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O spoločnosti Atos

Atos SE (Societas Europaea) je lídrom v digitálnych 
službách, ktorý dosiahol pro forma ročný výnos vo 
výške 12 miliárd eur a ktorý zamestnáva 100-tisíc ľudí 
v 72 krajinách.

Akvizíciou spoločnosti Siemens IT Solutions and 
Services v októbri 2010 začal Atos posobiť na 
Slovensku pod menom Atos IT Solutions and 
Services, s.r.o. Atos Slovensko dosiahol v roku 2015 
čistý obrat 109 540 720 EUR a zamestnáva 335 
zamestnancov v Bratislave, Prievidzi, Košiciach a 
Banskej Bystrici.

Atos prináša poradenstvo a systémovú integráciu, 
riadené služby a outsoursing biznis procesov, 
cloudové operácie, Big Data a riešenia pre 
kybernetickú bezpečnosť, rovnako aj transakčné 
služby prostredníctvom Worldline, európskeho lídra v 
oblasti platobných a transakčných služieb.

Vďaka vysokej technologickej odbornosti
a znalostiam priemyselných odvetví, spoločnosť Atos 
pracuje s klientmi z rôznych obchodných sektorov: 
finančné služby, zdravotníctvo, výrobný priemysel, 
médiá, telekomunikácie, energetika, verejný sektor, 
doprava, obrana a retailové podniky.

Atos sa zameriava na technológie, ktoré prinášajú 
pokrok a pomáhajú organizáciám vytvárať ich firmu 
budúcnosti.

Atos je celosvetovým technologickým partnerom 
Olympijských a Paralympijských hier a je kótovaná na 
parížskej burze NYSE Euronext Paris.
Spoločnosť Atos pôsobí pod značkami Atos, Atos 
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify 
a Worldline.
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Virtuálna realita
a jej prínosy

Názornosť

Prostredníctvom nástrojov virtuálnej reality 
je možné používateľa  vtiahnuť priamo do 
deja, kde vidí  podstatu zobrazovaného obsa-
hu a takýmto spôsobom ju rýchlo a efektívne 
pochopí a priestorovo sa v nej zorientuje.

Praktické osvojenie

Prostredníctvom nástrojov virtuálnej reality 
je možné pripraviť tréningové prostredie, 
kde si môže používateľ prakticky vyskúšať 
ovládanie, pripadne údržbu konkrétnych 
typov zariadení, ktoré bežne nie sú na účel 
zaškolenia dostupné.

Prvky gamifikácie

Virtualizovaný digitálny obsah je pripravený 
vo forme, v akej sú používatelia v dnešnej 
dobe zvyknutí hrať počítačové hry. Okrem 
atraktívneho vnemového hľadiska môžu 
byť virtuálne kurzy pripravené aj logicky 
vo forme hry, kedy môže používateľ počas 
vzdelávania zbierať body podľa toho, v akej 
miere bude úspešný  pri plnení konkrétnej 
vzdelávacej úlohy.
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Virtuálna realita
a jej využitie
Virtuálne prehliadky

Najjednoduchšia forma využitia virtuál-
nej reality, kedy používateľ  prechádza dig-
itálnym modelom konkrétneho priestoru  
v interiéri aj exteriéri. Prechod priestormi je 
docielený kombináciou normálnej chôdze  
v rámci aktívnej zóny zariadení sprostredku-
júcich vnem virtuálnej reality, alebo telepor-
tovaním na vybrané miesto virtuálnej scény.
Pocit dokonalého vnímania okolia je znáso-
bený vernou  imitáciou  materiálov na vyt-
vorených 3D modeloch objektov virtuálnej 
scény a 360 stupňovými zábermi okolia.
Dokonalý vnem reality môže doplniť aj an-
imácia dejov, ktoré sa v prezeranom prie-
store môžu vyskytovať. Napríklad pre-
jazd auta, rozbehnutý dopravný pás, 
zapnutý televízor v interiéri a podobne. 

