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Úvod do správy identít  
Ing. Radovan Semančík, PhD.,spoločnosť Evolveum s.r.o. 
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 Využitie Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) 

v akademickom prostredí 
Vladimír Šurka, CRM konzultant Tempest a.s. 
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 Google - služby a technológie pre vzdelávanie 

Emanuele Cerroni, spoločnosť Noovle 

 

Anotácie: 

 
Úvod do správy identít  

Použitie technológií správy identít v akademickom prostredí. Výhody 

a limitácie použitia adresárových serverov (LDAP), predstavenie  

technológií jednotného prihlásenia (SSO) a "provisioningu" a ich  

využitie pri správe identít v reálnych systémoch. Skúsenosti z nasadzovania 

a používania technológií na správu identít za viac ako  

desaťročie. 

 

Využitie Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) v akademickom 

prostredí  
Využitie špeciálneho licenčného programu Microsoft DynAA umožní získať 

licenčný prístup k produktom MS Dynamics AX, NAV a CRM. Tempest vďaka 

skúseností z integračných projektov prináša  pre školy vertikálne riešenia 

postavené na produktoch MS Dynamics AX a MS Dynamics CRM. Vďaka 

silnému prepojeniu na prax vie priniesť školám aktuálne trendy v oblasti 

nasadenia podnikových systémov. 

V oblasti ERP má riešenie prinášajúce študentom aktuálne trendy v riadení 

výrobných podnikov a výrobnej logistiky. Riešenie obsahuje prednastavené 

"Best practice" procesy pre riadenie výrobnej logistiky a plánovania. Súčasťou 

dodávky sú reálne demo dáta z výrobného podniku, školiace materiály, 

testovacie scripty, ktoré pokrývajú základne podnikové procesy: nákup, predaj, 

plánovanie, logistika. 

V oblasti CRM prináša aktuálne trendy v dvoch vertikálach:  

  Systém pre správu vzťahov so zákazníkmi (CRM ) - bankový sektor 

Firmy 2015/1 

 

Celoslovenský seminár pre pracovníkov a študentov VŠ, pre všetkých, 

ktorých zaujíma problematika správy identít, riadenia a správy,  aplikácie 

Google pre využitie v akademickom prostredí. 

 

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Spoločenská 

miestnosť 2 na prízemí (v hl. budove) 
http://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/ekonomicka-univerzita-v-bratislave/mapa 

 

Termín:    23. apríl 2015 

 Začiatok seminára: 13
00

 h. 

 

Cieľ seminára: 

Predstavenie aplikácií, návrhov a ponúk firiem pre vzdelávacie 

inštitúcie. 

 

Tematické zameranie seminára: 

 
 Správa identít 

 Integrovaný a prispôsobiteľný softvér pre oblasti ERP a CRM  

 Vyhľadávacie služby 

 
Seminár Firmy 1 je prvým seminárom firiem v roku 2015 na vybrané 

a ponúknuté témy, ktoré sú zaujímavé pre vzdelávací proces, správu 

informačných systémov, resp. manažment vysokých škôl. 

Koná sa ako pracovný seminár – formálne vystúpenia, neformálne diskusie, 

závery a odporúčania. 
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  Systém pre správu vzťahov so zákazníkmi (CRM) - telco sektor 

Systém je dodávaný vrátane dát, testovacích scenárov a výučbových 

curriculum. 

 

Google - služby a technológie pre vzdelávanie 

1. Google Search for Work (špeciálna cenová ponuka pre vzdelávanie)  

Google Search Appliance je spojením odborného vyhľadávania Google 

s doplnkami, ktoré vyhovujú dnešným obchodným požiadavkám, a to všetko 

v jednom balíčku. Tento produkt je veľmi flexibilný a jeho využitie je 

vhodné najmä pri:  

 indexácií obsahu rôznych webových stránok a vytvorení meta – 

vyhľadávania na všetkých stránkach, pričom v tom istom čase vytvára 

vyhľadávanie pre každú zo stránok, ktorá bola indexovaná,  

 indexácii súkromného obsahu intranetu a zabezpečení a ochrane 

vyhľadávania používaním Google technológií v rámci dátového centra,  

 indexácii súkromného a verejného obsahu a ponuke   vyhľadávacích 

služieb pre aplikácie. 

2. Google aplikácie pre vzdelávanie (bezplatne pre univerzity a školy / 

cenová ponuka pre verejné inštitúcie, i.e. MŠVVaŠ)  

bezplatná e-mailová schránka prístupná cez web, kalendár a dokumenty 

pre spoločné štúdium kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  

3. Google Chromebook a Chrome pre vzdelávanie (špeciálna cenová ponuka 

pre vzdelávanie). Chromebooky sú rýchle, prenosné počítače, ktoré 

poskytujú študentom prístup k bohatým vzdelávacím nástrojom a zdrojom 

webu. Zabezpečujú chod Chrome OS, operačného systému pre Google. 

Študenti môžu zdieľať jeden Chromebook a po prihlásení svoje osobné 

skúsenosti. S multiužívateľskou podporou má každá osoba zabezpečený 

jednoduchý prístup k svojim vlastným súborom, aplikáciám 

a nastaveniam. Chromebooks sú jednoducho spravované a cenovo 

prístupné zariadenia, ktorých cena sa pohybuje okolo 199,00 a zahŕňa 

bezplatné Google aplikácie pre vzdelávanie.   

4. Classroom (bezplatné pre všetky univerzity a školy) 

Classroom je prístupná pre každého užívateľa, ktorý má Google aplikácie 

pre vzdelávanie. Classroom je určená učiteľom za účelom pomoci pri 

vytváraní a zbieraní zadaní pre/od študentov v inej ako papierovej forme.  

 

Prezentácia bude tlmočená do slovenského jazyka 

 

       

Programový výbor si vyhradzuje urobiť zmeny v programe na základe schválených 

požiadaviek prednášajúcich a potrieb seminára. 

 

Registrácia:  

URL: http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/firmy1/ 
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