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Juraj Stankay, Google Slovakia

Inovujte ako Google - Postupy a techniky vedúce 

k revolučným zmenám



Innovate like Google

Juraj Stankay
Industry Manager Technology & Export

https://www.youtuberepeat.com/watch?v=v1uyQZNg2vE&index=2&list=PL9Uh8eRB9-j8zVu5FjVBKXWaBBZs9k0-z


Proprietary + Confidential

People & Process



Proprietary + ConfidentialSet the bar very high  |  Hire via wisdom of crowds  |  Resist “good enough”



Proprietary + ConfidentialDeliberate PracticeCoach activity  |  Measure perf |  Repeat  |  Give feedback  |  Demand brainpower



Proprietary + Confidential3 Masteries Technical mastery  |  Business mastery  |  Personal mastery 



Proprietary + Confidential

Ideate
the possibilities

Test
the solutions

Observe & 
Understand context

Define
the challenge

Prototype & Visualise
the drafts

KNOW THE USER 10X THINKING BE PROTOTYPE DRIVEN

 Creative Skills for Innovation



Proprietary + ConfidentialProprietary + Confidential

Proprietary + Confidential

Know the User



Source:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Proprietary + Confidential Focus on the user



Source:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Proprietary + Confidential



Source:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Proprietary + Confidential

THINK FEEL

DO SAY

 Empathy maps & Point of view statements



Proprietary + Confidential

Proprietary + Confidential

Think 10X



Proprietary + ConfidentialThink 10X

“If you want cars to run at 50 
miles per gallon, fine! You can 
retool your car a little bit.  

But if I told you it has to run on 
a gallon of gas for 500 miles...
you have to start over.”

Astro Teller 
Captain of Moonshots, Google X



Proprietary + Confidential

DaLat, Vietnam (Before) DaLat, Vietnam (Crowdsourced)

All departments  |  Acquisitions  |  Users  |  Partners | Startups



Proprietary + Confidential

HIGH

LOW

HARD EASY

ROI

EASE

 Brainstorm answers to “how might we...”



Proprietary + Confidential

Be Prototype Driven



Proprietary + Confidential Pre-to-typing



Proprietary + Confidential

Build

LaunchIterate

Measure

 Pre-to-typing model



Proprietary + Confidential

FAILED 27%

DISAPPOINTED 16%

CANCELLED 37%

SUCCESS 14%

STAR 6%

TOTAL 100%

80% FAIL

Source: Nielsen 2014 (Nielsen’s Law of Market Failure)

 Failure is the norm



Get out of the process

Speak to real people

Have some fun!



Proprietary + Confidential

Go, innovate!



Tomáš Barbarič, Poštová banka, Peter Polák, Softec

Ako sme postavili Benátky alebo Sedem vecí, ktoré sme 

určite nechceli



alebo Sedem vecí, ktoré sme určite nechceli

Ako sme postavili Benátky

Tomáš Barbarič, Poštová banka

Peter Polák, Softec



NECHCELI SME

7 ...milión polí vo filtri

[inteligentné vyhľadávanie]



4

Takto nejak vyhľadáva väčšina aplikácií7

Rodné číslo Meno

PriezviskoČíslo OP Telefónne číslo

Adresa

HĽADAŤ

Vyhľadanie klienta

RegiónČíslo žiadosti ID pobočky
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A čo tak toto?7

• Rozumie obsluhe (vie čo chcem vyhľadať)

• Hľadá real-time

• Automaticky dopĺňa čo mám „na mysli“

jednoduché vyhľadávanie



6

Ako sme to teda urobili?7



7

Ako sme to teda urobili?7
[Meno, Priezvisko, Rodné číslo, Adresa, Telefónne číslo]

I.fáza

•Vyhľadávanie klientov

•Auto-complete

II.fáza:

•Vyhľadávanie dokumentov

•Vyhľadávanie 

v knowledge-base (wiki)

•Vyhľadávanie aplikácií



NECHCELI SME

6 ...viac aplikácii 

na to isté
[multiplatformový vývoj]
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Typická banka potrebuje na offline obsluhu 

nasledujúce aplikácie:

1. Aplikáciu pre operátorov call centra,

2. aplikáciu pre ľudí na pobočke,

3. aplikáciu pre externú spoločnosť,

4. aplikáciu na tablet pre mobilných bankárov.

Viac aplikácií na to isté 6
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Poštová banka má na offline obsluhu 

nasledujúce aplikácie:

1. Aplikáciu pre operátorov call centra, ľudí 

na pobočke, zamestnancov Slovenskej 

pošty aj mobilných bankárov.

Viac aplikácií na to isté 6
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Jedna aplikácia

znamená naozaj

jeden kód.

call

centrumpobočky pošty

mobilní

bankári

6



NECHCELI SME

5 ...aby obsluha zabudla 

osloviť klienta
[personalizované inbound kampane]
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Viete prečo chodia klienti na pobočky?5
12,7%

11,9%

11,2%

10,8%

8,8%

6,5%

Overenie úverovej žiadosti

Produktové informácie - Osobné účty

Produktové Informácie - Služby el. bankovníctva a

kartách

Informácie o obratoch

Produktové informácie - Úvery

Produktové informácie - Poistné produkty

>60% 
dopytov
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Ako sme to teda urobili?5
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Ako sme to teda urobili?5

Zaznamenanie záujmu 

klienta 

&

Spustenie akvizičného 

procesu (2.fáza)

Názov personalizovanej 

kampane pre klienta

Zaznamenanie negatívnej 

odpovede do kontaktnej 

histórie klienta



NECHCELI SME

4 ...omnichannel

[si si istý??]



NECHCELI SME

4 ...omnichannel iba 

pre klientov
[kanálová logika aj pre predajcov]
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Čo je to omnichannel? (okrem iného)

• Rovnaký pohľad na dáta v každom kanáli,

• ukladanie rozpracovaných vecí na pozadí,

• konzistentný používateľský zážitok.

Omnichannel iba pre klientov4
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Čo všetko je kanálovo-špecifické?

• Parametre

produktov,

• kroky

predajného

procesu,

• spôsob

prihlasovania používateľov,

• podoba vytlačených dokumentov.

4



NECHCELI SME

3 ...aby bol predajca 

úzke hrdlo v procese
[notifikácie & work-in-progress]
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Viete ako rýchlo dostanete úver?3

Vyplnenie 

žiadosti
Schvaľovanie

Čas potrebný na 

komunikáciu

výsledku klientovi

Čerpanie

Rozhodnutie 

klienta & podpis 

zmluvy

Time-to-Decision

Podanie 

žiadosti

Banka pozná 

výsledok

Klient pozná 

výsledok

Klient má 

peniaze

Time-to-Cash
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Viete ako rýchlo dostanete úver?3

Vyplnenie 

žiadosti
Schvaľovanie

Čas potrebný na 

komunikáciu

výsledku klientovi

Čerpanie

Rozhodnutie 

klienta & podpis 

zmluvy

Time-to-Decision

Podanie 

žiadosti

Banka pozná 

výsledok

Klient pozná 

výsledok

Klient má 

peniaze

Time-to-Cash

Nastavené 

back-endom a 

BO procesmi

Efektivita 

predajcu

Ovplyvniteľné 

front-endom
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Ako sme to teda urobili?3
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Ako sme to teda urobili?3

Notifikáčné ikony, ktoré obsluha 

vidí na každej obrazovke 

(globálne)

• Úlohy na spracovanie

• Rozpracované formuláre (Work-

in-progress)

• Úlohy a správy z centrály, 

Plánované stretnutia & CRM 

(2.fáza)

Rýchly prehľad 

posledných 

notifikácií 



NECHCELI SME

2 ... desktopovú

aplikáciu
[prístup na lokálny hardvér z webu]
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(a.k.a. „tučný klient“)

PROBLÉM:

Webová aplikácia

nemá prístup

k hardvéru počítača.

Desktopovú aplikáciu2
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Desktopovú aplikáciu

Štandardné riešenie: plugin do prehliadača.

Problémy:

• bezpečnosť

• závislosť od prehliadača

2
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Desktopovú aplikáciu

Naše riešenie: lokálny server

REQUEST

RESPONSE

2
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Desktopovú aplikáciu

Naše riešenie: lokálny server

REQUEST

RESPONSE

• Nezávislé na 

prehliadači,

• jednoduché

na nasadenie,

• bezpečné.

2



NECHCELI SME

1 ...zmenové tlačivo

v aplikácii
[kontextové zmeny]
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Čo je to zmenové tlačivo a ako funguje?1
2

9
,7

c
m

21 x 3 = 63cm

A4 A4 A4
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Čo je to zmenové tlačivo a ako funguje?1
21 x 3 = 63cm

2
9

,7
c
m

Univerzálne tlačivo na zavstupovanie všetkých zmien nad produktami

Dáta o klientovi

Identifikácia 

produktu

Zmena #1

Zmena #2

Zmena #3

Zmena #4

Zmena #5

Zmena #6

Zmena #7

Zmena #8

Zmena #9

Zmena #10

Zmena #11

Zmena #12

Zmena #12
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Čo je to zmenové tlačivo a ako funguje?1
Príklad procesu: Umorenie Vkladnej knižky

