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SME TU PRE VÁS UŽ 29 ROKOV

chopili sme, že zákazníci a obchodní partneri oča-
kávajú „niečo navyše“ a aj my sme chceli byť „bližšie“ k
zákazníkovi. Skrátka, chceli sme pohotovejšie
reagovať na oprávnené potreby partnerov. Vyžiadalo
si to zmenu obchodnej stratégie. SOFOS otvoril svoje
pobočky v Prešove, v Žiline a v Banskej Bystrici a
priblížili sme sa tak našim zákazníkom doslova na
dosah. Dnes, obzerajúc sa späť, hodnotíme túto
zmenu ako zásadný a vydarený krok pre celú
spoločnosť.

Tento rok znamenal pre nás veľa. Boli to
stále turbulentné roky, kedy sa celý náš
životný priestor ešte len hľadal a rozhod-
nutie ísť podnikať bolo svojim spôsobom
krokom do neznáma. My sme ho urobili a
myslíme si, že sme urobili dobre.

SOFOS, tak ako ho my v našej spoločnosti chápeme
od samého začiatku, sa pre nás spája s prirodzenou
múdrosťou, ktorá je nie len použiteľná, ale aj užitočná
a vieme ju vnímať v činnosti človeka.

1995 Obrat milión korún
Nebola to méta, za ktorou by sme sa bezhlavo hnali.
Ale ciele si treba dávať, aby vás poháňali vpred. Prvý
milión, v korunách, milión korún obratu našej spo-
ločnosti už v treťom roku existencie nás potešil, ale
nechal pri zemi. Cítili sme však, že „veci“ sme rozbehli
správne.

1992–1997 Otváranie nových pobočiek 
Roky letia nie len v našej dobe, leteli „aj vtedy“. Ako
plynul čas, naša spoločnosť sa menila, vyvíjala a sa-
mozrejme sa  prispôsobovala  požiadavkám trhu. Po- 

2001 Nové IPC značky v našej ponuke 
Portfólio značiek v našej ponuke bolo potrebné roz-
šíriť. Nové IPC značky zabezpečili pre zákazníkov
ponuku výrobcov, ktorých zariadenia nasadzujeme
do špeciálneho priemyselného prostredia. Všade tam,
kde sa kladie vysoký dôraz na spoľahlivosť, funkčnosť
a odolnosť, vieme od tejto chvíle vyhovieť
požiadavkám zákazníkov. Prostredie s vibráciami a
otrasmi, prašné prostredie, výbušné, vlhké, prípadne
prostredie s elektromagnetickým rušením alebo s
rozšírenými pracovnými teplotami v rozmedzí od -40
do +70 stupňov Celzia už nemusia byť postrachom.
Vieme ponúknuť riešenie. 
Okrem predaja, distribúcie a poradenstva sa
oddelenie IPC automatizácie venuje aj návrhu a
kompletizácii IPC zostáv. Pri optimalizácii ponúkaných
riešení využívame naše dlhodobé odborné a
technické skúsenosti.

2001–2013 Roky v znamení ISO 
Nedá sa o kvalite len hovoriť a pritom ju reálne
nedosahovať. Jedným zo znakov poskytovanej kvality
a profesionálnych služieb je ISO. Nie je to len tak a nie
je to len „nejaký“ certifikát. S plnou vážnosťou sme sa
pustili do procesov, na konci ktorých boli:
- Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
- Systém environmentálneho manažérstva podľa nor-
  my ISO 14001
- Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa nor-
  my ISO/IEC 27001  
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1992 Začala sa písať história našej spoločnosti 

Názov spoločnosti v sebe ukrýva viacrozmernú
symboliku: SOFOS, z gréckeho slova sofia - múdrosť,
sofos - ten, kto je šikovný v povolaní a v živote, je to
expert v určitej oblasti. SOFOS sa okrem toho skladá z
piatich písmen v názve a zároveň spoločnosť za-
kladalo päť spoločníkov. Taktiež sme vedeli, že naše
snaženie sa od začiatku zameria na vývoj softvéru a
predaj výpočtovej techniky, tak pri troche zrelej
predstavivosti sa vám SOFOS spojí aj so softvérom. A
názov našej spoločnosti má ešte aj ďalší rozmer, ktorý
sme chceli docieliť. Je to takzvaný palindrom, čo značí,
že sa číta rovnako z oboch strán. Všimli ste si to? 

