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Kontinuálne inovácie  
a investície do rozvoja sa vrátia
Zákazníci oceňujú komplexnosť ponuky  
v kombinácii s novými technológiami

Ing. Katarína Boledovičová
Chief Customer Experience & B2B Officer

Vážený zákazník,

v Orangei sa dlhodobo zameriavame na inovácie a investície do najnovších 
technológií v oblasti konektivity, bezpečnosti a nadstavbových služieb pre 
firmy a podnikateľov. Mobilná sieť od Orangeu je najkvalitnejšou na Sloven-
sku, a preto sa naďalej sústredíme na vylepšovanie parametrov 4G siete 
a zároveň na budovanie najrýchlejšej 5G siete. V roku 2022 sme nielenže 
dosiahli plánované 20 % pokrytie populácie Slovenska vysokorýchlostnou 
5G sieťou, ale ho aj prekročili a s ďalším budovaním neprestávame. Vďaka 
budovaniu 5G siete sme schopní poskytovať našim zákazníkom ešte kva-
litnejšie služby a dátovo náročnejšie IoT riešenia. Taktiež sme zákazníkom 
priniesli nové IoT siete (NB-IoT, LTE-M) a paušály (IoT Connect, NB-IoT 
Smart), IoT služby Smart Tracking, Smart Data a iné komplexné IoT riešenia 
podľa požiadaviek zákazníkov. Spustili sme aj nové komunikačné riešenie 
pre firmy, ktorým je Hlasová virtuálna privátna sieť cez internet. Do ponuky 
sme zaradili aj novú službu Internet pre firmy, ktorá predstavuje spoľahlivý 
internet aj so záložným pripojením na tej najlepšej technológii dostupnej na 
vašej adrese. 

Našou snahou je v ďalšom období ešte zintenzívniť aktivity v B2B oblasti, 
ktorá je pre nás kľúčová z pohľadu ambície byť jednotkou na trhu. Výsledky 
nezávislej štúdie realizovanej v medzinárodnom meradle ukázali, že naša 4G 
sieť s rýchlosťami do 300 Mbit/s, dostupnosťou pre 99 % populácie Sloven-
ska a už aj 5G siete s maximálnou teoretickou rýchlosťou do 1 300 Mbit/s sú 
najkvalitnejšími na Slovensku a zároveň aj najlepšími v Európe.

Vážime si vašu dôveru, chápeme vaše potreby a veríme, že nám naďalej 
zachováte priazeň.

Smartfóny stvorené pre váš biznis 10

Najlepšia  
mobilná sieť v teste  
v roku 2022
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Aby ste sa výhodne spojili so svetom biznisu 
alebo svojimi blízkymi.

Volania
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Go Biznis paušály

Získajte do firmy 5G s nekonečným 
biznisom aj výhodné zariadenie vďaka 
našim paušálom pre podnikateľov.

Vyberte si z našej ponuky paušálov práve ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

Viac o paušáloch sa dozviete na www.orange.sk/biznis/volanie/pausaly  
alebo u svojho obchodného zástupcu.

Go Biznis paušály prinesú do vašej firmy veľa výhod. Je len na vás, ako ich využijete 
a vylepšíte vďaka nim svoje podnikanie.

Hovory SMS/MMS Dáta v SR  
využiteľné aj v EÚ*

FUP 
(nekonečný biznis) 5G

Go Biznis 12 € 100 minút** 0,06 €* 750 MB 128 Kbit/s

Go Biznis 18 € 200 minút** 200* 1 GB 128 Kbit/s

Go Biznis 22 € nekonečné nekonečné* 4 GB 128 Kbit/s

Go Biznis 27 € nekonečné nekonečné* 8 GB 256 Kbit/s

Go Biznis 33 € nekonečné nekonečné* 18 GB 1 Mbit/s

Go Biznis 37 € nekonečné nekonečné* 24 GB 2 Mbit/s

Go Biznis 43 € nekonečné nekonečné* 35 GB 3 Mbit/s

Go Biznis 50 € nekonečné nekonečné* 70 GB 3 Mbit/s

Go Biznis 70 € nekonečné 500 1 000 GB 10 Mbit/s

* Objem dát v EÚ z predplateného objemu dát v paušále, ktorý nepodlieha účtovaniu roamingového poplatku, je uvedený v Cenníku 
služieb. Viac na www.orange.sk/roaming.

* SMS/MMS odoslané vo vybraných krajinách sveta** za 0,39 €/ks.
** Medzinárodné volania zo SR do EÚ/Zóny 1 sú spoplatnené pre paušály Go Biznis 22 € – 70 € za 0,03 €/min.

5 % 
extra zľava 

na zariadenie*

Extra zľava  
na zariadenie

Nekonečný biznis 
Po vyčerpaní mesačného dátového 
objemu vášho paušálu budete môcť 
naďalej surfovať s nižšou rýchlosťou 
sťahovania.

Bonus za  
prenos čísla

Výhodné spojenie služieb 
Love Biznis

5G v paušáloch 
Pre podnikateľov, ktorí majú Go Biznis 0 € 
až Go Biznis 100 €, sme 5G v paušáloch 
aktivovali automaticky.

* Platí pre vybrané paušály.
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Teraz je pre vás ešte dostupnejšie. Nepremeškajte príležitosť  
získať ho s výraznou zľavou. Spojte si hlasové paušály zo série Go  
a získajte Kombinovanú zľavu na zariadenie, s ktorou môže byť  
nový telefón váš už od 1 €.

Kombinovaná zľava  
na zariadenie

Zľava na špičkové zariadenie pre vašu firmu  
za spojenie hlasových paušálov Go Biznis.

Hľadáte špičkové zariadenie pre váš biznis?

Ponuka platí pri súčasnom uzatvorení minimálne jedného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorého predmetom je 
kúpa koncového telekomunikačného zariadenia, a jedného až štyroch Dodatkov bez kúpy koncového telekomunikačného zariadenia, 
v oboch prípadoch s viazanosťou na 24 mesiacov.

Ako to funguje?

Čím viac paušálov spojíte, tým väčší bonus na zariadenie získate.

Môžete spojiť až 5 paušálov. 

www.orange.sk/biznis/volanie/kombi-zlava
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Hviezdna séria
Samsung Galaxy S23
Galaxy S23/S23+/S23 Ultra

Objavte budúcnosť podnikania už dnes 

Nová séria smartfónov Samsung Galaxy S23 vyniká inovatívnymi funkciami, akou 
je dokonalá nočná fotografia, prvotriednym výkonom a ešte lepšou batériou než 
kedykoľvek predtým. 

Galaxy S23
  Veľký 2 400 x 1 080 Full HD+  
(425 PPI) displej

  6,1” Dynamic Amoled 2X  
(48 - 120 Hz) displej

  Hlavný 50 MP (2PD AF), F1.8,  
OIS fotoaparát

  Ultraširoký 12 MP, F2.2, AF fotoaparát 
so 120° uhlom záberu

  Teleobjektív 10 MP (PD AF), F2.4,  
OIS s 3x optickým priblížením

  Špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 2
  Super-rýchle bezdrôtové reverzné nabíjanie
  Vodoodolnosť IP68 (1,5 m & 30 min.)

Galaxy S23 Ultra
  Veľký 3 088 x 1 440 Quad HD+  
(500 PPI) displej

  Vonkajší 6,8” Dynamic Amoled 2X  
(1 - 120 Hz) displej

  Hlavný 200 MP (Super Quad Pixel AF), 
F1.7, OIS fotoaparát

  Ultraširoký 12 MP (2PD), F2.2, AF 
fotoaparát so 120° uhlom záberu

  Teleobjektív 10 MP (2PD), F2.4,  
OIS s 3x optickým priblížením

  Druhý teleobjektív 10 MP (2PD), F4.9,  
OIS s 10x optickým priblížením

  Špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 2
  Super-rýchle bezdrôtové reverzné nabíjanie
  Vodoodolnosť IP68 (1,5 m & 30 min.)
  Integrovaný S Pen

Galaxy S23+
  Veľký 2 340 x 1 080 Full HD+  
(393 PPI) displej

  Vonkajší 6,6” Dynamic Amoled 2X  
(48 - 120 Hz) displej

  Hlavný 50 MP (2PD AF), F1.8,  
OIS fotoaparát

  Ultraširoký 12 MP, F2.2, AF fotoaparát 
so 120° uhlom záberu

  Teleobjektív 10 MP (PD AF), F2.4,  
OIS s 3x optickým priblížením

  Špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 2
  Super-rýchle bezdrôtové reverzné nabíjanie
  Vodoodolnosť IP68 (1,5 m & 30 min.)

