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ZÍSKAJTE MAXIMUM PROSTREDNÍCTVOM VYNIKAJÚCICH SKÚSENOSTÍ  

SO ŠTUDENTMI 

 

Peter ŠÁGHY 
 

Anotácia 

Pred viac ako desiatimi rokmi sa SAP spolu s itelligence zamysleli, ako by mal vyzerať 

akademický systém 21. storočia a bola vyvinutá nadstavba it.education, ktorá je od tohto času 

neustále rozvíjaná a vylepšovaná a momentálne je implementovaná u viac ako 60 

zákazníkov. V itelligence je viac ako 150 členný tím, ktorý systém rozvíja a momentálne 

it.education používa viac ako milión študentov na prestížnych univerzitách v rámci Sveta. 

Nadstavba je zameraná na komunikáciu naprieč rôznym spektrom kanálov a zároveň je 

zameraná na získavanie študentov či už v rámci krajiny alebo zo zahraničia a komunikáciu 

s nimi.  
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Úvod 
itelligence bola založená v roku 1989 a sídlo má v Nemeckom Bielefelde. Na Slovensku pôsobí 

od roku 1995 a je partnerom viacerých spoločností, ale tým že itelligence je celosvetovo 

vnímaná ako jeden z najvýznamnejších partnerov SAPu, či už implementačných ale aj ako 

strategický partner pri licencovaní produktov, toto je aj jej hlavné smerovanie. Na Slovensku 

má za sebou viac ako 2000 úspešných SAP projektov a vďaka skúsenostiam má pripravený 

komplexný balík služieb pre efektívne nasadenie SAPu v prostredí zákazníka. 
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Komplexný pohľad 

 Správa učebných osnov 

 Správa študentov  

 Zapojenie študentov 

 Informácie o študentoch a analýzy 

 

Vylepšenia itelligence  

 Najlepšie riešenia  

 Mobilné a užívateľsky orientované  

 Plne integrovaný systém s preddefinovanými rozhraniami 

 Jeden zdroj študentských údajov  

 

Kľúčové vlastnosti 

 Študent je súčasťou riešenia  

 Procesne orientované a vyvinuté na základe najlepších postupov 

 Krátka realizačná fáza na základe overených postupov 

 

Manažment učebných osnov 
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 Integruje organizačné štruktúry z riadenia ľudských zdrojov a financií. 

 Katalóg obsahuje informačné požiadavky o prijímaní, registrácií prednášok, skúšaní 

a absolvovaní coho? predmetu? 

 Podporuje rôzne modely vzdelávania a rôzne typy kurzov. 

 Katalóg akademických 

programov je kombináciou: 

 Organizačnej štruktúry 

 Akademickej štruktúry 

 Externých organizácií 

 Akademického kalendára 

 Poskytuje vysokú flexibilitu 

v dôsledku modulárnych 

dátových objektov.  

 Zabezpečuje prezentáciu 

akademickej ponuky online. 

 

 

 

 

 

 

Nábor a Atraktívnosť 

 
 

Oslovte potenciálnych študentov pomocou nástrojov na profilovanie, nástrojov na segmentáciu 

a cielenie, ktoré kombinujú online/webové taktiky s tradičnými kampaňami (návštevy škôl, dni 

otvorených dverí, veľtrhy). 
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Potenciálni študenti získavajú relevantné digitálne informácie v kontexte so spoločenskými 

skúsenosťami – online integrované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačné technológie pre vysoké školy   EUNIS Slovensko 

20 rokov spoločnej cesty na podporu rozvoja IT na slovenských vysokých školách Mojmírovce, 18.-19.5.2017 

 

https://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/eunis20/ 

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489 92 
 

Prijímací proces 

 
 

 Kontextovo citlivé formuláre a požiadavky na vstup umožňujú bezpapierové študentské 

aplikácie a prijímacie procesy. 

 Rôzne zdroje na zachytávanie a prístup k aplikáciám. 

 Automatizované zosúladenie kvalifikačných požiadaviek na študentov s požadovanými 

podmienkami. 

 Podpora konfigurovateľných postupov. 