Tak ako je prvá láska nezabudnuteľná, rovnako je to
aj s prvým zákazníkom novovzniknutej spoločnosti.
Stal sa ním zahraničný klient vyvíjajúci programové
vybavenie pre textilnú spoločnosť. Preňho sme hrdo
vyvíjali softvér na zabezpečenie a ochranu informácií.
Nespomíname lásku len tak náhodou. Nielen že
všetko, čo robíme, robíme s láskou, ale deň vzniku
SOFOS-u je s láskou spojený. Presnejšie s dňom
zaľúbených, 14. februárom.
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2010 Nové sofistikované riešenia
Od priameho predaja sme v SOFOS-e začali prechá-
dzať k riešeniam, ktoré pre zákazníka „šijeme na
mieru“. Sofistikovanými projektovými postupmi
riešime špecifické potreby zákazníkov. Tieto služby
zastrešujeme na projektovom oddelení PC štandard.

2015 Zavedenie integrovaného manažérske-
ho systému 
Je pre nás dôležité zabezpečiť spokojnosť vás, našich
zákazníkov, splniť vaše potreby a očakávania v
požadovanej kvalite. Myslíme pritom na environ-
mentálny aspekt, a teda na ochranu životného
prostredia. Zároveň kladieme veľký dôraz na za-
istenie ochrany vlastných i zverených informácií.
Máme na mysli vyššie spomenutý integrovaný
manažérsky systém, ktorý máme u nás v spoločnosti
zavedený a neustále zlepšovaný.

2016 Zmena právnej formy na SOFOS, a. s.
Pre niekoho možno len zmena malých písmeniek za
názvom spoločnosti, v praxi však významný medz-
ník a celkovo zmena denného života v priestore
SOFOS-u. Zmena právnej formy na SOFOS, a. s. prišla
po zrelej úvahe a jej zmyslom bola reakcia vedenia na
odhodlanie posunúť naše podnikanie na ďalšiu, novú
a vyššiu úroveň. Tak voči nám samotným, ako aj voči
partnerom a zákazníkom.

2021 a budúcnosť
Online. Jedno z najskloňovanejších slov dnešných dní.
Rapídny nárast ľudí pracujúcich na diaľku, oprávnené
povolenia spoločností na vzdialené pripojenie k
obchodným a produkčným sieťam, rýchlosť a
bezpečnosť pripojenia... Vzdialené pripojenia vytvá-
rajú predpoklady na prácu z pohodlia akéhokoľvek
miesta, vrátane vlastnej obývačky, umožňujú za-
mestnancom komfortné pracovné podmienky, ale
zároveň otvárajú dvere novým kybernetickým hroz-
bám. Dochádza k ich nárastu a rozmanitosti, čo núti
každého od IT až po security manažérov OT (Ope-
rational Technology),  aby  hľadali  a využívali  riešenia
zvyšujúce ochranu svojej priemyselnej siete. 

Pochopili sme výzvy dneška. V našej spoločnosti
nečakáme na to, ako sa bude meniť trh a
nezaháľame, prispôsobujeme služby novodobým
potrebám zákazníkov. Uvedomujeme si všetky
nepriaznivé následky útokov a hľadáme a zároveň
ponúkame riešenia na odvrátenie hrozieb nielen v IT,
ale aj v OT systémoch. 

Toto sa dnes ukazuje ako nová a zásadná výzva pre
SOFOS v najbližších rokoch.

Naše úprimné ĎAKUJEME

Už viac ako 29 rokov sme vy a my akoby jeden
tím. U nás ste vždy boli a zostávate na prvom
mieste. Vy, naši obchodní partneri. Vážime si
vašu dlhoročnú dôveru a našu vzájomnú
spoluprácu. Viete za tie roky, že sa na nás
môžete spoľahnúť. My na druhej strane robíme
všetko preto, aby sme naše služby neustále
zlepšovali a ponúkali vám to, čo pre vaše
podnikanie potrebujete. Od vzniku spoločnosti
sa držíme zásady, že prístup k vám musí byť
založený na trpezlivosti a pokore. 