Virtuálne prehliadky je vhodné vytvoriť v 
prípade zámeru budovanie nových objek-
tov, aby si budúci používateľ vedel doko-
nale predstaviť ich vizualizáciu a zasad-
enie do okolitého priestoru. Okrem toho 
sa môžu virtuálne prehliadky využiť aj 
na PR účely reprezentácie spoločnosti.

Montážne vzdelávacie kurzy

V týchto kurzoch je okrem pasívneho 
prezerania okolitých priestorov doplnená 
aj interakcia zo strany používateľa, kedy 
musí vo virtuálnom prostredí plniť konk-
rétnu pracovnú úlohu. Napríklad osvo-
jenie si práce na výrobnej linke, montáž 
výrobku v montážnej dielni a podobne.

Servisné vzdelávacie kurzy

Podobné technologické vyhotovenie ako v 
prípade montážnych vzdelávacích kurzov, 
akurát ich úlohou je v tomto prípade nácvik 
konkrétneho servisného úkonu v špecific-
kom prostredí, kde nácvik nie je bežne 
možný. Napríklad technologické priestory 
výrobných liniek v chemickom priemysle, 
energetike, hutníctve, kde sú tieto priesto-
ry dostupné len počas odstávok výroby.
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Technologické prevedenie
a alternatívy k výstupu vo forme virtuálnej reality
Technologické prevedenie

Existuje viacero možností ako zabezpečiť 
vnem virtuálnej reality. V nasledujúcich 
bodoch sú uvedené najčastejšie používané 
technológie:

• Počítač plus sada virtuálnej reality 
       HTC Vive
• Počítač plus sada virtuálnej reality 
       Oculus Rift
• Sony PlayStation

Vnem virtuálnej reality je možné znásobiť 
aj špeciálnymi perifériami ako napríklad 
haptické vesty sprostredkujúce dotykový  
vnem, senzory rúk snímajúce ich pohyb 
a podobne.

Alternatívy k výstupu vo forme virtuálnej 
reality

Spracovaný kurz v 3D priestore sprostred-
kovaný prostredníctvo zariadení virtuálnej 
reality  je možné sprístupniť aj v „klasickej“ 
forme na obrazovke počítača rovnako ako 
v prípade 3D hier. Rovnako je možné kurz 
sprístupniť aj prostredníctvom WEB prehli-
adačov, ale v obmedzenej forme.



O spoločnosti Atos

Atos SE (Societas Europaea) je lídrom v digitálnych 
službách, ktorý dosiahol pro forma ročný výnos vo 
výške 12 miliárd eur a ktorý zamestnáva 100-tisíc ľudí 
v 72 krajinách.

Akvizíciou spoločnosti Siemens IT Solutions and 
Services v októbri 2010 začal Atos posobiť na 
Slovensku pod menom Atos IT Solutions and 
Services, s.r.o. Atos Slovensko dosiahol v roku 2015 
čistý obrat 109 540 720 EUR a zamestnáva 335 
zamestnancov v Bratislave, Prievidzi, Košiciach a 
Banskej Bystrici.

Atos prináša poradenstvo a systémovú integráciu, 
riadené služby a outsoursing biznis procesov, 
cloudové operácie, Big Data a riešenia pre 
kybernetickú bezpečnosť, rovnako aj transakčné 
služby prostredníctvom Worldline, európskeho lídra v 
oblasti platobných a transakčných služieb.

Vďaka vysokej technologickej odbornosti
a znalostiam priemyselných odvetví, spoločnosť Atos 
pracuje s klientmi z rôznych obchodných sektorov: 
finančné služby, zdravotníctvo, výrobný priemysel, 
médiá, telekomunikácie, energetika, verejný sektor, 
doprava, obrana a retailové podniky.

Atos sa zameriava na technológie, ktoré prinášajú 
pokrok a pomáhajú organizáciám vytvárať ich firmu 
budúcnosti.

Atos je celosvetovým technologickým partnerom 
Olympijských a Paralympijských hier a je kótovaná na 
parížskej burze NYSE Euronext Paris.
Spoločnosť Atos pôsobí pod značkami Atos, Atos 
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify 
a Worldline.

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Trusted partner for your Digital Journey

E-book

cybersecurity.sk@atos.neteduteam@atos.net