10



Aby ste si vo firme užili výhodné spojenie  
služieb a extra benefity za vernosť.

Love Biznis 
& vernostný 
program
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Vďaka balíku Výhody Love pre firmy budete 
mať svoje služby pokope na jednom mieste 
a získate tým množstvo výhod.  

Výhody  pre firmy

Vlastnosti služby  pre firmy
Love pre firmy je kombinácia hlasového paušálu, pevného pripojenia, vybraných 
Biznis služieb, prípadne aj mobilného internetu a Biznis TV. Čím viac služieb od nás 
využívate, tým väčšiu zľavu od nás získate. Vyberte si jednu zo zliav:
  extra bonus na zariadenia,
  zľava z faktúry.

Pevný  
internet

Hlasový  
paušál

Biznis riešenia/  
mobilný internet/ 

Biznis TV

Tip

Službu Love pre firmy si môžete spojiť aj so službou Kombinovaná zľava na  
zariadenie a získať tak väčšiu zľavu na vybrané zariadenie.

Biznis riešenia
Najmodernejšie technologické služby pre malé 
a stredné firmy. Riešenia zamerané na zvýšenie 
efektivity, bezpečnosť či zálohovanie dát. Aj 
vďaka nim tak môže váš biznis napredovať ešte 
efektívnejšie. 

Pevný internet
Optický internet, DSL alebo 4G pripojenie sú 
riešenia, ktoré si môžete zvoliť, aby bol váš 
biznis vždy online. Pevný internet je dostupný 
pre viac ako 98 % firiem na Slovensku.

www.orange.sk/biznis/love/vyhody-pre-firmy

bonus až do výšky  

1 500 €
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Orange ďakujem

Vernostný program, vďaka ktorému môžete  
využiť množstvo exkluzívnych zliav od našich 
partnerov.

zľava na produkty značky

zľava od spoločnosti 

Vážime si, že ste naším zákazníkom, preto vám ako poďakovanie 
prinášame vernostný program s vernostnou biznis kartou, vďaka ktorej 
si môžete užívať extra výhody.

Ak patríte k našim biznis zákaz-
níkom a ešte nemáte vernostnú 
kartu Orange ďakujem, navštívte 
nás v predajni Orangeu, ochotne 
vám poradíme.

Od svojho 
obchodného zástupcu 

Na predajnom 
mieste Orangeu

Máte vlastného obchodného 
zástupcu? Informujte sa u neho 
o vernostnej karte Orange  
ďakujem, ktorú vám môže  
spro stredkovať.

Kde získam kartu Orange ďakujem?

zľava na zariadenia

zľavy na čerpacích staniciach Shell

www.orange.sk/biznis/orange-dakujem

Ak ste biznis zákazníkom Orangeu minimálne 12 mesiacov, 
máte nárok na vernostnú kartu.

10  %

5  %

20  %

15  %

zľava na zariadenia
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Aby ste vylepšili podnikanie spoľahlivými 
komunikačnými riešeniami.

Komunikačné 
riešenia pre 
firmy 
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Hlasové riešenia  
so zákazníkmi

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS) prináša množstvo 
sofistikovaných hlasových funkcionalít pre mobilné a pevné 
čísla, ktoré výrazne zefektívnia komunikáciu a ušetria vaše 
náklady. Dosah služby a jej benefity sú dostupné pre široké 
spektrum malých, stredných, ale aj veľkých firiem.

Donáška jedla
Prepojenie zákazníka s operátorom, ktorý  
rieši objednávky s kuchyňou a rozvozom.

  Číslo podľa vášho výberu

  Vlastná uvítacia hláška

  Výber jazyka

  Automatická recepcia s hlasovým  
menu  (Aktuálnu ponuku nájdete na  
www.hladny.sk/Pre objednávku stlačte 2)

  Hudba počas podržania hovoru

  Prepojenie hovoru na šoféra

Lekáreň s e-shopom
Prepojenie pevnej linky lekárne s pevnou 
linkou e-shopu a dvoma mobilnými telefónmi.

  Číslo podľa vášho výberu ako hlavný 
kontakt na webe

 Vlastné uvítacie hlášky

 Výber jazyka

 Hudba počas podržania hovoru

 Automatická recepcia s hlasovým 
 menu (Ak voláte kvôli e-shopu, stlačte 1/ 
 Ak potrebujete overiť stav liekov v lekárni,  
 stlačte 2/Ak chcete poradiť s liekmi  
 a receptom, stlačte 3)

 Rozšírená odkazová schránka

Predajca automobilov
Prepojenie 8 showroomov a 1 centrály.

  Číslo podľa vášho výberu v každej 
pobočke

  Uvítacie hlášky a hudba počas  
podržania hovoru

  Rad a filtrovanie hovorov

  Automatická recepcia

  Kalendár hlášok a presmerovaní

  Zákaznícky portál HVPS

Realitná kancelária
Prepojenie kancelárie s mobilnými číslami 
maklérov po celom Slovensku. 

  Číslo podľa vášho výberu 
Jedno číslo pridelené na recepciu

  Online recepcia (aplikácia na prepájanie 
hovorov)

  Hudba počas podržania hovoru

  Rozšírené presmerovanie

  Konferenčný hovor (maklér + klient + 
právnik)

  Vlastná hláška (Aktuálne sme 
nedostupní, zanechajte nám odkaz  
a my sa vám ozveme)

  Spätné zavolanie, ak je obsadené

www.orange.sk/biznis/specialne-sluzby/prepojenie-pobociek/komunikacne-riesenia

Ako využiť HPVS službu na podnikanie? Predstavíme si 4 užitočné príklady.
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Tip

Dátová VPS cez 4G 
Ak sú iné spôsoby pripojenia 
neefektívne alebo technicky 
nerealizovateľné, pripojte si pobočku 
cez 4G. Stačí, ak sa nachádza 
v pokrytí 4G siete od Orangeu.

Vyberte si typ dátovej virtuálnej privátnej siete (VPS), ktorý najviac vyhovuje 
potrebám vašej firmy.

Doplnkové služby k Dátovej VPS:
  VPS monitoring,
  vzdialený prístup cez mobilnú sieť,
  proaktívny monitoring.

  Základná 
Bezpečné prepojenie pobočiek 
na komunikáciu v rámci firmy.

  Variabilná  
Kapacitu pripojenia je možné rozdeliť  
až do troch skupín podľa typu 
prenášaných dát a prideliť im prioritu.

  Interaktívna 
Kapacitu linky je možné rozdeliť až do 
troch skupín podľa typu prenášaných  
dát a prideliť im prioritu v pomere  
60/30/10 s prioritou prenášaného hlasu.

Dátová virtuálna 
privátna sieť

Prepojte si dáta vo firme. Sofistikované  
a bezpečné riešenie, ktoré spoľahlivo 
prepojí všetky vaše firemné pobočky.

Hlavné výhody:
  garantujeme vám vysokú rýchlosť pripojenia,

 vysoká bezpečnosť, kvalita a stabilita služby,

  efektívna a priama komunikácia medzi jednotlivými pobočkami, 

  možnosti voľby spôsobu pripojenia vrátane 4G siete,

  bez investičných nákladov a nutnosti budovania vlastnej infraštruktúry,

  do internej siete a systémov môžete pristupovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek,

  kvalitná sieťová infraštruktúra bez investícií.

www.orange.sk/biznis/prepojenie-pobociek/datova-komunikacia/datova-vps
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Aj podnikanie musí byť v bezpečí na to, aby 
prekvitalo. My vám pomôžeme chrániť citlivé 
informácie, infraštruktúru aj firemné know-how 
a vy sa môžete venovať dôležitejším veciam.

Bezpečnosť
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S novou službou Online ochrana chránite 
v našej sieti svoje zariadenia pred škodlivými 
útokmi z internetu. A nezáleží, či ste s mobilom 
na cestách alebo surfujete doma na notebooku.

Online ochrana

Otázku ochrany osobných údajov, súborov, aplikácií či peňazí našich zákazníkov 
vnímame ako veľmi dôležitú.  

