
Nový webový portál priniesol

lepší používateľský zážitok

Spoločnosť TIPOS spustila moderný web postavený na Microsoft technológii
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Profil zákazníka

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je obchodná spoločnosť so 100% majetko-
vou účasťou štátu. Slovenská republika je ako akcionár zastúpená Ministerstvom financií 
Slovenskej republiky. Jedným z hlavných poslaní spoločnosti TIPOS je podporovať množstvo 
dobročinných projektov zo športovej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Zdroje na túto podporu 
získava z prevádzkovania číselných lotérií, kurzových stávok, internetových hier a predaja 
stieracích žrebov.

Východisková situácia

Pôvodný webový portál sme spoločnosti TIPOS dodali už v roku 2004.  
V priebehu rokov prešiel niekoľkými vizuálnymi zmenami a postupne 
na ňom pribúdali nové funkcionality. Zmeny boli cielené a orientované 
na návštevníkov a hráčov spoločnosti TIPOS. Portál bol implemento-
vaný na CMS platforme Arnia, ktorá však časom technologicky zastarala  
a nereflektovala potreby modernej doby. 

Keďže spoločnosť TIPOS nasleduje najnovšie trendy, rozhodla sa pre 
komplexné riešenie. Aktualizáciu hardvéru a softvéru, zmenu technoló-
gie aj kompletnú úpravu obsahových častí. Nový portál sme postavili na 
CMS platforme Ochard Core, založenej na technológiách od spoločnosti 
Microsoft.

Náš webový portál slúži na zvýšenie povedomia o našich službách, produktoch a v neposlednom rade poskytuje prehľadný výsledkový servis 
našim návštevníkom a hráčom. Záleží nám na tom, aby sa naši klienti stretli s jednoduchou orientáciou, vďaka ktorej sa k relevantným infor-
máciám dostanú jednoducho a na pár klikov. 

V neposlednom rade sme s novým webom zefektívnili aj prácu našim zamestnancom, vďaka jednoduchej správe obsahu cez intuitívnu admi-
nistráciu, čo výrazne šetrí čas našich zamestnancov. Nový webový portál je súčasťou celkovej firemnej stratégie, ktorá kladie na popredné 
miesto modernizáciu, komfort fanúšikov TIPOSu a zároveň myslí na spokojnosť zamestnancov.

Ivana Skokanová 
hovorkyňa spoločnosti TIPOS
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Riešenie

Nový portál tipos.sk je implementovaný na platforme Orchard Core. 
Táto enterprise platforma je voľne dostupná a vytvorená ako komu-
nitný systém založený na technológiách spoločnosti Microsoft. Jej 
hlavným benefitom je škálovateľnosť a udržateľnosť. Cieľom projektu 
bolo zachovať všetku dostupnú funkcionalitu pôvodného riešenia, čo 
v konečnom dôsledku znamenalo jeho kompletnú reimplementáciu.  

Vďaka tomu bola zachovaná funkcionalita s orientáciou na informova-
nosť, prezentáciu služieb, produktov a v neposlednom rade aj komplexný 
prehľad výsledkového servisu pre číselné lotérie. Ako nová funkcionalita 
bola implementovaná online TV služba TIPOS TV. Grafický dizajn nového 
webu pre spoločnosť TIPOS pripravil externý dodávateľ. Portál je inšta-
lovaný a prevádzkovaný v novej infraštruktúre spoločnosti TIPOS.  

Po celý čas sme komunikovali s užším projektovým tímom na strane zákazníka. Vďaka tomu mali v TIPOSe k dispozícii priebežný pohľad 
na stav projektu a my v Millenniu zasa spätnú väzbu, čo urýchlilo zapracovanie prípadných pripomienok. 

Oceňujem flexibilitu, s ktorou TIPOS pristupuje k celému projektu a tešia nás pozitívne ohlasy na nový portál. S našou prácou však 
nekončíme. Jeho rozvoj prinesie ďalšie funkcionality, ktoré podporia celkovú atraktivitu webu, ktorý už dnes pôsobí pútavo a moderne.

 
 
Vladimír Mako 
Business Consultant, Millennium   

Cieľ projektu

Jedným z hlavných cieľov projektu nového webového portálu tipos.sk 
bolo priniesť pravidelným návštevníkom moderný, pútavý a používateľ-
sky atraktívny dizajn, ktorý by bol spojený s jednoduchou funkčnosťou  
ergonómiou používania všetkej dostupnej funkcionality aj v mobilných 
zariadeniach. 

Vďaka týmto zmenám sa očakáva zvýšenie návštevnosti portálu  
a získanie nových hráčov. Technologický cieľ zahŕňal komplexnú obnovu 
infraštruktúry pre portálové riešenie a modernizáciu CMS platformy na 
Orchard Core.
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Použité technológie

Priebeh projektu

Samotnému projektu predchádzalo obdobie, počas ktorého sa tvorila 
vízia a zámer výsledného riešenia. Určil sa základný rámec požiadaviek, 
z ktorého vznikla analýza základných požiadaviek a navrhlo sa vhodné 
riešenie. 

Dôraz bol kladený na dodržanie a súlad grafického návrhu, ktorý nám 
bol daný k dispozícii pred začiatkom projektu. Po odsúhlasení návrhu 
nasledovala implementácia, testovanie, plnenie obsahu a nasadenie 
do produkcie. 

Súčasťou projektu bolo najmä zabezpečenie plnohodnotného prí-
stupu ku všetkým dôležitým informáciám nielen z počítača, ale aj  
z mobilných zariadení. To sa podarilo dosiahnuť vďaka responzívnemu 
dizajnu. Dôležitou súčasťou bol technologický upgrade CMS platformy 
a infraštruktúry riešenia.

Aktuálne sa pracuje na ďalšej fáze projektu, ktorá prinesie nové funk-
cionality a služby pre návštevníkov portálu.

Nášmu zákazníkovi  
sme priniesli významné benefity

1. Nový moderný portál dostupný pre širokú škálu návštevníkov.

2. Plnohodnotný prístup ku všetkým informáciám z desktopu aj mobilných zariadení.

3. Ergonomická správa obsahu cez intuitívnu administráciu systému.

4. Robustný systém zohľadňujúci ďalší rozvoj a udržateľnosť na niekoľko rokov.

Ako začať? 

Kontaktujte nás ešte dnes a dohodneme si nezáväzné stretnutie.  

Spoločne si prejdeme vaše potreby a pripravíme riešenie šité na mieru 

pre vašu spoločnosť. 

obchod@millennium.sk 

www.millennium.sk  

+421 2 59 100 300
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