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ZEP aj mimo sídla spoločnosti

Externá 
registračná 
autorita RA 

Llarik

Jedným z cieľov našej spoloč-
nosti, ihneď po získaní akredi-
tácie na poskytovanie akredito-
vaných certifikačných služieb, 
bolo priblížiť naše služby široké-
mu okruhu zákazníkov.  Záujem-
covia o certifikát môžu žiadať  
o jeho vydanie prostredníctvom 
kontaktných miest – tzv. regi- 
stračných autorít. 

Jednou z prvých spoločností, 
s ktorou sme odštartovali 
spoluprácu, bola spoločnosť  
LLARIK, s.r.o.,  ktorá sídli  
v meste Sereď. RA Sereď počas 
svoj-ho pôsobenia získala množ- 
stvo spokojných zákazníkov,  
o čom svedčí aj fakt, že na konci 
roku 2011 bola vyhodnotená 
ako najúspešnejšia registračná 
autorita. Veríme, že to nebol 
posledný úspech v tejto oblasti.

LLARIK s.r.o., je slovenská 
spoločnosť špecializujúca sa  
na vývoj a dodávky ekonomic-
kých informačných systémov  
a poskytovanie komplexných 
služieb v oblasti informač-
ných technológií.  Spoločnosť 
pôsobí na trhu už 19 rokov.  
Portfólio jej služieb je rozsiah-
le, pričom nejde len o dodávku 
informačných systémov, ale aj  
o poskytovanie datahostingových 
služieb, či o špeciálne riešenia. 

Zaujala nás služba Elektronické 
aukcie, s ktorými sa spája aj 

elektronický podpis.

Viac o tejto službe nám 
prezradí konateľka spoločnosti  
Ing. Lenka Kolláriková:

„K vybudovaniu aukčného por-
tálu  nás viedla potreba umož-
niť klientom realizáciu aukcie 
ako služby. Využitím tejto služ-
by klient nie je zaťažený zby-
točnými licenčnými poplatkami. 
To vytvára predpoklad na hro-
madné využívanie aukcií nielen  
vo verejnom obstarávaní, ale aj 
pri optimalizácii firemných ná-
kladov. 
Obsluha aukčného portálu je  
popritom mimoriadne jedno- 
duchá a plne automatizova-
ná. Zvyšuje sa tým efektivita  
a transparentnosť, znižujú sa 
náklady“, 
hovorí pani Kolláriková  
a dodáva:
„Pokiaľ by sme chceli prínosy  
aukčného portálu heslovite 
zhrnúť, dostali by sme sa  
k nasledujúcim výhodám:
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▪ Maximalizácia efektu aukcie – účastníci  
 aukcie poznajú počas jej priebehu len svoje  
 relatívne poradie. To znamená, že vidia len  
 najnižšiu cenu, čím sa vytvára zdravé  
 súťaživé prostredie. V takomto prostredí  
 sa potom rapídne zvyšujú predpoklady  
 na získanie ponuky s najnižšou cenou  
 pri zachovaní požadovanej kvality.

▪ Úspora nákladov – vyhlasovateľ je  
 odbremenený od licenčných poplatkov  
 a nákupu hardvéru. Zaplatí len za skutočne  
 zrealizovanú aukciu, aj to len  
 symbolických 12 eur.

▪ Komfort pre účastníkov a vyhlasovateľa –  
 účastníci zapojení do obstarávania môžu svoje  
 ponuky posielať priamo zo svojej kancelárie. 
 Ich flexibilita pri rozhodovaní je potom  
 neporovnateľne vyššia ako pri realizácii aukcie 
 v externom prostredí. Priebeh aukcie je navyše 
  veľmi jednoduchý a ľahko zvládnuteľný.

▪ Úspora času – minimalizuje sa  čas potrebný  
 na informovanosť  účastníkov, keďže o začatí  
 a stave aukcie sa informujú prostredníctvom  
 internetového portálu. Navyše sa znižuje  
 časová náročnosť na prípravu a priebeh  
 aukcie, čím sa výrazne skracuje proces  
 verejného obstarávania.