A ako nová služba funguje?
Ak zákazník nevedomky navštívi podozrivý web, Online ochrana mu zabráni 
pokračovať bez súhlasu jeho administrátora. A to nie je všetko. Online ochrana vie 
toho oveľa viac:  
  Anti Spam,
  Anti Chat Bot,
  Anti Fishing,
  Anti Malware,
  kontrola webového prístupu (hazard, sociálne siete, rasizmus atď.),
  zákazník taktiež získa možnosť aktívne blokovať zvolený obsah na  
svojich telefónnych číslach výberom z preddefinovaných kategórií (hazard, 
sociálne médiá, video) alebo manuálnym zadaním konkrétnej adresy.

Jednoduchý manažment ochrany zariadení zamestnancov cez portál služby 
s možnosťou vytvárať rôzne profily pre rôzne skupiny zamestnancov. Možnosť 
nastavenia pracovnej doby a blokovania vybraných kategórií stránok (napríklad 
sociálne siete) iba počas práce.

Ochrana SIM karty 

už za 1 € mesačne

Ochrana pevného  
pripojenia do internetu 

za 4,99 € mesačne

Ochrana mobilu či tabletu 

za 2 € mesačne

Viac informácií na www.orange.sk/biznis/online-ochrana. 27
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Expertný audit kybernetickej bezpečnosti 
zameraný na vybrané kľúčové oblasti.

Technický bezpečnostný  
audit ESET

Hlavné výhody:
 Audit preveruje funkčnosť a efektívnosť implementovaných zabezpečovacích 
systémov v dôležitých či vysoko napadnuteľných oblastiach.

 Vaša bezpečnosť je v rukách špičkových profesionálov s celosvetovými 
skúsenosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti podnikov a inštitúcií.

 Efektívny nástroj na identifikáciu nedostatkov zabezpečenia a na vytýčenie 
spôsobu odstránenia možných hrozieb ešte pred ich vznikom.

 Súčasťou auditu je kontrola hneď viacerých aspektov a úrovní bezpečnosti 
relevantných k IT prevádzke (fyzická a operačná bezpečnosť, sieťová 
bezpečnosť, identifikácia technických hrozieb).

 Výstupom auditu je auditná správa, ktorá obsahuje identifikáciu konkrétnych 
hrozieb aj s návrhom na ich odstránenie či minimalizáciu, priblíženie možných 
dôsledkov nájdených ohrození a manažérske zhrnutie aktuálneho stavu 
zabezpečenia.

Typický bezpečnostný audit

  Pre zákazníkov s maximálne 500 počítačmi, 10 servermi a 2 lokalitami v Bratislave 
alebo jej okolí je audit poskytovaný za štandardnú cenu 3 300 € bez DPH.

  Pre väčších zákazníkov, zákazníkov mimo okolia hlavného mesta či zákazníkov so 
špeciálnymi požiadavkami sa vytvára individuálna ponuka.

Nenecháme vás v tom

  Vzhľadom na širokú škálu rôznych potenciálnych rizík nevieme garantovať, že vás 
budeme vedieť ochrániť pred každou identifikovanou hrozbou. Spravíme však 
maximum pre to, aby sme nedostatky zabezpečenia nielen identifikovali, ale aj 
adresovali konkrétnymi riešeniami z nášho portfólia alebo v spolupráci s našimi 
spoľahlivými partnermi.

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/bezpecnostne-riesenia/Technicky-bezpecnostny-
audit-ESET 29
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Komplexná ochrana pred rôznymi  
druhmi hrozieb.

Firemné riešenia ESET

ESET 
Protect Entry

ESET 
Protect 

Advanced

ESET 
Protect 

Complete

ESET 
Protect 

Enterprise

ESET 
Protect Mail 

Plus

Vzdialená správa zabezpečenia 
v cloude

Pokročilá viacvrstvová ochrana —

Zabezpečenie súborových 
serverov —

Úplné šifrovanie disku — —

Cloudový sandbox —

Zabezpečenie e-mailovej 
komunikácie — — —

Ochrana cloudových aplikácií — — — —

Detekcia a reakcia na útoky 
(EDR) — — — —

Cena bez DPH 
10 licencií na 1 rok 365 € 475 € 584 € Individuálna 

ponuka 216 €

Hlavné výhody:
 Viacvrstvová ochrana: bezpečnostné riešenie poskytuje najvyššiu úroveň 
zabezpečenia zariadení vďaka neustálej detekcii malvéru.

  Jednoduché ovládanie: administrátorská konzola na jednoduchú správu 
chránených zariadení. Možnosť cloudového alebo lokálneho nasadenia.

  Kompatibilita: podpora pre pracovné stanice, smartfóny aj virtuálne 
počítače naprieč platformami Windows, Mac, Linux, iOS a Android.

  Pre každé podnikanie: škálovateľné riešenie dokonale prispôsobené 
potrebám všetkých druhov podnikov. Balíky pokročilých firemných riešení  
už od 5 chránených zariadení.

  Úplné šifrovanie disku: efektívne riešenie na šifrovanie systémových diskov, 
diskových oddielov alebo celých zariadení, ktoré pomáha zaistiť súlad  
s právnymi predpismi.

Ceny sa môžu líšiť podľa individuálnej ponuky. 

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/bezpecnostne-riesenia/eset-firemne-riesenia
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Typickým cieľom DDoS útokov sú webové stránky, e-shopy, platobné brány, ale 
aj iné služby založené na IP protokoloch, ktoré tieto útoky zahltia požiadavkami, 
a tým ich na istý čas vyradia z prevádzky. Zabezpečte svoju sieť a ochráňte svoje 
podnikanie pred nechcenými výpadkami a prípadnou stratou tržieb. 

DDoS ochrana je služba, ktorá bez zásahu človeka vyhodnotí, že prebieha  
útok, a vykoná kroky, ktoré vedú k jeho čo najväčšej eliminácii.

Pri definícii a nastavení jednotlivých parametrov služby vychádzame zo svojich 
dlhoročných znalostí. Služba DDoS ochrana sa aplikuje na celý pridelený rozsah 
IP adries a je určená zákazníkom s garantovanou biznis konektivitou od Orangeu, 
keďže jej nastavenie priamo závisí od veľkosti internetového pripojenia. 
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Ochrana proti DDoS útokom z internetu,  
ktoré zahlcujú vašu infraštruktúru a môžu 
tak spôsobiť jej výpadok.

DDoS ochrana

Hlavné výhody:
  identifikácia a zastavenie útoku prebiehajú automaticky a okamžite bez 
akéhokoľvek manuálneho sledovania,

  vaša infraštruktúra bude dostupná aj v prípade útoku, takže sa nemusíte 
obávať žiadnych strát pri jej výpadku,

  okrem samotnej služby získate od nás aj prístup na zákaznícky portál,  
na ktorom budete môcť sledovať štatistiky o útokoch na svoju organizáciu  
a nasledujúcich použitých opatreniach.

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/bezpecnostne-riesenia/ddos-ochrana
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Ponúkame vám komplexné riešenie sieťovej bezpečnosti na úrovni firewallu 
prostredníctvom služby Manažovaná bezpečnosť – Virtuálny firewall Cisco ASA, 
ktorú poskytujeme formou výkonných virtuálnych nástrojov na zariadeniach 
prevádzkovaných v našom dátovom centre TechPark.
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Služba obsahuje:

  inštaláciu a konfiguráciu zariadenia podľa vašich požiadaviek,
  zabezpečenie celkovej funkčnosti poskytnutého zariadenia,
  aktualizáciu softvérového vybavenia v záujme neprestajnej bezpečnosti systému,
  vykonávanie technických zásahov na vaše vyžiadanie,
  riešenie problémov. Tip

Ak má vaša firma centrálu a viacero pobočiek, môžeme ich kvôli jednoduchšiemu 
prístupu všetky zaradiť pomocou MPLS VPN do jednej siete. Pristupovať na internet 
budú cez naše dátové centrum a zároveň budú chránené firewallom. 

Manažovaná 
bezpečnosť – Virtuálny 
firewall Cisco ASA

Služba zabezpečujúca ochranu a integritu vašej  
siete či prístup k dátam a ku cloudovým službám.