Vyhľadanie klienta
Výber 

produktu

Vypísanie 

zmenového tlačiva

Odoslanie 

zmenového 

tlačiva na BO

Zavstupovanie 

zmeny do 

systému

•Rodné číslo • Rodné číslo

•Názov produktu

•Rodné číslo

•Názov produktu

•Číslo produktu

•Meno Priezvisko

•Adresa

•Číslo OP

•Parametre zmeny

•Rodné číslo

•Názov produktu

•Číslo produktu

•Meno Priezvisko

•Adresa

•Číslo OP

• Parametre zmeny
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•Rodné číslo • Rodné číslo

•Názov produktu

•Rodné číslo

•Názov produktu

•Číslo produktu

•Meno Priezvisko

•Adresa

•Číslo OP

•Parametre zmeny

•Rodné číslo

•Názov produktu

•Číslo produktu

•Meno Priezvisko

•Adresa

•Číslo OP

• Parametre zmeny

Čo je to zmenové tlačivo a ako funguje?1
Príklad procesu: Umorenie Vkladnej knižky

Vyhľadanie klienta
Výber 

produktu

Vypísanie 

zmenového tlačiva

Odoslanie 

zmenového 

tlačiva na BO

Zavstupovanie 

zmeny do 

systému

2x

2x

2x

i

i

i

i

2x iDuplicitne zadávané dáta Dáta zo systému
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•Rodné číslo • Rodné číslo

•Názov produktu

•Rodné číslo

•Názov produktu

•Číslo produktu

•Meno Priezvisko

•Adresa

•Číslo OP

•Parametre zmeny

•Rodné číslo

•Názov produktu

•Číslo produktu

•Meno Priezvisko

•Adresa

•Číslo OP

• Parametre zmeny

Čo je to zmenové tlačivo a ako funguje?1
Príklad procesu: Umorenie Vkladnej knižky

Vyhľadanie klienta
Výber 

produktu

Vypísanie 

zmenového tlačiva

Odoslanie 

zmenového 

tlačiva na BO

Zavstupovanie 

zmeny do 

systému

2x

2x

2x

i

i

i

i

2x iDuplicitne zadávané dáta Dáta zo systému

1. Niekoľkonásoné vypisovanie rovnakých informácií

2. Veľké množstvo použitého papiera

3. Premrhaný čas klienta aj predajcu
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•Rodné číslo • Rodné číslo

•Názov produktu

•Rodné číslo

•Názov produktu

•Rodné číslo

•Názov produktu

• Parametre zmeny

Ako sme to teda urobili?1
Príklad procesu: Umorenie Vkladnej knižky

Vyhľadanie klienta
Výber 

produktu

Tlač 

potvrdenia 

pre klienta

Výber 

konkrétnej 

zmeny

Vyplnenie 

parametrov zmeny 

(pár klikov)

1. Všetko zadávam v systéme

2. Vypĺňam iba najzákladnejšie atribúty
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•Rodné číslo • Rodné číslo

•Názov produktu

•Rodné číslo

•Názov produktu

•Rodné číslo

•Názov produktu

• Parametre zmeny

Ako sme to teda urobili?1
Príklad procesu: Umorenie Vkladnej knižky

Vyhľadanie klienta
Výber 

produktu

Tlač 

zmenového 

tlačiva

Výber 

konkrétnej 

zmeny

Vyplnenie 

parametrov zmeny 

(pár klikov)

1. Všetko zadávam v systéme

2. Vypĺňam iba najzákladnejšie atribúty
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Čo sa vlastne presne stalo?1
Šablóna

Aplikácia Aplikačný 

server

Klientské a 

produktové dáta

Databáza 

šablón

+

+
Vygenerovaný 

dokument

Tlač



a vám ďakujeme za pozornosť.

A tak sme postavili Benátky

Tomáš Barbarič, Poštová banka

Peter Polák, Softec



Ondrej Macko, TouchIT

Štvrtá priemyselná revolúcia v praxi



Štvrtá priemyselná
revolúcia v praxi

Ondrej Macko, šéfredaktor touchIT



2
S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

Aké povolania sú v ohrození?

Všetky, ktoré sa dajú nahradiť automatickou 
činnosťou

Letenky, dovolenky, predajne špecializovaného 
tovaru, ľudia prestali chodiť do kina, divadla

Niektoré čiastočne ako je preventívne 
vyšetrenie, športový tréner, robotníci, učitelia  
na vyšších stupňoch, upratovačky, starostlivosť 
o domácnosť, osobný šofér
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

•Kreatívne práce ako sú navrhovanie zariadení

•Právnici, sudcovia, umelci, biznismeni

•Novinári, vývojári, lekári

•Vychovávatelia a učitelia na základných 

stupňoch

•Politici?

Ktoré povolania nie sú v ohrození?
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

Ako vyzerajú zariadenia, čo nás nahradia?
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

•Každý z výrobcov mobilov má už okuliare pre 

virtuálnu realitu a 360° kameru. Facebook to 

výrazne tlačí. 

