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Prežiť dvadsaťpäť rokov na Slovenskom trhu informačných technológií medzi špičkou si vyžaduje kvalitný manažment a dlhodobú víziu. Ak ale
chcete byť naozaj úspešní, musíte sa pozerať hlavne na to, aby ste klientovi
skutočne pomohli a nie iba splnili predmet zmluvy, hovorí riaditeľ spoločnosti PosAm, Marián Marek.

PosAm je na Slovensku už prakticky dvadsaťpäť rokov. Ak sa pozriete späť, na ktorý projekt ste najviac hrdý?
Podľa mňa najlepší projekt, ktorý sme spravili je Rozpočtový informačný systém. V roku 1996 sme dostali menšiu príležitosť, ktorá
unikla pozornosti vtedy veľkých hráčov, a tú sa nám podarilo rozpracovať do riešenia, ktoré dnes výborne funguje.
Prečo práve tento projekt?
Rozpočet v tom čase vznikal najmä na nástenkách, kde úradníci na
veľké papierové hárky ceruzkou a gumou doslova kreslili rozpočet.
Bola to ťažká práca, zbytočne zaberajúca hodiny a dni. Ministerstvo
financií si na začiatku našej spolupráce kupovalo licencie pre používanie štandardného SW nástroja a od nás očakávali len ich prispôsobenie pre podporu zostavovania rozpočtu. Využili sme túto šancu a krok za krokom sme postupne rozširovali úroveň automatizácie rozpočtového procesu. Výsledkom je systém, ktorý funguje nielen na centrálnej úrovni, ale aj na úrovni niekoľko tisíc samospráv
a rôznych rozpočtových organizácií.
Vy ste mali expertov na rozpočtovanie?
Na začiatku sme ich samozrejme nemali. Ale mali sme obrovskú
snahu pochopiť potreby klienta. Chceli sme urobiť niečo, čo by klientovi reálne pomohlo a nie iba to, čo nám striktne vyplývalo zo
zmluvy. Myslím si, že práve tento prístup bol kľúčový. Jednak na to,
aby sme dobre odviedli svoju prácu ale tiež pre vznik dôvery medzi
nami a zákazníkom. Pre dlhodobú spoluprácu je podstatná.
Na toto ste teda najviac hrdý. Čo vás za tie roky najviac bavilo?
Asi samotné podnikanie. Každý deň pred vás život postaví novú výzvu, na ktorú treba reagovať. Neustále sa musíte prispôsobovať
meniacemu sa prostrediu a zároveň vidíte výsledky svojej práce.
To je niečo, čo ma vždy bavilo.

Marián Marek
Generálny riaditeľ

Pamätáte si na začiatky firmy?
Keď som do PosAm-u nastupoval, pracovalo pre firmu päť ľudí. Ja
som bol šiesty. Do dnes vydržal iba jeden kolega, ktorý vtedy robil
skladníka aj šoféra a dnes je zodpovedný za celý vozový park. No
a ja. Ale medzičasom som už tiež v inej pozícii.

Ako sa zo zamestnanca stane majiteľ?
Nikdy som nebol typom pasívneho zamestnanca, vždy som mal
v sebe podnikateľského ducha. Preto mi celkom vyhovovalo, keď
som v PosAm-e dostal na starosť konkrétnu oblasť, ktorú som mohol samostatne rozvíjať. Postupne som získaval skúsenosti a zároveň začínal mať predstavu, kam by mala smerovať celá firma. A keď
sa v deväťdesiatom treťom majitelia rozhodli sústrediť na biznis
v Prahe a slovenskú spoločnosť predať, povedal som si, že je to príležitosť a pôjdem do toho.
Pochybovali ste niekedy o tom, či to bolo dobré rozhodnutie?
Dnes samozrejme viem, že to bolo dobré rozhodnutie. Určite však
prišlo aj niekoľko veľmi kritických okamihov. Najmä prvý rok po
tom, ako som firmu prevzal, bol pre mňa najťažším v živote. Postupne sa ukazovali niektoré fakty, ktoré som zrejme mal tušiť, ale
nebol som na ne pripravený. Teraz spätne si myslím, že bývalý majiteľ predpokladal, že nemám šancu firmu udržať nad vodou a že
v podstate mi to padne pod rukami. Skrátka mal som byť človek,
ktorý pochová firmu a umožní mu začať odznova bez dlhov na „zelenej lúke“.
Vďaka čomu ste teda prežili?
Objektívne musím povedať, že firma prežila aj vďaka značnej dávke šťastia. V prvom polroku po prevzatí firmy sme vyhrali všetky
tendre, na ktorých sme sa zúčastnili. A stalo sa nám dokonca niečo
dnes už absolútne nepredstaviteľné: na základe bežného inzerátu
mi zavolal zákazník, či by sme boli ochotní prevziať po inom dodávateľovi celú jeho zákazku. No okrem šťastia sme samozrejme všetci veľmi tvrdo pracovali s obrovskou chuťou prežiť.
Ako vlastne vyzeral IT biznis na začiatku deväťdesiatych rokov?
Zákazníci na jednej strane neboli ochotní platiť za služby, ale zároveň nebola veľmi rozvinutá konkurencia pri dodávkach hardvéru.
Vyzeralo to tak, že ste nakúpili technológiu a nainštalovali ju u zákazníka, prípadne sa urobilo nejaké jednoduché riešenie. Na faktúre pritom nesmeli svietiť vysoké položky súvisiace s prácou, ktorú ste pri tom vykonali. Tento biznis model sa však postupne menil.
Zákazníci si začali uvedomovať cenu práce a stále viac a viac boli
ochotní platiť aj za sofistikovanejšie riešenia. Pričom cena samotného hardvéru vplyvom pokroku v technológiách a konkurencie klesala. Tomuto trendu sme sa samozrejme prispôsobili aj my.
A ako to vyzerá dnes?
Dnes sme presne na opačnom konci, ako keď sme začínali. Kým
v začiatkoch bolo deväťdesiatpäť percent pridanej hodnoty v maržiach na tovar a iba päť percent boli služby, dnes vytvárame až deväťdesiatpäť percent pridanej hodnoty na službách a tovar je tých
zvyšných päť percent.