Hlavné výhody:
  ochrana vlastnej siete a infraštruktúry,

  užitočné funkcionality na nastavenie základnej bezpečnosti,

  vysoká dostupnosť firewallu/bezpečnostného zariadenia,

  riešenie pre vašu firmu navrhnuté na mieru,

  možnosť nastavenia pravidiel komunikácie, povolenia IP/portov,  
konfigurácie NAT, PAT, VLAN, DMZ, IPSec a mnoho ďalších,

  o komplexnú správu a vykonávanie všetkých potrebných konfigurácií 
sa postaráme za vás a vy už viac nemusíte investovať do drahých  
fyzických zariadení na ochranu svojej siete.

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/bezpecnostne-riesenia/manazovana-bezpecnost
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Služba poskytuje komplexné zabezpečenie siete proti škodlivému softvéru, krádeži  
citlivých informácií a iným hrozbám vrátane špičkového antispamového filtra, filtrovania  
webu a funkcií filtrovania obsahu.
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Pokročilé funkcionality Juniper UTM

Aplikačný firewall 
Umožňuje individuálne definovanie pravidiel 
pre jednotlivé aplikácie. Podľa individuálne 
nastavených kritérií dokáže zablokovať či, 
naopak, povoliť akcie vyvolané aplikáciou.

Antispam
Viacvrstvová ochrana proti nevyžiadanej pošte 
obsahujúca denne aktualizovanú databázu 
phishingových URL adries. 

Web filtering
Zablokovanie prístupu k definovaným skupinám 
webových stránok (viac ako 90 kategórií), 
individuálnym stránkam či podstránkam.

IPS/IDS 
Kontrola internetového toku informácií, ktorá 
obsahuje databázu viac ako 8 500 denne 
aktualizovaných signatúr a dokáže identifikovať 
rôzne anomálie, útoky či podozrivé správanie 
aplikácií. 

Content filtering
Blokovanie prístupu k určitým typom súborov  
(PDF, DOCX a iné). Vďaka tejto funkcionalite viete 
ochrániť svoju sieť pred prenosom škodlivého 
obsahu či zabrániť posielaniu citlivých súborov 
mimo svojej siete.

Manažovaná  
bezpečnosť – Juniper UTM

Služba zabezpečujúca ochranu a integritu vašej siete  
či prístup k dátam a ku cloudovým službám  
s možnosťou pridania pokročilých funkcionalít.

Hlavné výhody:
  zvýšenie úrovne bezpečnosti vo firme,

  silná kontrola internetovej prevádzky až na aplikačnej úrovni – v prípade 
výskytu škodlivého toku informácií zariadenie vyhodnotí dáta a nepustí ich 
ďalej do siete,

  možnosť filtrácie stránok, ktoré zamestnanci nemajú dovolené navštevovať,

  filtrácia typov súborov, ktoré sa nemôžu posielať, resp. sťahovať,

  kontrola spamu so silnou antiphishingovou ochranou.

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/bezpecnostne-riesenia/manazovana-bezpecnost
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Získajte neobmedzené a stabilné internetové
pripojenie na mieru pre svoju firmu a množstvo
doplnkových služieb.

Internet  
a dátové  
služby
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K pevnému pripojeniu vám odporúčame tieto služby:

Mobilný dátový prístup do firmy 
Umožňuje pripojenie do firemnej počítačovej siete (LAN) pomocou mobilných zariadení. Kanceláriu 
tak máte poruke odkiaľkoľvek. 

Proaktívny monitoring 
Proaktívne vás informuje o vyťaženosti a chybovosti linky. V závislosti od svojich preferencií 
dostanete informáciu cez SMS, e-mailom alebo telefonicky.
 
Záloha pevného pripojenia 
V prípade výpadku primárneho pripojenia vás automaticky prepneme  
na záložné pripojenie, kým výpadok neodstránime.

Podmienkou získania garantovanej rýchlosti je uzavretie osobitnej dohody o poskytovaní garantovanej rýchlosti a technologická 
uskutočniteľnosť.

Vieme pripojiť vaše kancelárie, prevádzky, logistické centrá,  
ale aj veľké biznisové budovy kdekoľvek na celom Slovensku. 

So službou získate nepretržitú technickú kontrolu, monitorovanie siete,  
firemné aplikácie, cloudové a iné doplnkové služby, kedykoľvek potrebujete.

Pripojenie 
s garantovanou 
rýchlosťou

Vysokokvalitný internet s najmodernejším  
pevným alebo bezdrôtovým pripojením. 

Hlavné výhody:
  garantujeme stabilitu a rýchlosť internetového pripojenia,

  neobmedzujeme objem prenesených dát,

  celá prenosová kapacita linky je určená výlučne na vaše využitie,

  automaticky vám môžeme prideliť až 8 verejných IP adries,

  možnosť pripojenia cez rôzne technológie (káblové optické pripojenie, 
mikrovlnné pripojenie).

www.orange.sk/biznis/internet/pevny-internet
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Základná charakteristika
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Pevné pripojenie na internet 4G

Rýchlostné varianty 2/2 Mbit/s 4/4 Mbit/s 6/6 Mbit/s 8/8 Mbit/s 10/10 Mbit/s

Mesačný poplatok  
pri 24-mes. viazanosti*

167 € 191 € 215 € 227 € 239 €

Dátová virtuálna privátna sieť cez 4G

Rýchlostné varianty 2/2 Mbit/s 4/4 Mbit/s 6/6 Mbit/s 8/8 Mbit/s 10/10 Mbit/s

Mesačný poplatok  
pri 24-mes. viazanosti*

167 € 191 € 215 € 227 € 239 €

Bližšie informácie o dátovej virtuálnej privátnej sieti cez 4G nájdete na stranách 30 – 31. * Uvedené ceny sú s DPH.

Tip
Služba je vhodná aj na pripojenie dočasných prevádzok alebo prevádzok 
v ťažko dostupnom teréne mimo infraštruktúry (staveniská, lesné podniky a pod.).

Ideálne riešenie internetového pripojenia pre 
firmy, ktoré sa nachádzajú mimo dostupného 
optického pokrytia.

Pripojenie  
cez 4G sieť

Hlavné výhody:
  prinášame vám zmluvne garantovanú rýchlosť podľa vašich požiadaviek  
až do 10 Mbit/s,

  rovnaká rýchlosť sťahovania a odosielania dát,

  ponúkame možnosť výhodného prenájmu telekomunikačných zariadení,

  služba vhodná aj na prepojenie pobočiek pomocou virtuálnej privátnej siete,

  jednoduchá a rýchla inštalácia.

www.orange.sk/biznis/internet/pevny-internet
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Podmienkou využívania zvýšených rýchlostí prenosu dát, ktoré umožňuje táto služba, je používanie takého konvertora,  
ktorý umožňuje rýchlosť prijímania dát 1 Gbit/s a rýchlosť odosielania dát 150 Mbit/s.

Svoje pokrytie stále rozširujeme. Overte si jeho dostupnosť:
www.orange.sk/biznis/internet/pevny-internet#overenie-dostupnosti.

S FiberNet Biznis bez problémov surfujete, vybavujete pracovné e-maily alebo 
sťahujete a odosielate väčšie objemy dát nielen doma, ale aj v kancelárii.

FiberNet Biznis

Najrýchlejšie, najstabilnejšie a bezpečné pripojenie  
cez optickú sieť vám zaručí ultrarýchle sťahovanie  
a odosielanie dát, dôležité pre vaše podnikanie. 

Hlavné výhody:
  ochrana vášho počítača – bezpečnostný balík ESET v cene,

  neobmedzené dáta,

  rýchla a bezplatná inštalácia,

  bezplatné doplnkové služby: bezpečnostný balík ESET,  
pevná IP adresa (IPv4) a reverzný DNS záznam.

Optiku vám vieme dotiahnuť, aj keď nie ste v pokrytí. Neváhajte nás kontaktovať  
cez obchodníka a nájdeme riešenie pre váš biznis.

FiberNet Biznis FiberNet Biznis Plus

Rýchlosť až do 250/100 Mbit/s Rýchlosť až do 500/250 Mbit/s

Pevná IP adresa (IPv4) Pevná IP adresa (IPv4)

ESET bezpečnostný balík ESET bezpečnostný balík

Neobmedzené množstvo dát Neobmedzené množstvo dát

Zariadenia len za 0,99 € Zariadenia len za 0,99 € 

Bezplatné doplnkové služby Bezplatné doplnkové služby

Rýchla a odborná inštalácia Rýchla a odborná inštalácia

Zrýchlenie na 1 Gbit/s len za 1 € Zrýchlenie na 1 Gbit/s len za 1 €

39,98 € mesačne 59,99 € mesačne

www.orange.sk/biznis/internet/pevny-internet

ESET  
v cene  
a 1 Gbit 
rýchlosť  

za 1 €
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Tip
Vďaka ovládaniu prístupových zariadení cez centralizovaný riadiaci systém môžete 
nastaviť rôzne úrovne oprávnenia prístupu do siete a na internet pre návštevy, 
sezónnych pracovníkov či pre stály personál.