Virtuálna realita v praxi
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

Kto nahradí upratovačku?

Reálne použiteľné robotické vysávače
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

Sledovanie životného štýlu

Monitorovanie spánku

Inteligentné hodinky, čo už vyzerajú “k svetu”
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

Starostlivosť o domácnosť

Chladnička, ktorá vie, čo má v sebe
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

Internet vecí – auto je len ďalšie mobilné 
zariadenie

Auto nájde miesto na parkovanie samo
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

Náhrada kina doma – profi riešenia

Modulárny koncept smartfónu ho môže premeniť na výkonnú Hi-Fi súpravu 
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

3D tlačiarne v nápore (pod 1000 Eur)

Jednoduchšie vytlačiť ako kúpiť
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S O F T E C O NMiesto pre Vaše logo

Všetko sa mení, treba sa prispôsobiť

•Priemerne sa ľudia dotknú smartfónu 150 krát 

denne

•Radšej komunikujú virtuálne ako medzi sebou

•Vzdialenosti medzi ľuďmi nehrajú takú rolu 

ako v minulosti

•Mení sa postavenie človeka, predlžuje sa dĺžka 

života



Martin Malý

Od osmibitových počítačů k Internetu věcí



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Martin Malý - @adent 
http://retrocip.cz

http://retrocip.cz


Od osmibitů 
k Internetu věcí



Od osmibitů 
k Internetu věcí



Od osmibitů 
k Internetu věcí

PROC?



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Internet veci = Internet + Veci





Od osmibitů 
k Internetu věcí

Internet veci = Internet + Veci 

Veci? 

- Velke, male 

- Chytre i naprosto blbe 

- Stabilni i mobilni 

- Zabudovane (embedded) i samostatne 

- Na baterky, ze site, nebo jeste divneji



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Vetsinou: 

- Jednoucelove 

- Omezena funkcionalita 

- Co nejlevnejsi 

- “Radeji vic jednoduchych nez jedno komplikovane” 

- Bezudrzbove 

- Low power



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Omezene zdroje



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Rikal nekdo “Omezene zdroje?” 

- Z80 @ 3.5MHz 

- 48 kB RAM 

- 16 kB ROM 

- Video 256x192, 8 barev, 2 ve ctverci 8x8 

- Audio 1 bit 

Co s tim? 

    Hacky, triky, assembler, nestandardni postupy, 

             “extremni programovani”



Od osmibitů 
k Internetu věcí



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Trocha historie na uvod: 

1971 - 4004 ~ 740kHz 

1972 - 8008 ~ 500kHz 

1973 - IMP-16 ~ 700kHz 

1974 - 8080 ~ 2MHz 

1975 - 6502 ~ 1MHz 

1976 - Z80 ~ 2.5MHz 

1978 - 6809 ~ 1MHz 

1978 - 8086 ~ 5MHz

Data: 8 bitu 

Adresa: 16 bitu 

Pamet: 64kB 

Rychlost: ~700k/s



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Proc jeste nevyhynuly? 

Proc tu porad oxiduji, proc je nekdo vyrabi, 

proc je nekdo pouziva, proc se tim jeste nekdo 

zabyva, mame rok 2016, ne 1976, proboha! 

Protoze jsou proverene, levne a pro velke mnozstvi 

aplikaci naprosto dostacujici.



Od osmibitů 
k Internetu věcí



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Zapomente na vykon PC 

           (Apollo pristalo i bez nej!) 

Zapomente na gigabajty pameti RAM. 

Casto i na megabajty. 

Kilobajty? Ano. Treba i 8! 

“Proc se takto umele omezovat?” 

- Good enough (stavove automaty) 

- Cena 

- Odber



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Trocha historie, cast II: 

1981 - 8051 

1993 - PIC16x84 

1996 - AVR 

1999 - eZ80 

2005 - XC800 (Infineon) 

2003: 500M AVR sold 

2013: 1mld PIC / yr



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Co jste museli o osmibitech vedet,  

i kdyz jste nechteli: 

- Rychlost instrukci 

- Implementaci konstrukci z vyssich jazyku



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Serie zneklidnujicich dotazu: 

- printf(“Hello world”) - puts(“Hello world”)? 

- Cena volani funkce? 

- Globalni promenna vs malloc? 

- Jak je to s GOTO?



Od osmibitů 
k Internetu věcí

Jasne ze to nemusite znat! 

Jasne ze si vystacite s Javou, PHP, JavaScriptem 

C#, Pythonem, Ruby, Perlem, ... 

...ale nepoustejte se do navrhu zarizeni pro IoT! 

Pravdepodobne pohorite, nebo stvorite obludu.



Od Internetu věcí 
K OSMIBITŮM (?)

Martin Maly 

http://retrocip.cz 

@adent 

@retrocip

http://retrocip.cz

