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Nebudeme to tajiť:  SOFOS oslavuje okrúhle výročie  a  okrem prijímania
gratulácií, je vhodný čas na rekapituláciu, ale aj na poodkrytie vízií, ktoré stoja na
prahu novej dekády.
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Je pravda, že za tie tri desaťročia, čo je skutočne dlhé
obdobie, sa u nás vo firme, ale aj okolo nás, toho zmenilo
veľa. Asi aj viac, ako by sme si dokázali pred tými rokmi
predstaviť. Striedali sa dobré aj zlé obdobia, ale
najdôležitejšie je, že vždy sme cítili, že sme pre našich
klientov potrební. Takže stále sme tu. A to aj vďaka vám,
našim   zákazníkom!   Preto   by   sme  každému jednému
z vás, takto hromadne, chceli skutočné úprimne
poďakovať za tú dlhú spoluprácu, za priazeň a podporu,
ktorú po celé tie roky pociťujeme. 
Ďakujeme tiež za všetky podnety, ktoré priniesli do našich
rozhodovaní vývoj, ktorý nás všetkých pozitívne ovplyvnil.

Naša spoločnosť sa za obdobie 30 rokov zmenila na mo-
dernú firmu. Tak v ponuke svojich služieb klientom, ako aj
vo svojej vlastnej vnútornej štruktúre fungovania. Pri našej
činnosti využívame najnovšie manažérske nástroje a
inovatívne postupy.
Neprestajne sa snažíme zvyšovať nielen kvalitu našich
činností - služieb, ale aj atraktivitu ponuky v zmysle
produktov.

®

OSLAVUJEME 30 ROKOV
VZNIKU SPOLOČNOSTI SOFOS

Máme okrúhlych tridsať. 
Vo veku človeka taká začínajúca zrelosť, vo veku
firmy už poriadna dávka skúseností a odžitých
situácií. A aj práve preto sa tešíme na všetko, čo
príde. Na každú novu príležitosť riešiť požiadavku,
ktorá môže byť napríklad aj výzvou. Nič sa u nás
nemení na tom, aby sme zostali v nasadení, v kto-
rom sa odzrkadľuje naša filozofia – robiť všetko tak,
aby ste vy, naši klienti, boli spokojní, aby sme si i pre
ďalšie roky udržali vašu priazeň.

Pre náš vnútorný SOFOS-mikrosvet si prajeme, aby
naši  ľudia  boli  s  podmienkami  pre prácu,  a teda
s našou firmou, spokojní. Aby ju považovali za spo-
ločenstvo, kam chodia síce do práce, ale tak, že sa
do nej tešia, kde radi pracujú a kde sa cítia dobre.
Pokiaľ sa nám toto bude dariť, tak sme pre-
svedčení, že výsledky nášho pôsobenia na trhu
budú aj naďalej pozitívne, a to predovšetkým
smerom k zákazníkom.

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


®

Kedy sa začal písať príbeh našej spoločnosti?  
Ako to celé začalo? 
Prečo práve názov SOFOS? 
Ako máme v našej spoločnosti nastavené hodnoty? 
Ako sme sa vyvíjali a kam smerujeme? 

Vedeli ste,  

Dozviete sa v exkluzívnom
článku časopisu 
SOFOS   ŽURNÁL 
venovanom histórii 
našej spoločnosti. 

https://www.sofos.sk/zurnal-2/
https://www.sofos.sk/zurnal-2/


04   Apríl 2022    SOFOS   ŽURNÁL 

Vážení čitatelia SOFOS   ŽURNÁLU,

dávame vám do pozornosti našu novú prezentačnú webovú stránku www.advantech.sk venovanú
značke Advantech. Zameriavame sa v nej najmä na produktové portfólio Embedded a IIoT. 
Na stránke tiež nájdete detailnejšie informácie o ponuke našich služieb.

VÁŠ NOVÝ TERMINÁL (NIELEN)
NA SLEDOVANIE VÝROBY
UTC-510 je odolný bezventilátorový priemyselný
10,1“ AiO počítač, vybavený širokouhlým dotykovým
LCD panelom, ktorý dokážete ovládať aj v rukaviciach.
 
Vďaka rôznorodosti periférií (kamera, čítačka magne-
tických prúžkov, RFID, 1D a 2D bar kódov) ho môžete
využiť nie len ako terminál na sledovanie prevádz-
kových dát vo výrobe a v automobilovom priemysle,
ale najmä v maloobchodných prevádzkach. Užívatelia
si ho na jednej strane obľúbia vďaka podpore inter-
aktívnych rozhraní, ktoré, na druhej strane, zabezpečia
pre prevádzkovateľa poskytovanie relevantného obsa-
hu a cielených propagácií orientovaných na zákazníka.
Oceníte  flexibilné možnosti montáže, či už VESA
uchytenie alebo montáž do panelu alebo možnosti
zmeny orientácie panela na šírku alebo výšku.

Počítače s dotykovým panelom série UTC-510 sú
najlepšou investíciou na zvýšenie spokojnosti použí-
vateľov, zvýšenie hodnoty značky a maximalizáciu
obchodných ziskov.