Službu Manažovaná Wi-Fi môžete využívať v interných priestoroch (napr. kaviarne, 
čakárne, obchody, kancelárske priestory, reštaurácie, prevádzky, hotely, penzióny, 
obchodné a priemyselné centrá) a zároveň v externých priestoroch (napr. parky  
a námestia rôznych veľkostí).

Hlavné výhody:
  prístupový bod bez problémov obslúži minimálne 60 zariadení naraz, 
obyčajný router zvládne maximálne 7 – 8 zariadení,

  vyššia priepustnosť cez Wi-Fi a/alebo z Wi-Fi oproti bežným routerom  
(až do 70 %),

  pokročilejšie konfigurácie bezpečnosti a iných firemných politík,

  možnosť roamingu zariadení medzi jednotlivými prístupovými bodmi,

  ďalšie funkcie ako distribuovaná inteligencia, spravodlivé rozdelenie šírky 
pásma pre klientov a bezdrôtové prepojenie prístupových bodov,

  nedochádza k vzájomnému rušeniu signálu ako pri bežných Wi-Fi routeroch,

  ide o manažovanú službu so SLA, takže sa o všetko postaráme za vás.

Manažovaná Wi-Fi

Profesionálne Wi-Fi riešenie v kaviarni, čakárni  
či v reštaurácii. Dohliadneme na funkčnosť  
a dostupnosť pre vašich zákazníkov. 
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uVezmite si do firmy spoľahlivý pevný internet. Teraz k nemu získate aj Internet  
so sebou, vďaka ktorému máte vlastnú Wi-Fi aj mimo kancelárie.

Aktivujte si službu Internet so sebou  
a môžete využívať tieto výhody:
  objem dát až 5 GB mesačne,
  po prečerpaní objemu dát môžete pokračovať  
so zníženou prenosovou rýchlosťou 128 Kbit/s,

  možnosť dokúpiť si jednorazové zvýšenie dát o 1 GB za 4 €,
  bez aktivačného poplatku.

Ponuka je dostupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú viazaný internet.

Internet so sebou

Trávite veľa času na služobných cestách? 
Nezabudnite na ne zobrať so sebou náš spoľahlivý 
internet, s ktorým sa jednoducho pripojíte aj  
mimo office.

Už od 3 €  
mesačne

Pevný optický internet:
 Home Safe Fiber Basic 
 Home Safe Fiber Optimal 
 Home Safe Fiber Premium 
 Home Safe Fiber Top 
 FiberNet Biznis
 FiberNet Biznis Plus 

Pevný internet DSL:
 Home Safe aDSL Light
 Home Safe aDSL Basic
 Home Safe aDSL Optimal
 Home Safe aDSL Premium
 Home Safe vDSL Basic
 Home Safe vDSL Optimal
 Home Safe vDSL Premium

Pevný optický internet Partner:  
 Home Safe Fiber Partner Basic
 Home Safe Fiber Partner Optimal
 Home Safe Fiber Partner Premium
 Home Safe Fiber Partner Top

Domáci/firemný 4G internet:  
 Home Safe 4G Optimal
 Home Safe 4G Premium
 Firemný 4G internet Optimal
 Firemný 4G internet Premium 
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Chcete vo svojej firme využívať to najlepšie  
v oblasti technológií a bezpečnosti dát?

Využite služby dátového centra Orange TechPark 
a získajte moderné riešenia a podporu našich 
certifikovaných odborníkov. 

Služby 
dátového 
centra
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kDátové centrum TechPark poskytuje špičkové služby housingu, hostingu či cloudové 
riešenia pre firmy rôznych veľkostí. Pridajte sa k takmer 3 miliónom našich zákazníkov 
a využívajte všetky jeho výhody. Budova postavená ako dátové centrum bez 
kompromisov.

Budova Orange TechParku

  Budova je situovaná mimo záplavovej zóny, vzletového a náletového kužeľa letiska.
  Aplikovaný systém zónovania priestoru dátového centra.
  Dátové centrum podľa štandardu TIER 3.
  Rozširovanie systémov počas prevádzky a servisné výkony.
  Systém zabezpečenia nepretržitého chladenia IKT zariadení. 
  Monitoring a dispečing 24/365.
  EPS, VESDA a stabilné hasiace zariadenie.
  Detekcia zaplavenia.
  Kamerový systém.
  Poplachový systém narušenia.
  Prístupový kontrolný systém.
  Oddelenie technologických zón od zón s IKT.

Hlavné výhody:
  bezpečnosť na najvyššej úrovni,

  garantovaná 99,982-percentná dostupnosť dátového centra,

  použitie špičkových technológií,

  skúsený tím prevádzky dátového centra s 15-ročnou praxou,

  spĺňa parametre kategórie TIER štandardov Uptime Institute.

Orange TechPark

Priestory, v ktorých spájame špičkové  
hardvérové a softvérové riešenia  
prispôsobené vašim potrebám.

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/techpark
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mVďaka službe Virtuálne dátové centrum sa už nemusíte starať o vlastný fyzický 
hardvér, prevádzkovať ho a udržiavať. Usporíte tak dôležité investičné a prevádzkové 
náklady a na rozdiel od fyzického servera dokážeme jeho výkon prakticky okamžite 
prispôsobiť vašim požiadavkám či sezónnemu dopytu. 

Interiér budovy TechParku

Tip
Virtuálne dátové centrum ponúka efektívny spôsob, ako získať dostatočný výkon na 
prevádzku IT s individuálnym nastavením podľa vašich potrieb a požiadaviek. 

Virtuálne  
dátové centrum

Prevádzka vašich IT systémov bez potreby  
investícií do hardvérových riešení.

Hlavné výhody:
  garantovaný a dedikovaný výpočtový výkon,

  možnosť dynamicky meniť parametre servera (vCPU, RAM, HDD),

  garancia vysokej dostupnosti služby,

  flexibilné riešenie na virtualizačnej platforme VMware, ktoré vám umožňuje 
vytvárať si vlastné virtuálne servery,

  individuálne nastavenie a škálovateľnosť parametrov, 

  operačný systém podľa vašich požiadaviek s možnosťou prenájmu 
softvérových licencií spoločnosti Microsoft,

  prehľadné webové prostredie,

  všetky dáta sú uložené výlučne na Slovensku v špeciálnych priestoroch 
Orange TechParku.

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/techpark/virtualne-datove-centrum
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v dátovom centre Orange TechPark.

  Synchronizácia a zdieľanie dát 
Synchronizovať dáta a pracovať so službou môžete aj pomocou iných 
softvérových klientov na rôznych platformách. Orange úložisko vám zároveň 
jednoducho umožňuje zdieľať dáta s ostatnými používateľmi.

  Zálohovanie 
Vaše dáta sa zálohujú automaticky a zároveň sa nemusíte báť o bezpečnosť, 
keďže v rámci služby máte možnosť svoje dáta aj kryptovať.

  Pripojenie externých dátových úložísk 
Do svojho Orange úložiska môžete pripojiť aj externé dátové úložiská, aby ste mali 
všetko dôležité na jednom mieste. K vášmu úložisku je možné pripojiť a používať  
aj externé dátové úložiská ako Google Drive, Dropbox, Amazon S3, FTP servery.

Orange 
úložisko

Zdieľanie, ukladanie a synchronizácia dát  
kdekoľvek na svete a z rôznych zariadení.

Hlavné výhody
Jednoduché zriadenie služby:
  nemusíte si konfigurovať žiadny server ani softvér,

  v rámci služby získate požadovanú diskovú kapacitu spolu  
s prístupovým menom a heslom,

  videokonferencie v rámci platformy.

Používanie služby:
  cez webové rozhranie v operačných systémoch Win, Mac OS, Linux,

  prostredníctvom desktopovej, resp. mobilnej aplikácie 
na platformách Android a iOS,

 pomocou iných aplikácií pre ďalšie platformy a operačné systémy.

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/techpark/cloud
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Získajte nástroje, ktoré vám umožnia 
efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu.

