
Nový webový portál přinesl 

lepší uživatelský zážitek

Společnost TIPOS spustila moderní web postavený na Microsoft technologii
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Profil zákazníka

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je obchodní společnost se 100% majetkovou 
účastí státu. Slovenská republika je jako akcionář zastoupena Ministerstvem financi Sloven-
ské republiky. Jedním z hlavních poslání společnosti TIPOS je podporovat množství dobro-
činných projektů ze sportovní, sociální a kulturní oblasti. Zdroje na tuto podporu získává  
z provozování číselných loterií, kurzových sázek, internetových her a prodeje stíracích losů.

Výchozí situace

Původní webový portál jsme společnosti TIPOS dodali již v roce 
2004. V průběhu let prošel několika vizuálními změnami a postupně  
na něm přibývaly nové funkcionality. Změny byly cílené a orientované 
na návštěvníky a hráčů společnosti TIPOS. Portál byl implementován 
na CMS platformě Arnia, která však časem technologicky zastarala  
a nereflektovala potřeby moderní doby. 

Jelikož společnost TIPOS následuje nejnovější trendy, rozhodla se pro 
komplexní řešení. Aktualizaci hardwaru a softwaru, změnu technologie 
i kompletní úpravu obsahových částí. Nový portál jsme postavili na CMS 
platformě Ochard Core založené na technologiích společnosti Microsoft.

Náš webový portál slouží ke zvýšení povědomí o našich službách, produktech a v neposlední řadě poskytuje přehledný výsledkový servis 
našim návštěvníkům a hráčům. Záleží nám na tom, aby se naši klienti setkali s jednoduchou orientací, díky které se k relevantním informacím 
dostanou jednoduše a na pár kliků.

V neposlední řadě jsme s novým webem zefektivnili i práci našim zaměstnancům, díky jednoduché správě obsahu přes intuitivní administraci, 
což výrazně šetří čas našich zaměstnanců. Nový webový portál je součástí celkové firemní strategie, která klade na přední místo modernizaci, 
komfort fanoušků TIPOS a zároveň myslí na spokojenost zaměstnanců.

Ivana Skokanová 
mluvčí společnosti TIPOS
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Řešení

Nový portál tipos.sk je implementován na platformě Orchard Core. Tato 
enterprise platforma je volně dostupná a vytvořena jako komunitní 
systém založený na technologiích společnosti Microsoft. Jejím hlav-
ním benefitem je škálovatelnost a udržitelnost. Cílem projektu bylo 
zachovat veškerou dostupnou funkcionalitu původního řešení, což 
v konečném důsledku znamenalo jeho kompletní reimplementaci.  

Díky tomu byla zachována funkcionalita s orientací na informovanost, 
prezentaci služeb, produktů a v neposlední řadě i komplexní přehled 
výsledkového servisu pro číselné loterie. Jako nová funkcionalita byla 
implementována online TV služba TIPOS TV. Grafický design nového 
webu pro společnost TIPOS připravil externí dodavatel. Portál je insta-
lován a provozován v nové infrastruktuře společnosti TIPOS.

Po celou dobu jsme komunikovali s užším projektovým týmem na straně zákazníka. Díky tomu měli v TIPOSu k dispozici průběžný pohled 
na stav projektu a my v Millenniu zase zpětnou vazbu, což urychlilo zapracování případných připomínek.

Oceňuji flexibilitu, s níž TIPOS přistupuje k celému projektu a těší nás pozitivní ohlasy na nový portál. S naší prací však nekončíme.  
Jeho rozvoj přinese další funkcionality, které podpoří celkovou atraktivitu webu, který už dnes působí poutavě a moderně.

 
 
Vladimír Mako 
Business Consultant, Millennium   

Cíl projektu

Jedním z hlavních cílů projektu nového webového portálu tipos.sk 
bylo přinést pravidelným návštěvníkům moderní, poutavý a uživatel-
sky atraktivní design, který by byl spojen s jednoduchou funkčností  
a ergonomií užívání vší dostupné funkcionality i v mobilních zařízeních. 

Díky těmto změnám se očekává zvýšení návštěvnosti portálu a získání 
nových hráčů. Technologický cíl zahrnoval komplexní obnovu infrastruk-
tury pro portálové řešení a modernizaci CMS platformy na Orchard Core.
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Použité technologie

Průběh projektu

Samotnému projektu předcházelo období, během kterého se tvořila 
vize a záměr výsledného řešení. Určil se základní rámec požadavků,  
z něhož vznikla analýza základních požadavků a navrhlo se vhodné řešení. 

Důraz byl kladen na dodržení a soulad grafického návrhu, který nám byl 
dán k dispozici před začátkem projektu. Po odsouhlasení návrhu násle-
dovala implementace, testování, plnění obsahu a nasazení do produkce.

Součástí projektu bylo zejména zajištění plnohodnotného přístupu 
ke všem důležitým informacím nejen z počítače, ale také z mobilních 
zařízení. To se podařilo dosáhnout díky responzivnímu designu. Důležitou 
součástí byl technologický upgrade CMS platformy a infrastruktury řešení.

Aktuálně se pracuje na další fázi projektu, která přinese nové funkcio-
nality a služby pro návštěvníky portálu.

Našemu zákazníkovi  
jsme přinesli významné benefity

1. Nový moderní portál dostupný pro širokou škálu návštěvníků.

2. Plnohodnotný přístup ke všem informacím z desktopu i mobilních zařízení.

3. Ergonomická správa obsahu přes intuitivní administraci systému.

4. Robustní systém zohledňující další rozvoj a udržitelnost na několik let.

Jak začít?  

Kontaktujte nás ještě dnes a dohodneme si nezávazné setkání. 

Společně si projdeme vaše potřeby a připravíme řešení šité na míru pro vaši 

společnost.

obchod@millennium.cz 

www.millennium.cz 

+420 702 064 695
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