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Pätnáste výročie InsData
InsData spol. s r.o. patrí
medzi najrýchlejšie sa
rozvíjajúce spoločnosti
v Nitre. Pri príležitosti
pätnásteho výročia spoločnosť prezentuje svoju
históriu, a tiež jednotlivé
úseky, zamestnaneckú
politiku a významné
udalosti v živote firmy.
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Úsek Software Service (SWS) je
súčasťou spoločnosti od jej
vzniku v roku 1996. Zaoberá sa
vývojom softvéru pre poisťovne patriace do skupiny
UNIQA. Vývoj sa koncentruje
najmä na systém INAS, ktorý
je určený pre správu portfólia
poistných produktov, poist- Zamestnanci sú najdôležitejším pilierom
ných zmlúv, škodových uda- Dipl. Ing. Thomas Brustbauer, jeden z konateľov InsDaty, je zodlostí, klientských, partner- povedný za činnosť úseku Software Service (na snímke vľavo).
ských a účtovných údajov. V
posledných rokoch sa dostáva
Software Service má v sú- ných programátorov a analydo popredia aj vývoj moder- časnej dobe takmer 70 za- tikov. Rozsiahle projekty rianých webových aplikácií nad- mestnancov. Samotný vývoj dia projektoví vedúci. Podporu
väzujúcich na systém INAS.
aplikácií je v rukách skúse- prevádzky jednotlivých klien-

Sme tu pre všetkých podnikateľov
METRO Cash & Carry Nitra
svoje brány otvorilo 19.
novembra 2000 ako jedna
z prvých pobočiek nášho
najväčšieho slovenského
veľkoobchodného reťazca. A dnes je spoľahlivým
partnerom pre viac 52 000
malých a stredných podnikateľov!

Naša dlhoročná stabilita
je oporou pre váš biznis
Hlavným poslaním spoločnosti TOPTRANS EU,
a.s. - odštepný závod TP
Nitra je kvalita poskytovaných služieb.

Kvalita je alfou i omegou v
celkovom fungovaní i napredovaní firmy. „Každý klient,
ktorý nás osloví a prejaví
nám dôveru, očakáva od nás
kvalitu. Nielen tú vo verbálnom vyjadrení, ani tú z internetovej stránky. Musí to
byť kvalita v reálnej podobe,
aby sa vrátil a požiadal nás o
služby znova. A práve to je
priorita číslo jedna,“ povedal
nám počas našej návštevy
riaditeľ spoločnosti TOPTRANS EU, a.s., Ľubomír Bartošovič.
Už pri prvotnej komunikácii sa pracovníci firmy snažia
o korektný prístup k zákazníkovi. Dôraz kladú na vysokú odbornosť a profesionalitu. Nemalú úlohu v celkovom

reťazci služieb zohrávajú aj
kvalitní dodávatelia.
Spoločnosť TOPTRANS EU,
a.s. - odštepný závod TP Nitra
sa v plnej miere pri svojej
činnosti hlási k zodpovednosti za ochranu životného
prostredia a zaväzuje sa dodržiavať legislatívne požiadavky a realizovať svoju činnosť v súlade s kritériami enviromentálneho
systému
riadenia EN ISO 14001:2004.

Spoločnosť TOPTRANS EU,
a.s., kladie dôraz na kvalitu
služieb na každom úseku.

Svoj široký sortiment a služby
Metro ponúka trom hlavným
zákazníckym skupinám: prevádzkovateľom maloobchodov, HoReCa prevádzkam, ako
aj ostatným firmám či kancelárskym prevádzkam. Tomu
zodpovedá ponuka až 33 000
druhov potravinárskeho aj
spotrebného tovaru tej najvyššej kvality za skutočne príjemné ceny.
Hlavnou prioritou Metra je
individuálny prístup ku každému zákazníkovi a maximálna ústretovosť k jeho potrebám, očakávaniam a možnostiam.
Vďaka radu nadstavbových
služieb Metro nie je pre podnikateľov konkurentom, ale
naopak ich silným a spoľahlivým partnerom - pomáha im
zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu a súťažiť s veľký-
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mi obchodnými reťazcami o
konečného spotrebiteľa. Pre
Metro je typický profesionálny prístup a podpora zákazníkov pri riešení ich individuálnych potrieb.
Do ponuky služieb patrí
predovšetkým
oceňovaná
Metro distribúcia, pri ktorej
nitrianske Metro doručí tovar
zo svojej Delivery Platformy
priamo do vašej prevádzky už
do 24 hodín od objednávky, ďalej finančné služby Mservis a
výhodné mobilné tarify pre
podnikateľov Mphone. Pre zákazníkov sú zadarmo k dispozícií aj kuchárske tréningy,

maloobchodná akadémia či
školenie HACCP. Špecialisti z
rôznych oblastí záujemcom
pomôžu pripraviť projekty pri
prestavbe predajne alebo remodelingu reštauračnej kuchyne, someliéri gastronomickým zariadeniam pripravia vínnu kartu na mieru.
Všetky informácie o ponuke
Metro, ako aj aktuálne zľavy,
akcie, či otváracie hodiny nájdete na www.metro.sk, prípadne informačnej linke Metro 0850 700 707 alebo priamo u
personálu veľkoobchodného
centra na adrese Hlohovecká
cesta 11/332, 949 01 Nitra.

tov zabezpečujú členovia tímov riadených tímovými vedúcimi. „InsData je medzinárodná spoločnosť na vysokej
úrovni, čo potvrdzujú aj naši
klienti, ktorí pôsobia nielen na
Slovensku, ale aj v Rakúsku,
Čechách, Lichtenštajnsku či
Rusku. Spolu s ďalšími partnermi podporujeme aj klientov v Chorvátsku a Srbsku.
Systém INAS prispôsobujeme i
pre klientov na Ukrajine,“ hovorí konateľ firmy zdopovedný
za úsek SWS Dipl. Ing. Thomas
Brustbauer.
Software Service sa neustále
vyvíja najmä vďaka zamestnancom, ktorí sú najdôležitejším pilierom napredovania
spoločnosti InsData. V prípade
záujmu pracovať v oblasti informačných technológií je
možné kontaktovať spoločnosť InsData prostredníctvom jej webovej stránky
www.insdata.sk.
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