Pamätáte si na nejaký zlomový bod v tomto procese?
Nie. Bol to postupný vývoj. Určite existovalo veľmi veľa firiem, ktoré boli na začiatku veľmi úspešné pri predaji hardvéru, ale neboli schopné pripraviť sa na zmeny. Postupne upadali, až úplne zanikli. V oblasti IT musíte byť schopní zachytiť trend ešte v náznakoch
a vopred sa naň pripraviť. Mne osobne napríklad veľmi pomohlo,
že spoločnosť Hewlett Packard robila pravidelné produktové konferencie, na ktorých sa hovorilo aj o nastupujúcich trendoch. Spolu s bleskovým MBA školením mi to pomohlo uvedomiť si význam
nadchádzajúcich zmien a postupne na ne firmu pripraviť.
Bolo to jedno rozhodnutie urobené na konkrétnej porade, alebo ste
sa postupne prispôsobovali situácii na trhu?
My sme vo firme zaviedli filozofiu evolučného prispôsobovania sa.
Každý rok sa na chvíľku zastavíme a snažíme sa povedať si, kde sa
nám darí, kde nám to naopak nejde a kam by sme sa chceli posunúť
do budúcnosti. Nemyslím si, že jedna porada dokáže efektívne zmeniť smerovanie firmy.
Ako ďaleko dopredu sa pozeráte pri týchto rozhodnutiach?
Určite plánujeme pomerne podrobne na rok dopredu. Maximálny
horizont, na ktorý sa v tomto biznise dajú robiť orientačné plány je
podľa mňa tri až päť rokov. Ale samozrejme musíte byť pripravený
ich korigovať podľa toho, ako sa konkrétne trendy vyvinú.
Predali ste väčšinu spoločnosti Slovak Telekomu. Aké je to šéfovať
firme, ktorá vám patrila a už to nie je pravda?
Tento krok som urobil hlavne z dvoch dôvodov. V prvom rade som
firme v krízových rokoch zabezpečil viac príležitostí. Tým druhým, rovnako dôležitým dôvodom bolo moje presvedčenie, že do
budúcnosti musíme rásť v regionálnom kontexte. Dnes vytvárame špecializované riešenia, ktoré na Slovensku môžeme predať iba
veľmi úzkemu okruhu klientov. Tieto riešenia sú neustále komplikovanejšie a drahšie, no klienti nie sú ochotní platiť viac ako v minulosti. Aby sme mohli dlhodobo fungovať, musíme ponúkať riešenia
v širšom priestore. Z toho budú profitovať klienti a aj my. Partnerstvo s renomovanou spoločnosťou nám v tom pomáha.
A splnili sa tieto vaše očakávania aj napriek tomu, že do loga ste si
ich mažentovú farbu nedali?
Myslím si, že áno. V našej brandži veľa krát stačí, ak klient vie, že
jeho partnerom je vnučka Deutsche Telekomu, a tým pádom má
garanciu, že pracuje so silnou a stabilnou spoločnosťou.
Kde vidíte túto firmu o dvadsaťpäť rokov?
Ako som už naznačil, verím, že sa nám podarí rozšíriť do regiónu
a zároveň budeme v štruktúre Deutsche Telekomu dôležití v oblasti IT aktivít.

”

Orientácia na úžitok pre zákazníka sa
z dlhodobého hľadiska javí ako správna
stratégia.

„
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