Počas našej existencie sme sa vyprofilovali na
stabilnú a spoľahlivú spoločnosť v poskytovaní
produktov a riešení s vysokou pridanou hod-
notou v oblasti informačných technológií.
Obchodným partnerom poskytujeme všetky
výhody vyplývajúce z priamych vzťahov s našimi
dodávateľmi, ako je:
- promptná komunikácia priamo s výrobcom
- dobré ceny zariadení a služieb
- technické konzultácie
- návrh riešení "šitých na mieru"
- zapožičanie zariadení na testy v prostredí zá-     
  kazníka
- projektový manažment
- riadenie a realizácia projektov
- technická podpora
- zákaznícky servis

Sme  SOFOS, a. s., váš  partner so sofis-
tikovanými riešeniami.
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1995

Z A U J Í M A V O S T I  
vznik spoločnosti SOFOS, s. r. o. , 
centrála pôsobiaca v Bratislave

prvý milión SKK
prvýkrát sme dosiahli hrubý zisk jeden
milión slovenských korún

vznik nových pobočiek 
postupne od r. 1992-1997 vznikli 4 nové
pobočky: v Žiline, B.Bystrici a dve v Pre-
šove

distribúcia značky EIZO
výhradné zastúpenie kompletného 
portfólia značky EIZO na Slovensku. 
Od medicínskych monitorov, 
cez grafické, až po kancelárske.

vlastná budova
odkúpili sme budovu na Dúbravskej
ceste 3, dovtedy sme si ju prenajímali

tvorba bezpečnostných projektov a
technických prostriedkov 
na prácu s utajovanými skutočnosťami
pre klientov, až do r. 2009

interaktívne technológie 
najmä pre oblasť školstva

historické partnerstvo 
portfólio značky Digital Equipment 
prešlo v r. 1998 pod značku Compaq,
v  r. 2001 sfúzovalo so značkou HP Inc. 
Sme jej hrdým partnerom dodnes.

videokonferenčné systémy 
značky Polycom

zavedený integrovaný manažérsky
systém 
spája v sebe certifikácie podľa normy
ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001

zmena právnej formy
na akciovú spoločnosť

zlúčenie pobočiek do jednej veľkej 
spoločnosti so sídlom v Bratislave. 
Mala viac ako 50 zamestnancov.

systém manažérstva kvality 
zavedený podľa normy ISO 9001

vznik oddelenia priemyselnej 
automatizácie

komunikačné systémy AVAYA

projektové riešenia na mieru

1992

2002

1997

2000

2001

2001

2005

2006

2008

1996

2007

2016

2010

2010

2015
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Záchranár sa pohybuje v inom prostredí ako bežný
zdravotnícky personál. Často je to v teréne, v horách,
na cestách, na ulici, v priemyselných objektoch, na
staveniskách, atď. Pre jeho prácu sú vhodné za-
riadenia s najvyššou odolnosťou proti nepriaznivým
vonkajším vplyvom.

Takým zariadením je nový tablet PANASONIC
TOUGHBOOK A3 s operačným systémom Android.
Vďaka malým rozmerovom s 10,1-palcovou uhlo-
priečkou je vhodný na zástavbu do vozidla. Je
vybavený odolnosťou stupňa krytia IP65, čo znamená
odolnosť proti prachu a vode.

Tablet je navrhnutý, aby fungoval pri teplotách od
-20°C do +50°C a displej je čitateľný aj za priameho
slnečného žiarenia. Podľa normy MIL-STD-810H vydrží
otrasy a vibrácie a tiež pády z výšky 1,5m na betón.

Cez siete mobilných operátorov (LTE mobilné dátové
pripojenie) je možné byť stále v spojení s centrálnym
dispečingom a mať prístup k systémom a potrebnej
dokumentácii.

zakrivenej obrazovky s ultra-širokým pomerom strán
24:10 sa zdá byť prakticky nekonečná. Na obrovskej
obrazovke ľahko rozmiestníte okná z viacerých
aplikácií súčasne. Rozlíšenie 3840×1600 (UWQHD+)
skoro trojnásobne prekonáva rozlíšenie monitorov
FHD a poskytuje zreteľný a optimálne čitateľný obraz.

Široká ponuka rozhraní (USB-C, LAN, USB-B, HDMI,
DP) je predzvesťou používania veľkého množstva
káblov. Avšak premyslený a moderný dizajn monitora
EV3895 ich umožňuje skryť v zadnom odnímateľnom
kryte.

Najnovší monitor ponúka aj možnosť dokovania
notebooku prostredníctvom USB-C.