Biznisové  
aplikácie
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65Služba Microsoft 365 je komplexné cloudové riešenie pre vašu firmu, ktoré umožňuje  
pracovať odkiaľkoľvek a spolupracovať tak so svojím tímom na diaľku. Riešenie 
pokrýva kompletne vaše potreby e-mailovej kmunikácie, ale aj práce s aplikáciami 
balíka Microsoft. 

Všetky vykonané zmeny sa aktualizujú v momente, ako sa opäť pripojíte do dátovej 
siete. Prístup je možný buď priamo z webového rozhrania, prípadne si môžete aplikáciu 
nainštalovať do svojho zariadenia a pristupovať k nej aj bez dátového pripojenia. 

Služba obsahuje:
  e-mailovú schránku Exchange online vrátane zdieľaného  
kalendára v rámci firmy (jednoduchá organizácia stretnutí), 

  nástroj na firemnú komunikáciu Microsoft Teams,
  priestor 1 TB vo OneDrive pre každého užívateľa  
a 1 TB Sharepoint pre firmu,

  ukladanie a zdieľanie dokumentov SharePoint, vhodné  
napríklad na knihu jázd alebo evidenciu dochádzky online,

  aplikácie na vytváranie a editovanie dokumentov:    

6,12 €  
s DPH/mesiac

Balík Microsoft 365 pre 
jedného používateľa už od

Hlavné výhody:
 zvýšenie efektivity práce,

  možnosť práce viacerých používateľov na jednom dokumente súčasne,

  kompletná automatická záloha v cloude,

  flexibilita pri zriaďovaní nových používateľov a správe licencií,

  vždy aktuálna verzia aplikácií Microsoft Office,

  ušetrenie nákladov na obnovu drahého hardvéru a licencií,

  nepotrebujete žiadne vstupné náklady na infraštruktúru, za službu  
platíte iba mesačný poplatok.

Microsoft 365

Komplexný balík kancelárskych aplikácií 
a e-mailového riešenia na efektívnu prácu 
v kancelárii, ale aj mimo nej.

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/virtualna-kancelaria/microsoft-365
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Vyberte si jednu z platforiem manažmentu mobilných zariadení  
v cloudovom alebo on-premise riešení:

  Samsung Knox
  MobileIron
  VMware Workspace ONE
  BlackBerry EMM

  Citrix XenMobile
  IBM MaaS360
  SOTI MobilControl

Softvérové riešenia ako Samsung Knox, MobileIron a ďalšie oddeľujú v mobilných 
zariadeniach firemné dáta od súkromných a poskytujú zabezpečený tunel na prístup  
k firemným dokumentom. Viac sa o riešení Samsung Knox dočítate na s. 56 a 57.
V prípade, že sa citlivé osobné údaje nachádzajú v mobilných zariadeniach vašich 
zamestnancov a chcete mať maximálnu istotu, že sú v bezpečí, zvoľte Manažment 
mobilných zariadení.

Manažment  
mobilných zariadení

Centralizované riešenie manažmentu a plnej kontroly 
vašich firemných mobilných zariadení na diaľku.

Hlavné výhody:
  správa mobilných zariadení vrátane nastavenia autorizovaného prístupu 
do internej siete, lokalizácia či vymazanie, 

  ochrana citlivých firemných dát,

  oddelenie firemných a súkromných dát v mobilnom zariadení,

  manažment a správa mobilných aplikácií, 

  prehľad o všetkých mobilných zariadeniach vo vašej firme 
na jednom mieste cez jedno webové rozhranie,

  bezplatné konzultácie a výber vhodného riešenia,

  možnosť objednania školenia pre používateľov alebo administrátorov služby,

  aktivácia a napojenie na interné systémy.
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www.orange.sk/biznis/it-riesenia/virtualna-kancelaria/manazment-mobilnych-zariadeni
63



B
ac

ku
p 

E
xp

er
t

Vyberte si verziu podľa svojich potrieb

Je len na vás, či sa rozhodnete pre verziu pre 
jednotlivca alebo pre firmu. Verzia pre jednotlivca 
poskytuje zálohu mobilného zariadenia alebo  
PC, zatiaľ čo verzia pre firmu umožňuje zálohovať 
aj servery, sharepoint a iné zdieľané služby.

Služba vám umožňuje:

  automatické zálohovanie zariadenia,
  bezpečné zdieľanie dokumentov 
medzi zamestnancami,

  prístup k dátam cez web 
alebo aplikáciu Backup Expert.

Tip
Ak vaša firma pracuje 
s dokumentmi, ktoré majú pre vás 
nevyčísliteľnú hodnotu, poistite si 
svoj úspech tým, že ich zálohujete.

Backup Expert

Bezpečný spôsob automatického zálohovania, 
prenosu a synchronizácie firemných dát s garanciou 
profesionálneho šifrovania priamo v zariadení. 1,80 €  

s DPH/mesiac

Služba Backup Expert 
už za

Hlavné výhody:
  vysoká bezpečnosť vďaka použitiu neprelomiteľného šifrovacieho kľúča  
AES-256, ktorý sa používa aj v internetbankingu,

  vytváranie zálohy svojich dát až v 30 verziách,

  automatizácia zálohovania, po ktorej vždy dostanete správu o úspešnosti,

  zálohovanie počítačov a mobilných zariadení, ale aj databáz, sieťových 
diskov či e-mailového servera,

  optimalizácia zálohovania (systém zbytočne neukladá verzie, v ktorých  
nebola vykonaná zmena, čo vám šetrí priestor),

  možnosť nastaviť vlastné heslo na zamknutie zálohovaných dát.

www.orange.sk/biznis/it-riesenia/virtualna-kancelaria/back-up-expert
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Vedeli ste, že vaše zariadenia „rozprávajú“? 
Naše telemetrické riešenia vám pomôžu ich reč 
pochopiť. Využite naše vyspelé technológie na 
prenos dát, ich analýzu a interpretáciu alebo 
naše IoT služby na riešenie konkrétnych úloh.   

Telemetrické  
a IoT služby

67



Internet vecí

Moderný systém mestského parkovania, odčítania stavu vodomerov či 
efektívny dohľad nad výrobou na diaľku sa onedlho stanú štandardom.

Tip
Dodáme vám riešenia na mieru.
Napíšte nám na internetveci@orange.sk a my sa vám ozveme.
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Ako to funguje?

Zariadenia pripojené na internet vecí pomocou nízkoenergetickej siete komunikujú s centrálnou 
platformou vďaka špeciálnym senzorom, ktoré vydržia fungovať roky bez potreby výmeny batérie.

Tie prenášajú informácie obojsmerne bezdrôtovou technológiou, čím nám umožňujú ovládať 
zariadenia na úplne novej úrovni – na diaľku, pomocou jednoduchej aplikácie alebo webu a hlavne 
bez potreby ľudského zásahu.

Príklady využitia

  inteligentné parkovanie
  manažment odpadového hospodárstva 
  monitorovanie spotreby energií  
(teplo, voda, elektrina, plyn) 

  monitorovanie kvality ovzdušia 
v budovách 

  monitorovanie prostredia vďaka 
profesionálnym meteostaniciam 

  detegovanie a monitorovanie únikov  
v distribučných sieťach

  monitorovanie výrobného procesu 
v priemysle a mnoho ďalších

Internet vecí

Technologické zariadenia sa vďaka internetu vecí 
menia na inteligentných pomocníkov, ktorí sú 
schopní vyriešiť mnohé problémy za vás. 

www.orange.sk/biznis/specialne-sluzby/internet-veci/internet-of-things
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  Vodiči: aktuálne informácie o voľných parkovacích miestach kvôli 
komfortnému parkovaniu na verejných aj súkromných parkoviskách, 
platba za parkovanie pomocou aplikácie.

  Mestá: komplexné informácie o vyťaženosti parkovacích miest ako 
podklad na návrh a implementáciu parkovacej politiky.

  Prevádzkovatelia parkovísk: prehľad o využívaní parkoviska 
a obsadenosti jednotlivých parkovacích miest.

Zaparkuj.to 

Prináša optimalizované riešenia parkovania v mestách, ale aj  
v súkromných priestoroch. Vďaka moderným senzorom  
a nízkoenergetickej sieti od Orangeu sa dá parkovanie  
vyriešiť skutočne efektívne.

Vyskúšajte Zaparkuj.to

Skúste službu Zaparkuj.to priamo vo svojom webovom 
prehliadači na adrese zaparkuj.to alebo si stiahnite 
aplikáciu Zaparkuj.to z App Store alebo z Google Play.

