Spoločnosť S&T Slovakia patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a
riešení na Slovensku. Sústreďuje sa primárne na oblasti, kde má silné
kompetencie, dlhoročné skúsenosti a vybudovaný tím špecialistov. Ide
najmä o oblasti podnikového a IT poradenstva, implementácie a podpory
riešení SAP a nasadzovania nástrojov v oblasti Business Intelligence.
V rámci portfólia infraštruktúrnych riešení spoločnosť ako systémový
integrátor s nezávislým technologickým pohľadom poskytuje všetky druhy
služieb od dodávok IT komponentov až po plánovanie a realizáciu
komplexných sieťových a storage a bezpečnostných riešení, riešení pre
prevádzku virtuálnych dátových centier a služieb v oblasti Cloud
Computing.
Okrem segmentu IT, S&T Slovakia dlhodobo ponúka aj služby v oblasti
predaja a servisu medicínskej techniky.
S&T Slovakia dosiahla v roku 2016 čistý obrat v hodnote 17,88 mil. EUR.
Zamestnáva takmer 100 odborníkov a má zastúpenie v štyroch
slovenských mestách: Bratislava, Žilina, Košice a Banská Bystrica. S&T
Slovakia vznikla v roku 1993.

RIEŠENIA V OBLASTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V spolupráci so svetoznámym výrobcom PHILIPS poskytuje spoločnosť
S&T Slovakia inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré
sú vytvorené tak, aby splnili potreby pacientov a takisto odborníkov
v oblasti zdravotníctva. Tieto riešenia sa zameriavajú najmä na
diagnostické zobrazovanie, kardiológiu, gynekológiu, onkológiu, zdravie
žien a kritickú starostlivosť.

MEDZINÁRODNÁ PÔSOBNOSŤ
S&T Slovakia patrí do nadnárodnej spoločnosti S&T AG
so sídlom v Linzi. S&T AG vedie high-tech skupinu

V úzkej spolupráci s PHILIPS Healthcare spoločnosť S&T Slovakia ponúka
ucelené riešenia zamerané na zlepšenie liečby pacientov počas celého
cyklu zdravotnej starostlivosti – od prevencie a vyšetrenia až po
stanovenie diagnózy, následnú liečbu, pozorovanie a vedenie
dokumentácie. Ako autorizovaný distribútor pre PHILIPS Healthcare v
rámci Slovenskej republiky zabezpečuje spoločnosť S&T Slovakia predaj a
servis výrobkov zdravotnej starostlivosti v nasledovných oblastiach:

(www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT),
ktorá vyvíja, vyrába a dodáva IT systémy a ich súčasti - služby,
produkty a riešenia. Mnohé z vyrábaných produktov majú
vlastné
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Počítačová tomografia (CT)
Magnetická rezonancia (MRI)
Ultrazvukové diagnostické prístroje (kardiológia, gynekológia,
rádiológia, pediatria, anesteziológia, neurológia, atď.)
Nukleárna medicína (SPECT, SPECT-CT)
Pozitrónová emisná tomografia (PET-CT, PET-MR)
Rádiografia (Röntgenové systémy)
Angiografia (intervenčná rádiológia, intervenčná kardiológia, EP)
Mamografia (digitálna, digitálna nízkodávková)
Skiaskopia (diagnostická skiaskopia, intervenčná skiaskopia)
Mobilné c-ramená (konvenčné, priama digitalizácia)
Systémy pre nepriamu digitalizáciu röntgenových snímok (CR)
Riešenia pre simulácie v radiačnej onkológii
Klinické informačné technológie

Ide

napríklad

softvéru, inteligentnej energie a priemyslu 4.0 a internetu
vecí (IoT) - odvetvia, v ktorom S&T predstavuje špičku. Tieto
technológie sú

Zobrazovacia diagnostika

technológie.

o technológie v oblasti IT zariadení, cloudovej bezpečnosti,

realizované

naprieč

celým

regiónom

pôsobnosti S&T.
Spoločnosť S&T je zapísaná v segmente Prime Standard
(Najvyššia kvalita) na frankfurtskej burze cenných papierov.
S&T AG zamestnáva 3 700 zamestnancov v pobočkách a
dcérskych spoločnostiach v 25 krajinách. Väčšina z nich sa
nachádza v strednej a východnej Európe, kde je spoločnosť
S&T lídrom. Spoločnosť dosiahla v roku 2016 obrat
v hodnote 503,7 mil. EUR.
Spoločnosť zabezpečuje podporu v celom rozsahu IT
procesov spoločnostiam v oblasti výroby, telekomunikácií,
obchodu, verejných služieb, finančných služieb a tiež
spoločnostiam pôsobiacim v sieťových odvetviach.