PREDSTAVUJEME  PRODUKTY
PANASONIC TOUGHBOOK A3

V skratke, tablet je navrhnutý na použitie a ľahké
prezeranie vo všetkých svetelných a poveternostných
podmienkach a predstavuje ideálne riešenie nielen
pre pracovníkov záchranných zložiek a pohotovostnej
služby, ale aj pre pracovníkov verejných a terénnych
služieb, pre pracovníkov v oblasti prepravy, logistiky, v
automobilovom priemysle a vo výrobnej sfére.

Pre potreby vašich projektov je možné tablet kon-
figurovať.

EIZO FLEXSCAN EV3895

Kancelársky monitor EIZO EV3895 si získa vašu
priazeň mimoriadne priestrannou a širokou
pracovnou plochou s uhlopriečkou 37,5 palca a
elegantným  designom  takmer  bez  rámčeku. Plocha
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ROK 2021 V ZNAMENÍ
OCHRANY A BEZPEČNOSTI
OT INFRAŠTRUKTÚRY
V súčasnosti využíva čoraz viac spoločností výhody, ktoré prináša IoT. Digitalizácia sa stala
kľúčovou záležitosťou aj pre priemyselné podniky a umožnila rýchly rozvoj priemyselných
riadiacich systémov. Pripojenie výrobných a prevádzkových zariadení OT infraštruktúry
(Operational Technology) k internetu, prináša na jednej strane nové príležitosti v podobe
zvýšenej produktivity a efektivity, ale na druhej strane si továrne začínajú uvedomovať, že už
viac nie sú imúnne voči novodobým hrozbám.

Nižšie v článku načrtneme základný, všeobecne
platný postup, ktorý pomôže security manažérom OT
podniknúť kroky s cieľom zvýšiť zabezpečenie pre-
vádzky.

Prečo OT infraštruktúra zaostáva za
kybernetickou bezpečnosťou IT systémov?

Sieť riadiacich systémov bola pôvodne fyzicky izo-
lovaná a v podstate imúnna voči kybernetickým
hrozbám. 

Priemyselné siete OT sa zameriavajú na riadenie a
monitorovanie fyzických procesov, na zabezpečenie
dostupnosti a doby prevádzkyschopnosti. OT siete
majú vo väčšine prípadov dlhý životný cyklus,
niektoré zariadenia bežia na starých operačných
systémoch ako Windows 95. Je ich ťažké alebo
nemožné aktualizovať. 

Hackeri sa neustále zoznamujú s protokolmi
OT infraštruktúry, so zariadeniami a sieťami,
aby mohli svojimi útokmi zasiahnuť priemy-
selné systémy SCADA, PLC, HMI atď.

Ďalším dôležitým aspektom je, že tieto zariadenia
môžu byť umiestnené v priemyselnom prostredí,
ktoré je ťažko dostupné a často býva vystavené
extrémnym teplotám, vibráciám a otrasom.

Prevádzkové siete OT sú zvyčajne tvorené zložitými
systémami PLC, HMI, SCADA, meračmi, senzormi a
iným vybavením, kde je ťažké implementovať
opatrenia v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou.
Protokoly na OT infraštruktúre nie sú zvyčajne
šifrované a často im chýbajú autentifikačné me-
chanizmy.

06   Marec 2021    SOFOS ŽURNÁL www.sofos.sk     LinkedIn     Facebook

http://www.sofos.sk/
https://www.linkedin.com/company/sofos-a.s./
https://www.facebook.com/SOFOS-a-s-115306059906707/


Ako zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť?

Na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti sa
musia siete OT zabezpečiť, aby ich opatrenia
v oblasti kybernetickej bezpečnosti boli také
vyspelé, ako sú opatrenia využívané v
sieťach IT. Nasledujúce štyri kroky popisujú,
ako môžete zabezpečiť svoje siete OT a
zvýšiť ich odolnosť.

1. Spravujte OT siete

Prvým krokom je monitoring a audit všetkých
zariadení v OT sieti podobným spôsobom, ako majú
správcovia IT sietí. Správcovia OT by tiež mali začať
určovať a vytvárať prístupové práva, kto a čo môže a
nemôže vstúpiť do siete. 

2. Segmentujte OT siete

Na rozdiel od IT sietí, ktoré možno segmentovať
rozdelením siete na rôzne oddelenia s vlastnou
sadou oprávnení, sú siete OT v podstate jeden
obrovský intranet, kde je všetko prepojené. Vďaka
tomu je segmentácia OT siete zložitejšia, ale nie je
nemožná. Existujú dva spôsoby, ako môžete
segmentovať sieť OT:

Vertikálna segmentácia spočíva v pridaní priemy-
selnej demilitarizovanej zóny medzi IT a OT sieť.

