádzkové náklady

- spotreba elektrickej energie

- sprievodné náklady

Nákup a servisovanie

HW a príslušenstva

Konektivita

do internetu

Mzdové

náklady
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Náklady na prevádzku IKT
Zapnuté celkom 

za mesiac
50%

Zapnuté v 
pracovnej dobe

29%

Zapnuté mimo 
pracovnej doby

21%

Graf 1:  Prieskum prevádzkovania počítačov 

počas a mimo pracovnej doby
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Využitie času

Graf 2:    Prieskum vyuţitia pracovného času 

na pracovné a nepracovné činnosti

(zdroj: prieskum SODATSW. 2000 firiem SMB)

Morse/TNS)
prieskum na vzorke 1.460 respondentov preukázal - 57%
z oslovených využíva služby sociálnych sietí s priemernou 
dobou 40 minút týždenne 

IDC
40% aktivít na internete v pracovnom čase nesúvisí 
s pracovnými aktivitami 

Ernst & Young, ČR
v prieskume medzi 280 firmami v ČR len 12%
zamestancov využíva  internetovú konektivitu na 
výhradne pracovné účely,

20% trávi minimálne 30 minút aktivitami nesúvisiacimi 
s ich prácovným zaradením a pracovnom náplňou  



Jedna z tém: Zneuţívanie aktív zamestnávateľa
- nie jediná, len jedna z pálčivých

OBSAH ?
- autorské diela

- protiprávny obsah

 rasizmus

 xenofóbia

 pornografia
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Vyuţiteľnosť OptimAccess

Reštriktívna politika

Vzdialená správa počítačov

Audit HW/SW aktív organizácie 

(Software Asset Management)

Zabezpečenie dát pred odcudzením

Meranie využívanosti aktív/ 

Personálny audit

ROZHODOVACIE PROCESY

 investície do rozvoja IKT

 znižovanie prevádzkových nákladov

 zákonné a kvalitatívne normatíva

zákon 275/2006 Z.z. + výnos MF/013261/2008-132

 personálna a bezpečnostná politika

 vzdelávanie používateľov/zamestnancov

POČÍTAČE

ORGANIZÁCIE

POUŽÍVATELIA PC /

ZAMESTNANCI

IT ODDELENIE /

IT SECURITY

MANAŽMENT

Monitorovanie toku dát

REPORT

CENTER
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Modularita

Auditné nástroje
OptimAccess WorSpy

OptimAccess Computer Audit

Nástroje reštriktívnej politiky
OptimAccess Standard

OptimAccess Extension

Manážerske nástroje
OptimAccess ReportCenter

Nástroje podpory používateľa
OptimAccess NetHand

Nástroje vzdialenej správy 
OptimAccess RemoteControl

OptimAccess NetHand

OptimAccess HelpDesk



8

Prínosy
POUŢÍVATELIA

• vyššia stabilita informačného systému

• zvýšená dostupnosť servisného 
personálu

• poznanie skutočného stavu
• využívania  prostriedkov IKT 
• využívania pracovného času
• dodržiavanie interných smerníc

• splnenie požiadaviek  kladených 
legislatívou – zákony, vyhášky, normy

• relevantné podklady pre rozhodovacie 
procesy súvisiace s IKT

• zvyšovanie efektivity používania IKT 
zdrojov organizácie

• znižovanie jalových nákladov 
vynakladaných na prevádzku  IKT

• preventívne pôsobenie v oblasti 
informačnej bezpečnosti

• znižovanie rizika vzniku internej IT 
kriminality (počítačová kriminalita)

• zníženie počtu servisných úkonov 
vyvolaných „neželanými“ 
aktivítami používateľov

• vytvorenie časového priestoru pre 
venovanie sa kreatívnym a 
rozvojovým aktivitám  

• zvyšovanie kvality poskytovaných 
IT služieb v rámci organizácie

SPRÁVA IT MANAŢMENT

 zákon 428/2002 o ochrane osobných údajov

 zákon 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy 

 výnos Ministerstva financií o štandardoch pre informačné    

systémy verejnej správy 312/2010 (1.8.2008/15.7.2010)

 zákonník práce

 trestné právo – IT kriminalita (autorské právo)

 ISO/IEC 27001

 a ďalšie
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Identifikácia:
• rizikového správania 

• nesprávnych návykov

• interných rizík

• dodržiavania interných  predpisov

16

Následné väzbyPOČÍTAČE

ORGANIZÁCIE

POUŽÍVATELIA PC /

ZAMESTNANCI

Smernice, nariadenia

Monitorovanie aktivít

Monitorovanie toku dát

Bezpečnostné 
minimum

Právne minimum 
používateľa

• všeobecne

• „IT“ trestné právo

Identifikácia 
všeobecných rizík

Identifikácia 
interných rizík 
(monitoring)

Príklady z reálnej praxe

„Best 
Practicies“

Odkomunikovanie 
základných 

interných normatív 
(smerníc)

IT ODDELENIE /

IT SECURITY

Podklady

Reštriktívne opatrenia

Správa

Vzdelávanie

MANAŽMENT



Bezpečnostné minimum pouţívateľa

Bezpečnostné 
minimum

Právne minimum 
používateľa

• všeobecne

• „IT“ trestné právo

Identifikácia 
všeobecných rizík

Identifikácia 
interných rizík 
(monitoring)

Príklady z reálnej 
praxe

„Best Practicies“

• heslá, PIN, ....

• škodlivý kód

• social hacking a prax

• a ďalšie

Odkomunikovanie 
základných 
interných 
normatív 
(smerníc)



82% spoločností má zadefinované IT pravidlá

24% zamestnancov o nich vôbec nevie

viac ako 1/3 zamestnancov uvádza IT manažment neposkytol vysvetlenie zmyslu IT pravidiel

64% „znalých“ vidí dôvody na aktualizáciu

41% zamestnancov priznáva porušovanie IT pravidiel

1/5 uvádza dôvod neexistujúca alebo nedostatočná kontrola

InsightExpress, 2010 USA 

vzorka 2600 pracovníkov a IT manažérov z 13 krajín



Referenčné projekty

• Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

• Úrad priemyselného vlastníctva Banská Bystrica

• Mestský úrad Lučenec – odbor školstva

• Mestská polícia Nová Dubnica

Štátna správa 
a samospráva

• Fakultná nemocnica Trenčín

• Fakultná nemocnica Prešov

• NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

• Šrobárov ústav  Dolné Smokovce

• NsP Bojnice

Zdravotníctvo

• Východoslovenská energetika Košice

• VB Leasing Bratislava

• SEWS Topoľčany

• MADACOM Liptovský Hrádok

• Microsoft Slovensko

Komerčný 
sektor

• Akadémia vzdelávania

• projekt vzdelávania pracovníkov SPP a.s.

• Slovenská obchodná a priemyselná komora

• Ústav súdneho inžinierstva elektrotechniky a informatiky

• cyklické vzdelávanie znalcov  

Vzdelávacie 
inštitúcie



Ďakujem za Vašu 
pozornosť

Vaše otázky prosím?