 Sledujte prijímací proces online. 
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Účtovníctvo študentov 

 
 

 Študenti 

 Na základe údajov o študentoch a ich registráciách na štúdium 

 Kalkulácia poplatkov na základe typov poplatkov 

 Vstupný poplatok, Garancia, Pokuty, Kurzy, atď... 

 Bankové prevody 

 Platba, účtovanie, upomienky, inkaso, atď... 

 Sledovanie zostatku na účte online 

 Hromadné alebo individuálne na jedného študenta 

 Integrácia s ERP 

 

 
 

Klasifikácia a poradenstvo 

 

 
 

 Rezervácia modulov 

 Online registrácia 

 Priebežné hodnotenie 

 Zoznam čakateľov 

 Monitorovanie účasti 

 Hodnotenie 
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 Online hodnotenie a sledovanie výsledkov 

 Konfigurovateľné stupnice hodnotenia a šablóny posudzovania 

 ECTS 

 Monitorovanie progresu  

 Akademické poradenstvo: 

 Zlepšenie výsledkov a udržanie študentov 

 

Absolventi a angažovanosť 

 

 
 Udržiavanie vzťahov so študentmi počas ich kariéry: 

 Sledovanie absolventov 

 Správa členov 

 Manažment sponzorských darov 

 Budovanie vzťahov po ukončení štúdia 

 Udržiavanie vzťahov s absolventmi a ich ďalšie vzdelávanie 

 Odborné certifikácie 

 Školenia 

 Mentoring 

 Spoločenské udalosti 
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Reporty a analýzy 

 

 Štandardné reporty a manažérske informácie: 

 Informácie o študentoch, Prehľad akademickej práce, Progres, Sledovanie dochádzky, 

... 

 Užívateľom definované informácie 

 Analýza pre študentov a učiteľov:  

Používanie údajov a modelov na predpovedanie pokroku a výkonnosti a schopnosť 

reagovať na tieto informácie 

 

Funkčný rozsah it.education 

 
 

 

it.education – prínos 

 Flexibilita pre študentov 

 Študenti môžu hodnotiť svoj vlastný pokrok a jednoducho meniť spôsob svojho štúdia 

v čase. 

 Informácie v reálnom čase 

 Okamžité poznatky o výkonnosti študentov pomáhajú fakulte a študentom. 

 Jednoduchá aplikácia a prijímací proces 

 Efektívna správa prijímacích procesov zlepšuje aplikáciu celej tejto fázy. 

 Zjednodušená správa 

 Plne integrovaný študentský informačný systém výrazne zjednodušuje administráciu a 

údržbu, a poskytuje vylepšené služby pre študentov 

 Samoobslužné nástroje 

 Študenti, administratíva a fakulty môžu rýchlo skontrolovať a aktualizovať informácie. 

 Plná podpora 
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 Riešenie pokrýva celú cestu (životný cyklus) študenta od prijímania až po absolvovanie. 
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Záver  

Väčšina univerzít na Slovensku dnes SAP používa, či už sú to finančné alebo HR moduly 

a cieľom je ukázať ako sa dá toto všetko spojiť v nadstavbe ktorá pokrýva z nášho pohľadu 

„core business“ univerzít, teda procesy okolo študentov, nábor študentov, cez účtovníctvo 

jednotlivých študentov až po sledovanie prednášok, plánovanie prednášok a samozrejmosťou 

je práca s dátami na mobilných zariadeniach. it.education sa zameriava na odbúranie 

administratívy a väčšina procesov je pokrytá v aplikácií cez samoobslužné zóny kde si môže 

študent nastaviť podľa preferencií všetko od študijného programu, cez zmenu študijných 

programov až po platby za štúdium, stravu alebo ubytovanie. 

Radi by sme sa poďakovali EUNISu za možnosť byť pri oslave ich výročia, a chceli by sme im 

zaželať všetko dobré do ďalších rokov, a tiež za možnosť ukázať it.education, miesto, ktoré 

spája študentov a zamestnancov univerzity na jednom mieste 24 hodín denne cez moderné 

a intuitívne užívateľské rozhrania. 
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