Súčasťou UTC-510 je nová generácia softvéru Advantech
DeviceOn/iService, ktorá umožňuje jednoduchú konfiguráciu,
nasadenie, monitorovanie a vzdialenú správu zariadení
Advantech (vybavenými OS Windows, Linux alebo Android),
aplikácií a integrovaných periférnych zariadení (snímač
čiarových kódov, čítačka kariet, fotoaparát, tlačiareň, atď.)
Používatelia môžu vzdialene ovládať pripojené zariadenia,
vytvárať snímky obrazovky, vykonávať aktualizácie a používať
možnosti vzdialenej pracovnej plochy na riešenie problémov
kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

®

www.advantech.sk

NOVÁ
WEBOVÁ
STRÁNKA

®

http://www.advantech.sk/
https://obchod.sofos.sk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=UTC-510&submit_search=


Technológia posúva priemyselnú automatizáciu do ďalšej fázy. Podporme tento
vývoj a vybudujme spoločne priemyselné siete novej generácie aj na Slovensku.
Oslovte nás s vašou požiadavkou, sme tu pre vás na ipc@sofos.sk

NOVÁ GENERÁCIA
PRIEMYSELNÝCH SIETÍ
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Moxa predstavuje novú generáciu priemyselných Ethernet switchov série EDS-4000 a EDS-G4000.
Na výber máme 68 modelov, ktoré vám pomôžu vybudovať priemyselné siete novej generácie a
zároveň posilnia prevádzkovú odolnosť v prostrediach automatizácie výroby, inteligentnej dopravy a
energetiky. Modelová rada je certifikovaná podľa noriem IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2 spĺňajúcich
vysoké zabezpečenie proti kybernetickým hrozbám v priemysle.

http://www.sofos.sk/
https://www.linkedin.com/company/sofos-a.s./
https://www.facebook.com/SOFOS-a-s-115306059906707/
https://obchod.sofos.sk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=EDS-400&submit_search=
https://obchod.sofos.sk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=eds-G40&submit_search=


Hľadáte výkonný firemný notebook s vysokou odolnosťou, jednoduchou správou,
pokročilým zabezpečením, modernými možnosťami konektivity, dlhou výdržou batérie a
praktickými rozmermi?

ZÁRUKA, AKÚ STE NEČAKALI!
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Tieto    náročné    technologické   a   biznis   požiadavky   spĺňa   notebook   HP   EliteBook 840 G8
(PN: 3G2Q8EA). Zažite prevratný počítačový výkon využitím moderných, výkonných a úsporných
procesorov   Intel   Core   i5  Processor 11. generácie, ktoré zaistia špičkovú podporu multitaskingu pri
používaní viacerých aplikácií naraz.

Zefektívnite svoju prácu a využite jedinečnú službu HP Active Care. Službu prediktívneho
monitorovania zdravia vášho zariadenia. Je založená na analytickej technológií HP TechPulse, ktorá
využíva strojové učenie a kontextové dáta, vďaka ktorým odhalí nedostatky vášho zariadenia. Dokáže
včas upozorniť na hrozbu zlyhania pevného disku alebo batérie a umožní vám vytvoriť požiadavku na
servis (v konzole AutoCase) a zabezpečiť výjazd partnerského alebo HP servisu.

http://www.sofos.sk/
https://www.linkedin.com/company/sofos-a.s./
https://www.facebook.com/SOFOS-a-s-115306059906707/
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udržať svoj počítač v chode kdekoľvek a kedykoľvek
znížiť prestoje inštalovanej bázy
zvýšiť zabezpečenie svojich dát
odhaliť poruchu ešte skôr ako k nej dôjde
rýchlo vyriešiť opravu vďaka automatizovanému
vytváraniu servisných požiadaviek
mať Onsite podporu preferovaným servisným
partnerom

Pre koho je služba určená? 
Pre každého, kto chce a potrebuje: analytické informácie o všetkých vašich

zariadeniach vrátane informácií o ich stave a zdraví
(HP TechPulse)
prehľady  o  využití  jednotlivých zariadení a reporty
z analýzy prostredia a prediktívne analýzy
vzdialenú diagnostiku a podporu od HP alebo vami
vybraného servisného partnera
odborný servis priamo na mieste (Onsite podpora)
a výmena dielov HP
prístup k vysoko kvalifikovaným agentom vzdialenej
podpory HP s dostupnosťou 24/7 na špeciálnej
telefónnej linke
podpora aj na cestách do viac ako 90 krajín sveta
(Travel Servis)
uchovanie chybných médií vám dá kontrolu nad
akýmkoľvek poškodeným médiom a zaručí ochranu
dát (Defective media retention)

Čo vám služba HP Active Care prinesie? 

V spoločnosti SOFOS, a. s. sme pre vás
pripravili balíčky Next Business Day Onsite
CarePack s Active Care za akčnú cenu.

Zamedzte neočakávaným
výpadkom a poruchám.
Služba poskytuje spoľahlivú
spätnú väzbu a rieši
problémy vášho zariadenia
skôr, ako nastanú.

Želáme Vám príjemné a pokojnéŽeláme Vám príjemné a pokojné
prežitie sviatkov jari.prežitie sviatkov jari.

Nech Vám Veľká noc prinesieNech Vám Veľká noc prinesie
dobrú náladu, smiech, radosťdobrú náladu, smiech, radosť

  a pohodu v kruhu Vašich blízkych.a pohodu v kruhu Vašich blízkych.
  

KKolektív spoločnostiolektív spoločnosti

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


SME TU PRE VÁS
UŽ 30 ROKOV

Už 30 rokov ste u nás na prvom mieste vy,
naši obchodní partneri.

Už 30 rokov si vážime vašu dlhoročnú
dôveru a vzájomnú spoluprácu.

Už 30 rokov vás inšpirujeme k pokrokovým
a nadčasovým technologickým riešeniam.
Už 30 rokov sa na nás môžete spoľahnúť.

Už 30 rokov sme tu s vami.
 

ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI.


