
Žiadna fi rma nežije vo vzduchoprázdne. Všade si vytvárame vzťahy – voči sebe, 
zákazníkom, spoločnosti, tým, ktorí potrebujú pomoc. Naše softvérové riešenia 
sú o pochopení vašich potrieb, zamerania, vývoja. Sú o vzťahoch, ktoré vedú k 
efektivite a kvalite vašich procesov, k pridanej hodnote. Chceme, aby vám naše 
riešenia pomohli stať sa výnimočnými pre vašich zákazníkov. 

Etický kódex nie je pre nás kusom papiera, ale našou prirodzenou súčasťou.

Etický kódex 

„Kvalitný konečný produkt 
je výsledkom efektívne nastavených 
procesov, profesionality tímu, 
inovatívnych technológií 
a zvýšených nárokov 
na informačnú bezpečnosť.“



O DOBROM MENE 
SPOLOČNOSTI

V oblastiach, akými sú „dobré meno“ a „dušev-
né vlastníctvo“, sa FIRMA podobá na ČLOVE-
KA. Dobré a úprimné vzťahy – priateľstvo a 
lásku – prežívame s ĽUĎMI, u ktorých vnímame 
práve spomínané vlastnosti. 
Na druhej strane: práve tieto nehmotné veci sa 
dajú vo FIRME pretvoriť (a pri troche šťastia aj 
preúčtovať) na hmotný majetok. Priznám sa, že 
neviem, či som to už niekde počul, čítal alebo 
som to už zažil v ANASOFTe.
Eugen Jeckel, oddelenie softvérového vývoja 

Bezúhonnosť, kompetentnosť a kvalita práce sú 
atribúty, ktoré vytvárajú dobré meno spoločnos-
ti. Každý zamestnanec ANASOFTu dbá a dobré 
meno fi rmy a ochranu jej záujmov. Ochraňuje-
me duševné vlastníctvo a materiálne bohatstvo 
našej fi rmy. 

VZŤAH K ZAMESTNANCOM

Naše vzťahy sú založené na úcte k dôstojnosti 
každého človeka. Vzá-
jomná dôvera nám umož-
ňuje bezbariérovú výme-
nu informácií. Nezávisle 
od pracovných pozícií. 
Vytvárame si tak príjem-
né pracovné prostredie. 
Spoločn-osť+ podporuje 
náš osobnostný rast, 
vzdelávanie a používanie 
nových technológií.

VZŤAH K ZÁKAZNÍKOM

Zákazník je naším partnerom, je ten, kto 
nás inšpiruje a dáva nám nové podnety na 
vylepšenie našich produktov a inováciu našich 
služieb. 
Jana Ohrablová, marketing

Zákazník je našim rovnocenným partnerom: 
jeho spokojnosť je našou prioritou. Vieme, že 
základom dobrých vzťahov je čestný a korektný 
prístup. Našim zákazníkom poskytujeme 
kvalitnú, progresívnu a efektívnu prácu. V 
maximálnej možnej miere sa prispôsobujeme 
jeho individuálnym požiadavkám. 

Vieme, že naplnenie očakávaní, potrieb 
a obchodných záujmov zákazníkov je 
predpokladom úspešného a trvalého 
obchodného vzťahu. 

VZŤAH KU KONKURENCII

Rešpektujeme zákony regulujúce konkurenčné 
vzťahy. Ku konkurencii sa správame čestne, v 
súlade s dobrými mravmi súťa-
ženia a v záujme dobrého mena 
celého odvetvia. Rešpektujeme 
dobré meno konkurencie a so 
všetkými konkurentmi rokujeme 
ako s rovnocennými subjektmi. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

K ochrane životného prostredia sa snažíme pris-
pievať najmä využívaním energeticky úsporných 
technológií, bez zbytočného plytvania energiou. 
Neoddeliteľnou súčasťou je aj ekologická likvidá-
cia vyradených zariadení. 
Peter Roth, oddelenie servisu a bezpečnosti IT

Harmónia so životným prostredím je 
zodpovednosťou každého z nás. Jeho ochrana 
je našou povinnosťou. Preto v ANASOFTe všetci 
zamestnanci pracujú v súlade so  zákonmi a 
nariadeniami, ktoré sa týkajú ochrany životného 
prostredia. 

 
O  FILANTROPII

Je príjemné hovoriť s priateľmi a známymi o 
našej spoločnosti, keď ju poznajú nielen cez 
prácu, ale aj cez fi lantropické aktivity. Tieto 
aktivity viditeľne potvrdzujú to, čo o sebe 
hovoríme: snažíme sa robiť našu prácu kvalitne 
a zodpovedne voči našim zákazníkom a súčasne 
investujeme časť z nášho profi tu nielen do 
rozvoja samých seba, ale aj do svojho okolia.
Andrea Čekovská, top manažment 

Filantropiu chápeme ako našu prirodzenú 
povinnosť a neoddeliteľnú súčasť našej fi rmy. 
Cieľom je, aby všetky aktivity prinášali úžitok, 
mali zmysel a žili nimi všetci naši zamestnanci. 
Jednou z najdôležitejších oblastí je pre nás 
podpora rodiny, ktorá je aj súčasťou celej našej 
fi remnej stratégie. 
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Sme vďační, keď máme 
zdatnú konkurenciu. 
Inšpiruje nás robiť veci 
lepšie. 
Jozef Turóci, obchodný 
manažér produktu DOMUS 

Určite sú aj dni, kedy sa 
mi vôbec nechce vstávať 
a zase ísť do práce, ale 
idem, pretože tu mám 
fajn kolegov. Nakoniec 
sa podarí uskutočniť aj 
nemožné, a niekedy aj 
zázrak – najneskôr do 
troch dní. 
Peter Bílik, oddelenie 
softvérového vývoja 


