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ŘEŠENÍ NA MÍRU

SVĚŘTE SE DO NAŠÍ PÉČE A POJĎME
VYMYSLET A SESKLÁDAT SKVĚLÉ IT

VYTVOŘÍME VÁM
APLIKACI/SYSTÉM
NA MÍRU

KDO JSME? CO DĚLÁME?
Máme 16 let zkušeností s
mnoha projekty
zakázkových řešení na
míru, nabízíme pestrou
paletu řešení.

Díky opakovanému  použití
know-how šetříme vaše
peníze a dodáváme více.
Poptejte nás s novou
výzvou co vytvořit.

SITUACE

PROJEKT

každý vývoj nového
systému vyžaduje zkušené
lidi se správným know-how

podrobná byznys analýza a
definice cílů je základem
pro úspěch celého projektu

VYLADĚNO
zužitkujeme naše
zkušenosti a metodiky
a zaručíme tak výsledek



Uvědomujeme si, že rozmanitý, vnitřně
členitý a bezproblémový tok informací
představuje pro chod společnosti a její
efektivní působení na trhu klíčový prvek.

Vzhledem k našim zkušenostem z rozsáhlých
projektů u českých i nadnárodních společností,
jsme připraveni se zhostit úkolů spojených se
systémovou integrací. Ať již se bude jednat o
dohled nad vývojem informačního systému, či
tvorbu nových nebo změnu stávajících
komponent IS. Námi dodané či dohledované
řešení bude zcela v souladu s principy
jednoduše spravovatelné a znovu použitelné
servisně orientované architektury (SOA).

Nebojíme se inovovat a hledat nové cesty.

v roli plně odpovědného systémového
integrátora.
při tvorbě a údržbě IT strategie.
během návrhu integračního řešení podniku.
při analýze a návrhu cílové architektury
informačního systému.
nalezením vhodné technologie pro ústřední
řídící prvky IS.
implementací vybrané integrační platformy.
konzultacemi při dohledu nad přípravou a
tvorbou IS a jeho složek
vývoj aplikací na míru

Nabízíme Vám služby zejména:

Poskytujeme služby jak v oblasti samotného
řízení projektů a programů, tak rovněž v
zavedení ověřených postupů projektového
řízení ve formě projektové kanceláře.

Přetavíme myšlenky do fungujících řešení

Pro analýzu a vývoj aplikací
používáme profesionální a
ověřené nástroje.

Přínosy pro vaší organizaci: dovednosti týmu propojené do správného celku

systémové integrace
vývoj a dodávky software
konzulatece a poradenství
projektové a programové řízení

Nabízíme služby:

Respekt ke stávajícímu fungování
Vhodný přístup k integraci a odpovídající
technologie bude vždy zvolena s plným
respektem ke stávajícímu fungování vnitřních
procesů v podniku a s ohledem na efektivní a
minimálně narušený chod společnosti.

k vývoji přistupujeme u rozsáhlých systémů
spíše waterfall přístupem
u menších a dynamických zakázek, kde není
zas až tak jasné dopředu zadání, volíme
agilní postupy

Náš přístup:


