
Zákazník

Adesso
OkresDlhodobý partner spoločnosti stengl, firma 
Adesso Austria GmbH (Adesso) poskytuje technologicky 
kvalifikované služby prevažne v oblasti Microsoft 
technológie .NET. Spoločnosť Adesso pôsobí v oblasti 
poskytovania IT služieb ako dodávateľ softvérových 
riešení a optimalizuje kľúčové procesy svojich 
zákazníkov nasadzovaním najmodernejších IT 
technológií kombináciou technologickej kompetencie 
a doménového odborného know-how.

Východisková situácia / Ciele

V roku 2011 sme rozšírili dlhoročnú vzájomnú 
spoluprácu o oblasť programovania ASP.NET, C# a .NET 
na projekte pre koncového zákazníka z prostredia 
poštových služieb.  

Riešenie / Výsledok / Prínosy

Naša spoločnosť sengl a.s. participuje na vývoji a implementácií online systému 
Single Sign On (SSO), použitím technológií ASP.NET, AJAX, a WCF. SSO je online 
systém na správu zákazníckych údajov a jeho cieľom je vytvoriť pre zákazníka 
element, kde môže každý koncový klient spravovať vlastné údaje a služby 
v zákazníckej zóne. Stačí ak sa zákazník jeden krát centrálne zaregistruje 
a následne môže všetky jemu pridelené online služby používať bez toho, 
aby musel zadávať dodatočne svoje zákaznícke údaje. SSO je momentálne 
naimplementovaný s nasledovnými funkcionalitami: 

spoločné užívateľské dáta na webovom portály (jedno užívateľské konto pre •	
online služby, e-shop, ako aj klub filatelistov)

správa osobných údajov a údajov o adrese na doručovanie pošty, údajov •	
o bydlisku

správa kontaktných údajov, správa užívateľského mena a hesla a správa •	
firemných údajov

podpora pri registrácií pomocou predvyplnených textov, návrh PAC adries•	

Koncový odberateľ našich služieb je vedúci poskytovateľ poštovej dopravy v Rakúsku. K hlavným typom takýchto služieb patria baliace 
služby, preprava a zabezpečovanie pošty, realizácia finančných služieb, pričom hlavnú divíziu tvoria listy, balíky a logistika. Odborníci 
skupiny stengl a.s. od roku 2011 participujú na vývoji softvérového online systému SSO pre správu  zákazníckych dát. 

Single Sign On (SSO)
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Single Sign On (SSO)

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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