
Zákazník

wirecard AG
Skupina spoločností Wirecard poskytuje svojím zákazníkom produkty a služby 
v oblasti elektronického platobného styku. Cieľom je umožniť celosvetovo pre firmy 
a konzumentov hladký a bezpečný priebeh realizácie elektronických platieb. 

Portfólio služieb Wirecard AG, ktorá je zapísaná na frankfurtskej burze cenných 
papierov TecDAX, obsahuje 85 platobných riešení a aplikácií z oblasti riziko 
manažmentu. Podporuje viac ako 10.000 obchodníkov v rôznych odvetviach 
hospodárstva pri automatizácií platobných procesov a prostredníctvom wirecard 
platformy tak umožňuje outsourcing rôznych finančných procesov počnúc realizácie 
elektronických platieb, overovania transakcií, overovania zákazníka až po call-centrové 
podporné riešenia a riešenia pre e-mail manažment. 

Zároveň poskytuje wirecard aj sadu Fraud-Protection nástrojov, plne integrovaných do 
platobného procesu, ktoré hneď pri prijatí platby identifikujú možné nebezpečenstvo 
a riziká. Spektrum ponuky dopĺňajú služby poskytované cez Wirecard Bank AG, 
a poskytujú obchodným partnerom a zákazníkom zmluvy na akceptáciu kreditnej 
karty, bankové služby, a inovatívne Pre-Paid kartové produkty.

Od roku 2006 spoločnosť stengl participuje na vývoji aplikácií v oblasti elektronického platobného styku pre zákazníka z Mníchova, 
firmu Wirecard AG. Technologickí špecialisti skupiny stengl sa podieľajú na vývoji priamo on-site v priestoroch Wirecardu a to vo 
všetkých fázach životného cyklu vývoja produktov poskytovateľa e-payment riešení.

Vďaka schopnosti hovoriť jazykom klienta, či už nemeckým ako aj anglickým a vždy rýchlej odozve na požiadavky na zdroje, ktoré vo 
wirecarde chýbajú, sa stengl stal popredným dodávateľom IT-služieb z oblasti sourcingu - poskytovania kvalifikovaných špecialistov 
pre zákazníka. Wirecard sa tak môže sústrediť na core-business poskytovania svojich služieb zákazníkom z celého sveta, a popritom aj 
optimalizovať svoje náklady, využívaním našich služieb.
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Od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym 
organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. Znalosť širokej problematiky 
podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať 
branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu a 
podporujú ich úspešný rast na trhu. Vypracovali sme sa na jedného z najvýznamnejších 
poradcov pre samosprávy, odvetvia dopravy, životného prostredia, štátnej starostlivosti 
o šport, energetickej efektívnosti atď. na slovenskom trhu. Patríme historicky medzi 
najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín.
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Riešenie / Výsledok / Prínosy

Po úspešnom pôsobení prvých stengl vývojárov a technológov 
v Mníchove, sa stal stengl plnohodnotným partnerom a dodávateľom 
IT-služieb v oblasti sourcingu a realizácie projektov ako aj business 
poradenstva. Poskytuje tak pre wirecard skupinu špecialistov 
so zameraním na java technológie v kombinácií s používaním 
frameworkov struts, spring, hibernate ako aj odborníkov z oblasti 
zabezpečovania Testingu a Quality Management služieb. Spoločnosť 
stengl je zárukou kvality dodania požadovaných služieb v požadovanom 
čase a očakávanej cene. Tieto vlastnosti a pridaná hodnota sa stali 
kľúčom vzájomnej win-win spolupráce a partnerstva so zákazníkom 
Wirecard AG. 

Východisková situácia / Ciele

Na základe priameho oslovenia a dlhoročných vzťahov získal 
stengl v roku 2006 nového zákazníka, spoločnosť Wirecard 
AG. Po preukázaní stengl kompetencii v technologickej oblasti 
implementácií aplikácií postavených na platforme JAVA/J2EE, 
ako aj kompetencií v oblasti realizovaných projektov v bankovom 
a finančnom sektore, sa rozbehla vzájomná spolupráca 
a partnerstvo. Firma stengl podporuje svojimi IT špecialistami 
projektové tímy onsite vo Wirecard priestoroch v Mníchove, ako aj 
realizuje formou nearshore vývoja z Bratislavy samostatné časti 
niektorých aplikácií, pričom v rámci SCRUM procesu realizácie 
vývoja aplikácií sa našiel aj spôsob uskutočňovania denných 
stand-up meetingov, a to použitím komunikačnej platformy 
SKYPE, ktorá zabezpečuje audio/video konferenčný hovor.