Postavte riešenie Zaparkuj.to na mieru

  Použite senzory alebo kamerový systém na zistenie obsadenosti 
parkovacieho miesta. 

  Moderné parkovacie automaty a závorové systémy na riadenie platieb  
a toku parkujúcich.

  Centrálny systém tieto informácie spracúva a pomocou prehľadného 
webu a mobilnej aplikácie sa dostanú k vám i k vašim koncovým 
používateľom – vodičom.

Zaparkuj.to

Zaparkuj.to je komplexné riešenie parkovania. 
On-line informácie, štatistiky o využití parkovacích miest 
a pokročilé funkcie pre parkujúcich cez prehľadné aplikácie.

www.orange.sk/biznis/specialne-sluzby/internet-veci/zaparkuj-to
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yPaušál IoT Connect je určený na prenos dát pre bezpečnostné a kamerové systémy,

samoobslužné a parkovacie automaty, ATM a POS terminály, domáce a firemné
alarmy či na meranie spotreby plynu, elektrickej energie a vody.

IoT paušály

Kvalitné pripojenie na odolných telemetrických IoT  
SIM kartách v kombinácii so SIM manažérom vám  
umožňuje monitorovanie zariadení aj na diaľku. 

IoT paušál a doplnkové dátové balíky

Účastnícky program Aktivačný poplatok
bez DPH/s DPH

Mesačný poplatok*
bez DPH/s DPH

Cena za MB**
 bez DPH/s DPH

IoT Connect1, 2 0,8333 €/1 € 0,2083 €/0,25 € 0,2083 €/0,25 €

* Mesačný poplatok je vo forme mesačného kreditu a je využiteľný na dátovú a SMS komunikáciu. 
** Ostatné ceny sú platné podľa paušálu Go Biznis 1 €.

Doplnkové dátové balíky k IoT paušálu IoT Connect3

Dátový balík Mesačný poplatok
bez DPH/s DPH

Predplatený objem  
dát v MB

Cena za MB po vyčerpaní 
predplateného objemu dát  

bez DPH/s DPH

IoT Data 5 MB 0,8333 €/1 € 5 0,2083 €/0,25 €

IoT Data15 MB 1,0833 €/1,30 € 15 0,2083 €/0,25 €

IoT Data 50 MB 1,3333 €/1,60 € 50 0,2083 €/0,25 €

IoT Data 100 MB 1,6667 €/2 € 100 0,2083 €/0,25 €

IoT Data 200 MB 2,3333 €/2,80 € 200 0 €*

IoT Data 500 MB 2,9167 €/3,50 € 500 0 €*

IoT Data 1 GB 4,5833 €/5,50 € 1 024 0 €*

IoT Data 3 GB 8,125 €/9,76 € 3 072 0 €*

IoT Data 8 GB 12,2917 €/14,75 € 8 192 0 €*

IoT Data 15 GB 16,4583 €/19,75 € 15 360 0 €*

IoT Data 25 GB 20,625 €/24,76 € 25 600 0 €*

IoT Data 60 GB 49,7917 €/59,75 € 61 440 0 €*

* Zníženie rýchlosti na 128/128 Kbit/s.

www.orange.sk/biznis/specialne-sluzby/internet-veci/iot-pausaly

1, 2, 3 Podmienky ponuky vzadu.
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érSIM manažér je nástroj, ktorý vám umožní efektívne spravovať a riadiť všetky 

telemetrické/IoT SIM karty vo firme. Cez prehľadný webový portál ich dokážete 
jednoducho aktivovať, obmedziť ich prevádzku, meniť na nich telemetrické/IoT 
paušály a doplnkové služby, nastavovať alarmy a v prípade potreby aj zablokovať. 
Službu si môžete aktivovať v dvoch verziách.

Plnohodnotné využitie funkcií SIM manažéra je podmienené využívaním  
telemetrickej/IoT smart SIM karty.

SIM manažér Základ SIM manažér Prémium

Okrem funkcií balíka Základ:

  nastavovať alarmy (napríklad  
preloženie SIM karty do  
iného zariadenia, komunikácia  
v nepovolenom čase a v sieti,  
spotreba atď.),

  diagnostikovať pripojenia  
v reálnom čase,

  lokalizovať SIM karty.

0,72 €
s DPH mesačne za SIM kartu

0 € 

Tento bezplatný balík umožňuje:

  vykonávať jednotlivé alebo  
hromadné operácie so SIM  
kartami ako aktivácia či  
dočasné prerušenie používania  
SIM karty,

  sledovať prevádzku a históriu  
pripojenia SIM kariet,

  spravovať telemetrické/IoT 
paušály či doplnkové služby 
SIM kariet (roaming, SMS/MMS, 
zmenu APN, IP adresu).

SIM manažér

Prehľadný nástroj, ktorý vám ponúkne  
pokročilé možnosti, ako spravovať 
vaše telemetrické/IoT SIM karty.

www.orange.sk/biznis/specialne-sluzby/internet-veci/sim-manazer
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lSlužba Orange Monitoring vozidiel umožňuje zákazníkom sledovať vozidlo 
pomocou GPS zariadenia. Jeho súčasťou je Orange SIM karta, ktorá odosiela 
údaje prostredníctvom GSM siete.

GPS/GSM monitorovaciu jednotku vám nainštalujú zadarmo v našich partnerských 
autorizovaných servisoch, v prípade potreby aj s čítačkou Dallas kľúčov na 
identifikáciu vodičov a súkromných či služobných jázd.

Aktivácia služby Orange Monitoring vozidiel je zdarma s mesačným poplatkom  
11,99 € s DPH na jedno vozidlo, pričom prvé dva mesiace po aktivácii služby 
ju od nás dostanete zadarmo. Cena GPS zariadenia je 166,80 € s DPH, 
pričom jeho inštalácia do vozidla je bezplatná a sumu môžete uhradiť aj na splátky.

Orange 
Monitoring
vozidiel

Optimálne riešenie na dokonalý prehľad  
o vašich firemných vozidlách, ktoré vám  
zabezpečí úsporu nákladov a času.

Hlavné výhody:
  automatické generovanie knihy jázd,

  sledovanie polohy vozidla v reálnom čase,

  možnosť prehrávania jázd až dva roky spätne,

  signalizácia nehody, odtiahnutia či odcudzenia (SMS alebo prezvonenie),

  prehľadná kontrola spotreby,

  vyhodnocovanie štýlu jazdy EcoDrive,

  plánovanie servisných úkonov,

  pokročilé funkcie vrátane rozlíšenia súkromných či služobných jázd 
a identifikácie vodiča,

  zistenie polohy vozidla aj cez mobilný telefón.

www.orange.sk/biznis/specialne-sluzby/monitorovacie-sluzby/monitoring-vozidiel
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Získajte nových zákazníkov vďaka našim 
službám. Zistite potenciál lokality, štruktúru 
návštevníkov pomocou dát z mobilnej siete  
a oslovte ich efektívne cez Market Locator 
alebo pomocou služby SMS cez e-mail.

Cielený 
marketing 
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Posuňte svoj biznis dopredu. Premeňte milióny dát v mobilných sieťach 
na štatistiky s pridanou hodnotou, ktoré môžete následne využiť na 
prepracovaný personalizovaný marketing.

Tip

Získajte reprezentatívne informácie naprieč celou populáciou SR vďaka dlhoročným 
skúsenostiam modelovania mobilných sietí a použitiu vedeckých metód extrapolácie. 

Flux Vision vám dodá hodnotné výstupy pre činnosti miest a regiónov, turistických 
lokalít, dopravných spoločností, organizátorov podujatí, do obchodných centier a iných 
komerčných i nekomerčných lokalít.

Flux Vision

Riešenie na vytváranie presných štatistík  
a modelov pohybu populácie v reálnom čase. 

Hlavné výhody:
  zistenie návštevnosti a výkonnosti vašej lokality, pôvodu a demografického 
zloženia vašich návštevníkov,

 identifikácia špičky a sezónnosti návštevníkov skúmaných lokalít,

  porovnanie s konkurenciou z hľadiska návštevnosti a výkonnosti,

  identifikácia toku ľudí medzi lokalitami ich záujmu,

  získanie ukazovateľov na cielený marketing a plánovanie kapacít,

  štruktúrované výstupy na ďalšie analýzy a prehľadné zobrazenie výsledkov.

www.orange.sk/biznis/specialne-sluzby/cieleny-marketing/flux-vision
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Tip
Market Locator je ideálny nástroj aj na oslovenie potenciálnych zamestnancov, filtrovať 
môžete podľa bydliska, pohlavia, veku a podobne.