Horizontálna segmentácia zahŕňa vytváranie a
oddeľovanie buniek, zón a sietí v OT infraštruktúre.
Niekoľko buniek vytvorí zónu a niekoľko zón vytvorí
sieť.

3. Aktualizujte OT siete

Zariadenia v sieťach OT nemožno inovovať alebo
vymieňať tak často ako koncové body v sieťach IT.
Siete OT majú stále veľa starších zariadení s
pôvodnými operačnými systémami, ktoré už viac nie
sú podporované a nie sú ani aktualizované. Častokrát
od pôvodného dodávateľa zariadení nie sú k dispozícii
žiadne bezpečnostné opravy a stávajú sa ľahkým
terčom pre útočníkov. Zvážte preto vytvorenie
virtuálnej aktualizácie umiestnenej pred staršie za-
riadenia v prevádzke.

4. Zabezpečte vzdialené pripojenia k OT
sieťam

Ochrana údajov,  prenášaných zo závodu alebo
vzdialeného pracoviska späť do monitorovacieho a
riadiaceho centra, je absolútne zásadná. Zaistite, aby
každé vzdialené pripojenie k vašej sieti OT bolo
autentifikované aj šifrované. Autentifikácia overuje
totožnosť užívateľa požadujúceho prístup, zatiaľ čo
šifrovanie zaisťuje, že prenášané dáta sú zabezpečené
proti ich zneužitiu neoprávnenou osobou. 

Je potrebné si uvedomiť, že predošlý text iba sumarizuje základné pravidlá ochrany OT infraštruktúry. Keďže
každá továreň je svojim zameraním a prevádzkou IT a OT infraštruktúry rozdielna až unikátna, je potrebné
pristupovať v rámci návrhu bezpečnostných riešení ku každému klientovi individuálne. Uvedomujeme si, že
každý podnik má iné nároky a stupeň zabezpečenia, ktorú potrebuje vyriešiť, najmä v OT infraštruktúre, a preto
sme vždy nablízku, aby sme vám pomohli chrániť to najcennejšie, čo máte, vašu výrobnú infraštruktúru a dáta.

Okrem správy a segmentácie sietí OT musia správcovia OT tiež zabezpečiť, aby boli ich systémy správne
aktualizované a aby boli zabezpečené a šifrované vzdialené pripojenia.
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Súťažné otázky:

1. Aký je rozdiel medzi štandardným počítačom a priemyselným počítačom? (uveďte aspoň 3  rozdiely)
2. V portfóliu spoločnosti SOFOS, a. s. sú tzv. špeciálne monitory. Na aký účel sa tieto špeciálne monitory využívajú? 
3. Aký typ odolných zariadení určených na prácu pre mobilných terénnych pracovníkov má v ponuke SOFOS, a. s.?
4. Novinkou v portfóliu spoločnosti SOFOS, a. s. je tzv. priemyselný firewall novej generácie od značky MOXA, 
    určený na ochranu OT infraštruktúry pred kybernetickými útokmi. O aký model sa jedná ?

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov,
veľa zdravia, dobrú náladu 

a sviatočnú pohodu 
v kruhu na jbližších

 
Vám pra je kolektív spoločnosti

ČITATEĽSKÁ  SÚŤAŽ
Vážení čitatelia SOFOS ŽURNÁLU,

v termíne od 24.3.2021 máte možnosť zapojiť sa do
súťaže o výbornú kávu značky SLOVENSKO V SRDCI
- Káva pražená srdcom pre Vaše chute.

Správne odpovede na nasledovné otázky zasielajte
na e-mailovú adresu info@sofos.sk do 07.04.2021,
žrebujeme troch výhercov.

Otázky sú jednoduché, ale ak by ste predsa nepoz-
nali odpovede, zalistujte si v našich tohtoročných
príspevkoch na sociálnych sieťach LinkedIn a Face-
book a na našej webovej stránke, kde ich určite náj-
dete.

08   Marec 2021    SOFOS ŽURNÁL www.sofos.sk     LinkedIn     Facebook

http://www.sofos.sk/
https://www.linkedin.com/company/sofos-a.s./
https://www.facebook.com/SOFOS-a-s-115306059906707/