Monitorovacia technika a kritická starostlivosť
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Monitory vitálnych funkcií, centrálne monitorovacie stanice
a kardiotokografy
Diagnostické EKG prístroje a holter riešenia
Defibrilátory pre profesionálov vrátane AED
Neinvazívna a invazívna ventilácia
Špecializovaný zdravotný materiál a príslušenstvo

KĽÚČOVÉ PARTNERSTVO
Základy spoločnosti Philips boli položené v roku 1891, keď Gerard Philips
a jeho otec Frederik Philips založili v holandskom meste Eindhoven
spoločnosť Philips & Co. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1895, do tejto
začínajúcej spoločnosti vstúpil Gerardov brat Anton Philips. Ukázalo sa, že
má značný obchodný talent, a už o niekoľko rokov firma Philips patrila
k najväčším výrobcom žiaroviek na svete. V roku 1914 priemyselná
revolúcia v Európe podnietila spoločnosť Philips k založeniu svojho
prvého výskumného laboratória a spoločnosť začala predstavovať svoje
prvé inovácie v oblasti röntgenológie a rádiológie. V priebehu rokov sa
zoznam vynálezov rozširoval, okrem iného aj o mnohé prevratné objavy,
ktoré aj v dnešnej dobe ľuďom skvalitňujú ich každodenný život.
Cieľom spoločnosti Philips je stať sa najväčším svetovým dodávateľom
technologických riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť je
v súčasnosti druhým najväčším výrobcom diagnostických zdravotníckych
zariadení a v niekoľkých segmentoch je dokonca globálnym lídrom.
Rozsiahly sortiment inovačných produktov spoločnosti zahrňuje
röntgenové prístroje, sonografiu, magnetickú rezonanciu, počítačovú
tomografiu, zdravotnícke IT, nukleárnu medicínu a pozitrónovú emisnú
tomografiu, monitorovanie pacientov, riadenie informácií a resuscitačné
prístroje, ale aj komplexný sortiment služieb ako napr. riadenie aktív,
školenia a vzdelávanie, obchodné poradenstvo, financie, leasing a
elektronické obchodné služby.
Ročné tržby divízie zdravotnej starostlivosti sa odhadujú na 6 miliárd EUR,
pričom vo viac než 63 krajinách zamestnáva približne 31 000 ľudí. Cieľom
spoločnosti je poskytovať inovatívne technológie a služby, ktoré
umožňujú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dosahovať vysokú
klinickú výkonnosť a efektivitu. Jej úspechy sú výsledkom popredného
postavenia vo vývoji technológií a služieb, ktoré zvyšujú kvalitu a
nákladovú efektívnosť diagnostikovania a liečenia chorôb. V roku 2012
približne 41 percent z celkového objemu tržieb spoločnosti Philips
pochádzalo zo sektoru zdravotníctva, ktorý má najväčší podiel na tržbách
spoločnosti. Zároveň v roku 2012 investície spoločnosti do výskumu a
vývoja dosiahli výšku 8 percent z objemu dosiahnutých tržieb. Divízia
zdravotnej starostlivosti verí v hodnotu partnerstva a vyvíja riešenia
svetovej úrovne prostredníctvom úzkej spolupráce so zákazníkmi a
výskumom. Silné partnerské vzťahy udržuje s renomovanými
univerzitnými nemocnicami, aj s malými klinikami v menej rozvinutých
krajinách. Rozsiahle výskumné a vývojové programy sa realizujú v úzkej
spolupráci s výskumným oddelením spoločnosti Philips a s viac než
štyridsiatimi lekárskymi a technickými inštitúciami na celom svete.

MEDICÍNSKE SLUŽBY
Riešenia spoločnosti S&T Slovakia v oblasti zdravotnej
starostlivosti zahŕňajú aj služby na kľúč pre
prevádzkovateľov zdravotnej starostlivosti, medzi ktoré
patria aj nasledovné činnosti:






Plánovanie a dodávka zdravotníckych prístrojov
a zariadení
Strategické plánovanie a poradenstvo v oblasti
financovania
Školenia na používanie prístrojov a systém
vzdelávania
Poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti
a klinické služby
Údržba a oprava prístrojov a zariadení
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