Služba Market Locator predstavuje efektívne riešenie, ako osloviť 
potenciálnych zákazníkov pomocou cielenej SMS kampane.

Využite tiež SMS na základe aktuálnej polohy (LBS) a cieľte na zákazníkov 
v momente, keď sú k vám najbližšie.

Cena SMS od 0,12 €  
s DPH

Market Locator

Jednoduchý a užitočný nástroj na získanie  
nových zákazníkov s pokročilými  
možnosťami ich cielenia a oslovovania.  

Hlavné výhody:
  cielenie na vami vybranú skupinu obyvateľstva,

  do SMS môžete pridávať merateľné URL linky či unikátne kódy,

  jednoducho vyhodnotíte efektivitu kampane vďaka prehľadnému reportu,

  riešenie je cenovo dostupné, už od 120 eur s DPH za 1 000 SMS.

www.orange.sk/biznis/specialne-sluzby/cieleny-marketing/market-locator

  Oslovenie až 1,8 milióna zákazníkov so súhlasmi so zasielaním marketingových 
správ.

  Na linky v tých najlepších kampaniach klikne až 20 % zákazníkov.

  SMS pre konkrétneho adresáta maximálne raz za 14 dní predchádza spamu 
a zvyšuje efektivitu kampaní.
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Odpovede na odoslané SMS správy dokážete prijímať rovnakou e-mailovou formou, 
čo vám umožní flexibilnejšie organizovať a spracúvať komunikáciu so zákazníkmi  
či s obchodnými partnermi.

Služba SMS cez e-mail vám pomocou e-mailu umožní rozoslať veľké množstvo 
textových správ naraz. Cez e-mailového klienta na webe tak môžete pohodlne 
odosielať SMS do väčšiny mobilných sietí na svete.

Môžete si vybrať až z 5 typov výhodných balíkov s aktivačným poplatkom  
3,94 € s DPH, v ktorých sú zahrnuté SMS odoslané do všetkých sietí.
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Počet SMS 2 000 a viac 5 000 a viac 10 000 a viac 50 000 a viac 100 000 a viac

Cena 155 € s DPH 370 € s DPH 700 € s DPH 3 300 € s DPH 6 300 € s DPH

SMS  
cez e-mail

Pohodlné riešenie, ktoré vám ponúka možnosť  
hromadného a cieleného oslovenia nielen  
potenciálnych zákazníkov, ale aj zamestnancov.

Služba je pre vás vhodná, ak:
  máte vytvorenú vlastnú databázu zákazníkov,

  chcete odosielať SMS na národné aj medzinárodné mobilné čísla,

  chcete, aby zákazníci mali možnosť odpovedať na zaslané SMS.

www.orange.sk/biznis/specialne-sluzby/cieleny-marketing/sms-cez-email
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1  IoT paušál IoT Connect je kreditný účastnícky program určený hlavne na účely využívania v IoT a telemetrických službách. 
Predplatený kredit môže účastník minúť výhradne na dátovú komunikáciu v rámci sprístupnených mobilných sietí v SR  
a v rámci sprístupnených mobilných sietí štátov Zóny 1 dátového roamingu a na SMS komunikáciu, pričom cena SMS  
(a ďalších služieb) sa riadi podľa platného cenníka pre paušál Go Biznis 1 €.

2  Na využívanie dátových paušálov je potrebné, aby mal účastník na koncovom telekomunikačnom zariadení, prostredníctvom 
ktorého využíva dátové paušály, nastavené APN Internet alebo firemné APN. Účtuje sa každý, aj začatý prenesený 1 kB. 
Maximálna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania/odosielania dát v rámci Balíkov je v 3G sieti 42 Mbit/s/5,76 Mbit/s 
a v 4G sieti (LTE) 300 Mbit/s/75 Mbit/s, prípadne nižšia, v závislosti od technických a technologických podmienok siete 
konkrétneho roamingového partnera, v prípade dátových prenosov v rámci Zóny 1 dátového roamingu.

3  Doplnkové dátové balíky sú voľne aktivovateľné k základnému paušálu IoT Connect, pričom ich viacnásobná aktivácia  
a ich kombinácia k jednému paušálu nie je povolená (k paušálu naraz sa dá aktivovať len jeden doplnkový dátový balík 
IoT Data). Doplnkové dátové balíky obsahujú predplatený objem dát využiteľný na prenos dát v rámci sprístupnených sietí 
na území SR a v rámci sprístupnených sietí v rámci Zóny 1 Dátového roamingu v zmysle Cenníka. O aktuálnom stave 
objemu predplatených dát je účastník informovaný prostredníctvom informačných SMS, a to prvou SMS pri vyčerpaní 80 % 
predplateného objemu dát a druhou SMS pri vyčerpaní 100 % predplateného objemu dát. Účastník je oprávnený požiadať 
o zasielanie týchto informačných SMS na iné telefónne číslo pridelené účastníkovi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., 
resp. požiadať o ich nezasielanie.

V prípade vyčerpania predplateného objemu dát doplnkových dátových balíkov na jedno zúčtovacie obdobie je spoločnosť 
Orange Slovensko, a.s., oprávnená buď znížiť prístupovú rýchlosť, alebo má spoločnosť Orange Slovensko, a.s., právo účtovať 
cenu za prečerpané dáta (v zmysle vyššie uvedenej tabuľky). Na poskytovanie roamingových služieb sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Cenníka služieb v časti Roaming.

Účastník má možnosť kedykoľvek požiadať o aktiváciu k základnému paušálu IoT Connect SMS balíkov – Balík 100 správ 
a Nekonečné správy podľa platných podmienok pre paušál Go Biznis 1 €. K dátovým paušálom nie je možné aktivovať 
nasledujúce služby – účastnícke programy: Zdieľam svoje dáta, Spojenie dát, Spojenie dát Biznis, Spoločné dáta a Spoločné 
dáta Biznis.

Doplňujúce informácie k produktom
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Viete, kde vám môžeme 
poradiť s nastaveniami  
vašich zariadení? 

Telefonicky na zákazníckej linke 905*  
alebo na predajnom mieste Orangeu.
* Hovory na zákaznícku linku 905 sú spoplatnené  

sumou 1,50 €/hovor zo siete Orange. Hovor z inej  
siete je účtovaný podľa cenníka vášho operátora.

Pomoc s nastaveniami zariadení 
nájdete aj na našom webe 
www.orange.sk/expertlinka/ 
navody-a-nastavenia.

Viete, kde hľadať 
viac informácií?

Meno predajcu:

Tel. číslo:

Orange Slovensko, a.s., si vyhradzuje právo zmeniť ponuky uvedené v tejto brožúre.

Orange
Biznis
služby

SpoluprácaStabilita
Ukladajte firemné dáta do cloudu

a navzájom ich zdieľajte. Vďaka službám 
Microsoft 365 a Orange úložisko môžete 
pracovať odkiaľkoľvek a všetko potrebné 

máte vždy so sebou.

Viac služieb od Orangeu rovná 
sa viac výhod pre váš biznis. 

Získajte dotáciu na zariadenia 
až do výšky 1 500 €.

Spoľahnite sa pri svojom podnikaní na 
rýchle, stabilné a bezpečné internetové 
pripojenie. Optický internet, Firemný 4G 
internet alebo DSL od Orangeu sú tou 

najlepšou voľbou pre váš biznis. 

Flexibilita
Ušetrite čas a peniaze pre svoj biznis. 

Presuňte si svoju infraštruktúru
do Virtuálneho dátového centra
a nechajte starosti s IT zdrojmi

na našich profesionálov. 

Bezpečnosť
Zabezpečte svoje podnikanie. 

Chráňte svoje dáta pred útokmi 
so službami Manažovaná 

bezpečnosť Firewall a DDoS 
ochrana. Zvýšite tak dôveru 

svojich zákazníkov
 a hodnotu svojho

biznisu.

 www.orange.sk/biznis/love

 0908 908 908

 www.facebook.com/Orange

 twitter.com/orange_sk

 www.instagram.com/orange_svk

 www.linkedin.com/company/orangeslovensko


