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Príbeh PosAmu môže pripomínať
Darwinovu teóriu evolúcie prirodzeným výberom. Presadia sa najschopnejší a tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť
meniacemu sa prostrediu.

„

Možno aj preto sa evolúcia často vyskytuje tiež v slovníku Mariána Mareka (MM), generálneho riaditeľa PosAm. Ten stojí na
čele firmy už 21 rokov - od doby, čo ju v roku 1994 odkúpil od pôvodného majiteľa. Na rozdiel od živočíšnych druhov nie je
otázkou náhody, že sa odvtedy PosAm prepracoval medzi 10 najvýznamnejších IT spoločností na Slovensku.

EVOLÚCIA
„Sme skôr zástancami evolučného rozvoja. Týka sa to ako nášho portfólia,
aby sme ponúkali to, o čo má trh záujem, tak aj vnútornej organizácie firmy.
Aby bola čo najlepšie pripravená plniť požiadavky zákazníkov.“ (MM)
Hľadať preto zásadné míľniky v histórií spoločnosti môže byť náročná úloha.
Prvou zásadnejšou korekciou kurzu prešiel PosAm v roku 1994, keď k predaju železa pridala spoločnosť vývoj softverových riešení na báze Lotus Notes. V roku 2000 k nim pribudli riešenia na báze Java. Okrem softvérového vývoja sú dnes dôležitou súčasťou portfólia aj infraštruktúrne riešenia
a prevádzkové služby.
Potrebám trhu sa firma prispôsobovala aj z pohľadu vnútornej organizácie.
Asi najdôležitejšia zmena prišla v roku 2004, keď sa interná štruktúra zmenila z technologicky na obchodne a segmentovo orientovanú.
Významný impulz prišiel aj v roku 2010, kedy do firmy vstúpil nový väčšinový akcionár - Slovak Telekom. Vďaka nemu si PosAm vytvoril priestor na
ďalší rast okrem Slovenska aj v regionálnom kontexte.

UŽITOČNOSŤ
„Každá skúsenosť ktorú firma získa posúva ju a jej zákazníkov dopredu.
Niekedy sme prenášali skúsenosti z komerčného sektoru do štátnej správy a inokedy to bolo naopak. Genetický kód firmy PosAm je však v komerčnom sektore.“ (MM)
Mottom aj misiou PosAmu je aplikovať informačné technológie tak, aby
z nich mal zákazník čo najväčší úžitok. To čo umožňuje aby technológie boli
užitočné je detailná znalosť procesov u zákazníka kombinovaná s hlbokým
poznaním informačných technológií. Vďaka tomuto prístupu sa PosAmu podarilo vybudovať z niekoľkých, pôvodne menších projektov, veľké informačné systémy.
Rozpočtový informačný systém pre Ministerstvo financií, ktorý začal
v roku 1996 ako riešenie pre pár desiatok ľudí je dnes chrbtovou kosťou
rozpočtového riadenia štátu a používajú ho tisíce používateľov na rôznych

úrovniach riadenia štátu a samosprávy. Podobne aj systému pre automatizáciu predaja pre Allianz, ktorý dnes používajú tisícky maklérov pre predaj
produktov, bol pôvodne jednoduchou kalkulačkou. Evolučný princíp fungoval
veľmi dobre aj v týchto prípadoch.

ÚŽITOK Z OBLAKOV
„Cloud a softvér ako služba prináša dnes podobné možnosti ako keď svojho
času Ford spustil pásovú výrobu automobilov.“ (MM)
Predaj, distribúcia, doručenie a prevádzkovanie aplikácií sa stáva podstatne
lacnejším a jednoduchším. Otvára to nové možnosti pre zákazníkov, aj tvorcov riešení. PosAm tento trend včas zachytil a chce byť významným hráčom
v tomto segmente trhu.
Spoločnosť je dnes jedinou firmou na Slovensku, ktorá má dve referencie na
vybudované cloudové dátové centrá. To prvé využíva Slovak Telekom na prevádzku cloudových služieb. Druhé bude slúžiť slovenským obciam a mestám, ktoré do neho postupne premiestňujú svoju IT infraštruktúru a budú
z neho poskytovať elektronické služby svojim obyvateľom. Tieto skúsenosti
dávajú PosAmu významnú konkurenčnú výhodu.

O 25 ROKOV
„Proces konsolidácie v regióne je zrejmý. Vytvorenie Európskej únie, spoločnej
meny, zlaďovanie legislatívy vyvára pre firmy priestor pre jednoduchšiu regionálnu expanziu a konsolidáciu. Je predpoklad, že aj dodávky softvérových riešení sa budú dohovárať a zabezpečovať na regionálnej úrovni. A hráči ktorí sa
tomuto nebudú vedieť prispôsobiť to budú mať v budúcnosti ťažké a priestor
pre nich sa bude zmenšovať.“ (MM)
PosAm sa mení z dodávateľa pre Slovenské firmy na regionálneho hráča.
Robiť veci kvalitne je aj adekvátne nákladné a Slovensko je na to príliš malý
trh. Je možné, že o ďalšie štvrťstoročie bude PosAm robiť menej vecí ako
dnes, ale ešte profesionálnejšie a pre väčší trh. Ďalšia evolučná zmena tak
zabezpečí, že ak tu bude PosAm o 25 rokov, nebude to otázkou náhody, ale
potvrdením faktu, že zameranie sa na úžitok pre zákazníka je z dlhodobého
hľadiska správna stratégia.
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Orientácia na úžitok pre zákazníka sa
z dlhodobého hľadiska javí ako správna
stratégia.

„
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