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1. Jaká jsou nejvetší rizika ohledne správy databází a jejich
prodeje, jak tato data chráníte?
2. V jakém smeru plánujete rozvoj vaší spolecnosti, co
chystáte za nové produkty?

Daniel
Csibrey
Direct Soít
Reditel
spolecnosti
1. Databáze je velmi citlivý zdroj
informací, proto se pri zpracování
dat musíme v prvé rade rídit zákonem o ochrane osobních údaju.
Nejvetším rizikem pri správe a prodeji dat je nepravidelná aktualizace
adres, telefonních císel a dalších
socioekonomických
informací,
které jsou v databázích obsaženy.
Data chráníme dukladným zabezpecením serveru a PC, pravidelným
zálohováním a ukládáním vlastních
a klientských dat oddelene. Data
jsou pro naše klienty velmi cenná,
a proto jsou systematicky chránena. Duležitou roli pri práci s daty
hraje lidský faktor a náš interní
pracovní rád stanovuje prímou
osobní odpovednost databázového
specialisty nejen za kvalitu zpracování zakázek, ale i za ochranu dat,
k nimž má prístup.

2. Zpracovávání a cištení dat provádíme pomocí vlastního
softwaru WorkDB Profi, který mimo
jiné využívá i rada dalších firem.
Novinkou na trhu je webová aplikace SoftGate, která umožnuje online
vyhledávání firem a osob. Aplikace obsahuje komplexní informace
duležité pro marketingové úcely
firem. Naše softwarové produkty
neustále zkvalitnujeme
a dalším
vývojem rozširujeme využití techto aplikací pro široké spektrum
klientu.

Roman
Mikluš
Mediatel, divizelnformCZ
Výkonný
reditel
1. Nejvetší rizika vidíme obecne
v zastarávání dat. Vycházíme totiž
z predpokladu, že uživatel preferuje kvalitu pred kvantitou. Pro
opakovaný prodej dat je toto jedi-

ný a neoddiskutovatelný parametr.
Data chráníme tak, že neposkytujeme IC v komercních datových
exportech ani na komercních CD
datových nosicích.

2. Inform CZ se sloucením s materskou spolecností Mediatel stal její
B2B divizí a už poslední dva roky
kontinuálne profituje z inovací evropského charakteru, které jsou
dané pusobností naší matky European Directories v osmi zemích
Evropy. Inovativních a unikátních
produktu
predstavených
letos
a v roce 2009 je celá rada. Nejnoveji
unikátní B2B tržište a tvorba optimalizovaných webových stránek
spolu se SEM kampanemi za velmi zajímavých podmínek. O kvalite poskytovaných služeb v této
oblasti svedcí certifikace Google
AdWords Certified Partner. Po úzké
spolupráci v dodávání datového
obsahu pro Google Maps se jedná
o další oblast profesionální spolupráce s tímto svetovým softwarovým gigantem.

David Frost
Ceská
mailingová
spolecnost
CEO
1. Správa databáze je velice duležitá oblast databázového managementu, která zahrnuje ruzné databázové práce, vcetne aktualizací,
zapojování nových dat z drobných
akvizicních kampaní a naopak vyrazování dat nevalidních. Tento
souhrn cinností zajištuje, že je databáze skutecne kdykoli využitelná
pro DM kampan. Hlavním rizikem
nebo spíše otázkou správného rozhodnutí je v)"'ber partnera. ktelj'- je

schopný a zkušený v oblasti sprá::_
databází a dokáže databázi u"'~
žovat v neustále aktuálním a
užitelném stavu a data také s
lehlive zabezpecit. Venovali j
mnoho let tomu, aby data naši-=:
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2. Ceská mailingová spolecnos::
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nachází ve stadiu intenzivního m=
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fulfillmentu zamereného na ZD:::::
cování velkých zásilkových oOé:::du a další. Momentálne spouš-'......::
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