▪ Absentujúca potreba priestorov –  
 pre vyhlásenie a priebeh aukcie nie je  
 potrebné mať zabezpečené vhodné  
 priestory.“

Aukčný portál je možné využívať 
dvoma spôsobmi:

▪ nekreditný systém - vyhlasovateľ aukcie  
 musí vlastniť certifikát pre elektronický  
 podpis, ktorým podpisuje všetky formuláre  
 súvisiace s elektronickou aukciou. Formuláre  
 sa potom overujú  jeho prihlasovacím menom, 

▪ kreditný systém - vyhlasovateľ aukcie si  
 predplatí určitý počet kreditov, ktoré môže  
 postupne míňať na jednotlivé, ním vyhlásené  
 aukcie. Platí pravidlo: 1 kredit = 1 aukcia.  
 V prípade kreditného konta nie je nutné, aby  
 vyhlasovateľ vlastnil elektronický podpis.

Aukčný portál je navrhnu-
tý takým spôsobom, že celý 
proces od vyhlásenia aukcie 
až po spracovanie výsledkov 
prebieha automatizovane. 
Automatizácia procesu má  
za cieľ obmedziť mani- 
puláciu s dátami a zabrániť 
zlyhaniu ľudského faktora. 

Transparentnosť aukcie 
je zabezpečená tým, že  
v systéme sa zobrazuje iba 
relatívne poradie uchádza-
ča (výherná/nevýherná po-
nuka), absolútne poradie 
jednotlivých uchádzačov je  
k dispozícii vyhlasovateľovi až 
po vyhodnotení aukcie.

Čo sa týka bezpečnosti ko-
munikácie, aukčné prostre-
die beží na HTTPS protokole  
so serverovým certifikátom 
vystaveným CA Disig. Prí- 
stup do aukčného prostredia 
je zabezpečený prihlasovaním  
všetkých účastníkov jedineč-
ným menom a heslom.
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“My sa pýtame, oni odpovedajú”

Ing. Kolláriková nám odpovedala 
aj na niekoľko otázok. Interview 
My sa pýtame, oni odpovedajú, 
bude súčasťou tejto rubriky.

1. Ako hodnotíte spoluprácu  
 s našou spoločnosťou?

L. Kolláriková: Spolupráca  
so spoločnosťou Disig je a bola 
vždy korektná, pretože sme 
obaja sledovali spoločný cieľ, 
poskytnutie kvalitnej služby  
pre našich klientov.

2. Predpokladáme, že ste  
 používateľom ZEP. Ako dlho  
 používate v elektronickej  
 komunikácii a aké s ním  
 máte skúsenosti?

L. Kolláriková: ZEP používam 
už skoro tri roky a pravdupo-
vediac som bola prvá v Seredi, 
ktorá si dala ZEP zaregistrovať  
na daňovom úrade. Jeho použi-
tie maximálne zefektívnilo a naj-
mä urýchlilo moju komunikáciu  
s daňovou správou a s Ústred-
ným portálom verejnej správy.

3. Vidíte priestor, kde by  
 sa mohol elektronický či  
 zaručený elektronický  
 podpis využívať?

L. Kolláriková: Možnosti využitia 
elektronického podpisu sú roz- 
siahle. Vieme ho použiť pri vzá-
jomnej výmene dokumentov, 
od zmlúv cez faktúry, výplatné 
pásky, cenové ponuky, daňové 
priznania atď. Podpisovanie do-
kumentov elektronickým pod-
pisom zabezpečuje nemennosť 
dokumentu a verifikáciu jeho 
autora, čím prakticky môže-
me zabudnúť na poštové služ-
by. Baliť dokumenty do obálok  
a postávať pri poštových prie- 

hradkách sa mi v 21. storočí zdá 
maximálne neefektívne.

4. Máte nejaký odkaz  
 pre čitateľov časopisu  
 DISIG Spravodaj?

L. Kolláriková: Chcela by som 
čitateľom Disig Spravodaja po-
ďakovať za prejavenú dôve-
ru a vyjadriť im uznanie, že 
našli v sebe toľko invencie, 
aby dokázali zahodiť staré po-
stupy a začať využívať moder-
né technológie. Bez nich sa  
v dnešnej náročnej dobe nikto 
z nás nedokáže konkurenčne 
uplatniť na trhu.

Pani Kollárikovej ďakujeme 
za čas, ktorý nám venova-
la pri predstavovaní služby 
Elektronické aukcie a rovna-
ko za poskytnutý rozhovor. 
Prajeme jej a spoločnosti 
LLARIK s.r.o. veľa spokojných 
zákazníkov, šťastnú ruku 
pri výbere zamestnancov  
a ako osobné, tak aj pracovné 
úspechy.

ZEP aj mimo sídla spoločnosti
ERA Llarik

Ing. Lenka Kolláriková 
konateľka spoločnosti 
LLARIK s.r.o.




