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Asseco SPIN pomáha riadiť 
ekonomické procesy 
v COOP Jednota Bratislava-vidiek

Vďaka informačnému systému Asseco SPIN má COOP Jednota  
Bratislava-vidiek, s. d svoju ekonomickú agendu pod kontrolou. 



COOP Jednota Bratislava-vidiek, s. d., pôsobí na bratislavskom 
trhu viac ako 50 rokov. Za tieto roky svojej existencie sa COOP 
Jednota Bratislava-vidiek, s. d., vyprofilovala na prosperujúci 
podnik, ktorý dokáže ešte stále rásť a reagovať na vývojové 
trendy. 

Od roku 1996 je hlavnou obchodnou činnosťou spotrebného 
družstva prenájom obchodných priestorov a nehnuteľností, ich 
oprava, rekonštrukcie a modernizácia. 

Pôvodný stav

Spoločnosť COOP Jednota Bratislava-vidiek mala s produktami a službami Asseco Solutions už niekoľkoročné 
pozitívne skúsenosti. Detailnou analýzou aktuálne používaného softvéru vznikli nové požiadavky týkajúce sa najmä 
otázky bezpečnosti a rýchlosti, ako aj zefektívnenie každodennej práce jednotlivých používateľov. Po dôkladnej 
úvahe sa ako najvhodnejším kandidátom na nástupcu pôvodného účtovného systému stal moderný softvér Asseco 
SPIN.  Systém zaujal svojimi možnosťami, variabilitou a rozsahom funkcionalít. Rozhodnutie významne podporili 
i predošlé pozitívne osobné skúsenosti zamestnancov s informačným systémom Asseco SPIN. 

Riešenie

Dodávka a inštalácia 
vybraných modulov nového 
informačného systému Asseco 
SPIN spolu s Oracle databázou. 
Nasadzované moduly 
a funkcionality: 

• Účtovníctvo

• DPH

• Pokladňa

• Banka

• Majetok

• Fakturácia

• Pohľadávky a záväzky 

• Mzdy  

Benefity

• Zjednodušenie a zrýchlenie denných operácií

• Variabilita prístupových práv používateľov do jednotlivých 
častí systému 

• Jednoduchá oprava a prezeranie histórie dokladov 
z predchádzajúceho obdobia

• Jednoduché a prehľadné exporty do .xls a .pdf

• Prehľadné spracovanie DPH a Kontrolného výkazu 
s pomocnými výstupmi, ako napríklad sumarizácia riadkov 
pre jednoduchšiu kontrolu DPH

• Možnosť doplniť k jednotlivým modulom rôzne evidenčné 
údaje nad rámec základných informácií

• Sledovanie a stav aktivít pri pohľadávkach 

• Jednoduché spracovanie bankového výpisu 

• Moderný vizuál a technológia systému 



Zadanie a ciele projektu

Požiadavkou klienta bolo priniesť bezpečný, rýchly 
informačný systém, ktorý by pokrýval aj činnosti, 
ku ktorým si v pôvodnom systéme museli viesť 
používatelia rôzne pridružené evidenčné agendy. 
Ďalšou požiadavkou bola možnosť rôznych nastavení 
prístupových práv do jednotlivých častí systému. 
V neposlednom rade kládli dôraz prehľadnosť, 
intuitívnosť, moderný dizajn a variabilitu systému.

Priebeh projektu a výsledky

Vzhľadom k pozitívnemu prístupu klienta k očakávanej 
zmene mala implementácia hladký priebeh. Po 
inštalácii Oracle databázy do prostredia pripraveného 
podľa dohodnutých požiadaviek, prebehli analytické 
stretnutia za účelom identifikovať  jednotlivé detaily pre 
výber z možných nastavení Asseco SPIN. Po nastavení 
systému a konverzii dohodnutých údajov, prišlo 
k zaškoleniu jednotlivých používateľov a spusteniu 
testovacej prevádzky pod dozorom, ktorú veľmi 
rýchlo nahradila ostrá prevádzka, už iba v prostredí 
nového informačného systému. Už po krátkom čase 
ostrej prevádzky sa ukázali benefity nového riešenia 
a projektový tím tým celú implementáciu úspešne 
ukončil. 

Výsledky a zrealizované zmeny

Pridanou hodnotou výmeny nového informačného 
systému bola nesporne modernizácia a bezpečnosť 
technológie samotnej, množstvo funkcionalít 
Asseco SPIN a možnosť prispôsobovania sa 
individuálnym požiadavkám spoločnosti. Prístup do 
jednotlivých agend až na zdrojový doklad naprieč 
spoločnosťou podľa definovaných práv, možnosť 
online informovanosti pre manažment, ľahká 
modifikovateľnosť a vyskladanie si vlastných pohľadov 
na jednotlivé agendy, rýchle a prehľadné exporty 
a importy sú pre spoločnosť podstupujúcu zmenu 
významným krokom k lepšiemu. 



Zhrnutie

Spokojnosť manažmentu, ale i jednotlivých používateľov systému Asseco SPIN so systémom, ako i bezproblémovou 
implementáciou a následnou postimplementačnou starostlivosťou vyústila do pozitívnej reakcie ohľadom plánovania 
nových funkcionalít a modulov. V budúcnosti spoločnosť uvažuje o zavedení modulov Zmluvy, E-fakturácia a Pošta. 
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Ing. Ján Franta,  
predseda predstavenstva:

„Softvér Asseco SPIN odporúčame každému, 
kto chce zjednodušiť a najmä zefektívniť prácu 
ekonomického oddelenia. Dôležitým faktorom pri 
zavádzaní systému bola rýchlosť a profesionalita zo 
strany implementačného tímu Asseco Solutions, ako 
aj neustála podpora a vývoj na základe požiadaviek 
trhu a moderných trendov v oblasti informačných 
technológií.“

Martina Tychánska,  
Project Manager Asseco Solutions, a. s.:

„Vzhľadom k faktu, že v spoločnosti Coop Jednota 
Bratislava-Vidiek bol od začiatku pozitívny prístup 
smerom k modernizácii nielen informačného systému, 
ale i samotných pracovných procesov a postupov, 
ktoré výmena softvéru prináša, bola implementácia 
bezproblémová. Je radosť získať spätnú väzbu od 
klienta v takom krátkom čase po spustení bežnej 
prevádzky, a o to viac si ju celý tím ceníme.“


