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Asseco SPIN
pomáha riadiť ekonomické procesy 
v SOZA

Vďaka informačnému systému Asseco SPIN má SOZA svoje ekonomické 
agendy pod palcom.



•  

SOZA je nezávislou organizáciou, ktorá zastupuje nositeľov práv - autorov, 

upravovateľov, aranžérov hudby a autorov slovesnej časti diela – textu, libreta 

ako aj vydavateľov týchto diel, v ich mene monitoruje použitie hudobných diel 

na celom území Slovenskej republiky, realizuje výbery autorských odmien  

a zároveň pre nich vykonáva administratívny, ekonomický a právny servis.  

Na základe ich poverenia udeľuje používateľom súhlas na použitie hudby. 

SOZA je neziskové občianske združenie, ktoré zastupuje už vyše 3000 

domácich a vyše 3 miliónov zahraničných nositeľov práv. 

 Pôvodný stav 

 
SOZA je dlhoročným spokojným používateľom informačného systému Asseco WÉČKO od Asseco Solutions.  
Pri svojom kontinuálnom raste však vyhodnotili, že je čas na zmenu a prechod na technologicky vyspelejší systém, 
ktorý ponúka rozsiahlejšie funkčnosti a možnosti riadenia firemných procesov v spoločnosti. Na základe doterajších 
pozitívnych skúseností s produktom aj službami od Asseco Solutions bolo prirodzené, že do užšieho výberu prizvali 
opäť svojho aktuálneho dodávateľa, ktorý ponúka aj informačné systémy „vyššej rady“.  
 

Riešenie 

 
Implementácia informačného systému Asseco SPIN spolu s Oracle databázou v rozsahu modulov:  
• Účtovníctvo    • Banka    • DPH    • Pokladňa    • Fakturácia    • Pohľadávky a Záväzky   • Majetok   • Mzdy 

SOZA ako moderná inštitúcia sa zamerala  
na produkt vysokej kvality, zohľadňujúc  
bezpečnosť, flexibilnosť, legislatívnu úplnosť 
a rozsah, bez nutnosti viesť a využívať rôzne 
doplnkové evidencie. Vedenie SOZA, využíva-
júce už v minulosti aj produkty šité na mieru, 
zohľadňovalo pri výbere nového systému aj 
jeho modulárnosť a možnosť výberu rôznych 
alternatív jednotlivých funkcionalít. Dôležitým 
kritériom bolo aj to, aby systém umožňoval 
opakovanú prácu s už raz vloženými údajmi, 
a to vo viacerých evidenciách súčasne,  bez 
potreby ich opätovného nahrávania. Špeciál-
nou požiadavkou klienta bol dôraz na flexibilnú 
implementáciu a dodržanie pevného časového 
rámca, ktorý si mohli najmä kľúčoví používatelia 
na pomerne rýchly a obsiahly prechod vyčleniť.

Benefity 
 
•  Bezpečné úložisko dát a používateľsky intuitívny 
   prístup k jednotlivým údajom kedykoľvek, a to aj  
   s e-dokumentami. 
•  Rýchly prístup pre používateľov a manažment  
   v závislosti od definície prístupových práv  
   od manažérskych výstupov a prehľadov až  
   po zdrojové základné doklady.  
•  Vzájomná prepojenosť súvisiacich agend.  
•  Možnosť súčasného prehliadania údajov naprieč  
   viacerými rokmi a zároveň možnosť ich  
   vzájomného porovnávania. 
• Presah medzi modulmi a zjednodušenie  
   komunikácie a dostupnosti údajov pre všetkých,  
   podľa vopred definovaných práv. 
•  Možnosť prikladania e-dokumentov, príloh  
   a iných dokladov. 
•  Možnosť importovania z externých systémov  
   do systému Asseco SPIN.

Zadanie a ciele projektu



Modulárnosť
Flexibilita

Efektívnosť
Automatizácia

Priebeh projektu a výsledky 

Pre zabezpečenie flexibilnej implementácie bol vytvorený tím seniorných 
konzultantov s dobrou znalosťou prostredia klienta a zároveň pôvodného 
aj nového systému. Osobné stretnutia sa minimalizovali na  veľmi 
efektívne operatívne schôdzky a veľká časť prác bola vykonaná online, 
prostredníctvom vzdialeného prístupu. Prostredníctvom detailného popisu 
návrhu riešenia sa klient rýchlo zorientoval v logike systému už vo fáze 
analýzy, čo sa následne pozitívne prejavilo pri školeniach a v testovacej 
prevádzke. Nábeh do bežnej prevádzky prebehol bez väčších komplikácií 
a postupne sa začali ukazovať aj prvé  benefity prameniace z výmeny 
softvéru.  

Výsledky a realizované zmeny

Nasadením nového softvéru Asseco SPIN bola zabezpečená požiadavka 
na zvýšenie efektivity funkčnosti ekonomických procesov a zároveň  
zvýšenie informačnej schopnosti systému.  Táto zmena bola zabezpečená 
doplnením nových parametrov do evidencie a spojením všetkých 
evidencií do jedného celku, čo zároveň prinieslo nové možnosti tvorby 
viacdimenzionálneho pohľadu na dáta v ňom uložené. Nasadením 
mnohých modulov, dôležitých pre každodenný rutinný chod organizácie, 
získala spoločnosť SOZA základ, ktorý je možné kedykoľvek dopĺňať  
o ďalšie vzniknuté požiadavky na informačný systém. 

 

Zhrnutie

Implementáciou Asseco 
SPIN sa naplnili očakávania 
klienta smerom k stabilnému, 
modulárnemu informačnému 
systému, kde sa informácie, 
vstupujúce do jednotlivých 
modulov, zlievajú a podľa 
potreby následne využívajú 
a vyhodnocujú tam, kde 
je to potrebné. Zároveň je 
zabezpečený prístup  
k informáciám kedykoľvek  
a odkiaľkoľvek, a to v rozsahu 
definovaných prístupových 
práv. Týmto je zaistený 
výnimočný prehľad aj 
samotná aktivita nad všetkými 
agendami. 

Zadanie a ciele projektu
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•  
Ingrid Morávková, Vedúca oddelenia účtovníctva, Metodik účtovníctva a daní, SOZA: 
 
“Po viacročnom používaní softvéru a skúsenostiach so servisom a operatívnom zapracovaní legislatívnych 
zmien bolo nespochybniteľné, že pri prechode na nový systém, od ktorého sme čakali vyšší výkon  
a komfortnejšie služby, budeme v spolupráci s firmou Asseco Solutions pokračovať.“ 
 
 
Ľubomír Markovič, Senior konzultant, Asseco Solutions: 
 
“Aj vďaka predchádzajúcej dlhodobej spolupráci prebiehala migrácia na nový systém bez vážnejších  
problémov. Som rád, že naše dlhoročné vzťahy sa výmenou softvéru neskončili, ale naopak, posilnili sa  
a smerujú k ďalšej obojstranne spokojnej a korektnej spolupráci. Je nespornou výhodou pre obe strany,  
keď kontinuita a znalosť prostredia ostáva zachovaná. 
 
 
foto: archív SOZA


