Nový Experience Lab umožní ľuďom využívať v praxi teoretické poznatky
Košice, 28. máj 2019 - Na východe Slovenska vzniklo nové technologické
laboratórium. Bude slúžiť na získavanie praktických skúseností aj ako domov
startupových riešení.
Experience Lab je platforma pre stret teoretických a praktických skúseností z oblasti
hi-tech, inovácií a developerstva. Multifunkčné laboratórium bude slúžiť aj ako
podpora pre vývoj a inovácie.
„Vytvorením Experience Labu chceme podporiť našu firemnú iniciatívu, ktorá vyústila
do založenia startup centra. Okrem toho bude lab priestorom prvého kontaktu s
novými členmi tímov. Chceme ním podporiť aj aktivity komunity v rámci spoločnosti bude dejiskom meetupov, workshopov či školení, rovnako bude využívané aj
budúcimi IT-čkármi, ktorých školíme aj v našom centre duálneho vzdelávania,”
priblížil Juraj Probala, vedúci marketingu, PR a komunikácie spoločnosti.
Nové startup centrum
Vznik Experience Labu pre zamestnancov vyjadruje úsilie firmy tvoriť svoju značku
spolu so zamestnancami, ktorí stoja za úspechmi T-Systems Slovakia, napríklad titul
Najzamestnávateľ roka 2018 v IKT a telekomunikáciách a 2 ocenenia Via Bona za
startupový projekt Sám v múzeu. Úspech interaktívnej aplikácie pre ľudí so
zrakovým znevýhodnením podporil myšlienku firmy založiť startupové centrum.
„Innovlab je startupové centrum, ktoré vzniklo začiatkom roka 2019. Naším cieľom je
podporovať startupový ekosystém v regióne a podporovať nápady, ktoré zvýšia
kvalitu života. Sme radi, že Innovlab bude využívať priestory Experience Labu, ktorý
nie je priamo vo firemných priestoroch a tým pádom ho budú môcť ľahšie
navštevovať aj externí spolupracovníci,” hovorí Peter Breyl, projektový manažér
startupového centra.
Priestor pre voľnočasové aktivity
Novootvorené laboratórium je vybavené 20 špičkovými hernými počítačmi s
príslušenstvom. „Formát e-games - teda súťažné hranie počítačových hier ako
profesionálneho športu - je globálnou aktivitou, ktorú chceme umožniť aj našim
zamestnancom ako trávenie voľného času. Jeden z našich tímov plánuje účasť na
hráčskom turnaji, aj pre nich je preto laboratórium určené ako tréningové miesto,”
uzavrel J. Probala.
Experience Lab sa nachádza na prízemí multifunkčného komplexu Cassovar na
Žriedlovej 13. Jeho slávnostného otvorenia sa zúčastní aj Marco Dubanowski, člen
výkonného výboru globálnej spoločnosti T-Systems International.
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T-Systems Slovakia
Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, sídli výlučne v Košiciach.
Jej cieľom je poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu
korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Je dcérskou spoločnosťou T-Systems
International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.
Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a
druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia dosiahla vo štvrtom
kvartáli 2018 v Košiciach počet zamestnancov 3 859, čím predstavuje druhé najväčšie centrum
podnikových služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na
Slovensku. 70 % zamestnancov spoločnosti má univerzitné a 30 % stredoškolské vzdelanie.
Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti
verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Logo Experience Labu
Logo Experience Labu sa myšlienkovo aj tvarovo opiera o včelí úľ, ktorý je symbolom kolektívnej
práce, usilovnosti a spája ľudí s rovnakým cieľom na jednom mieste. Logo tvorí písmeno X, ktoré
odkazuje na presné označenie lokality používané v starodávnych mapách pokladov. Originálna
typografia je vytvorená na mieru pre dosiahnutie jednotného vizuálneho dojmu. Logo vytvoril Mgr. art.
Dan Urban, grafický dizajnér a zamestnanec spoločnosti T-Systems Slovakia.

