Více IT za méně peněz

Systémová integrace
Pro snadnější
pracovní procesy!
▪
▪
▪
▪

Provádějí Vaši zaměstnanci opakované úkony?
Přepisují data mezi aplikacemi?
Tráví čas řešením a opravami datových chyb?
Přemýšleli jste o automatizaci rutinní komunikace s Vašimi obchodními partnery?

PRODUKTY A IT ŘEŠENÍ

Efektivnější IT
Integrace: informace tam, kde je potřebujete. Žádné duplicitní vkládání dat.
Automatické zpracování namísto ručního vstupu.

Co nabízíme?
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Kvalifikovaní odborníci
schopní porozumět Vašim
požadavkům.
Flexibilní přístup dle potřeb
vaší společnosti.
Zkušenosti s dodávkou IT
řešení středním a velkým
firmám.
Nižší sazby oproti nadnárodním IT dodavatelům.
Dostatek kapacit pro vaše IT
projekty i podporu aplikací.
Úspěšná realizace rozsáhlých
změn IS našich zákazníků

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

B2B komunikace: automatizace rutinní B2B komunikace přináší výrazné
úspory v nákladech na administrativu.
Správa identit (IDM): správa identit a přístupových práv na jednom místě,
úprava nebo zrušení přístupů během pár minut.
Máte pocit, že je čím dál těžší provést změnu ve Vašem IS? Máte představu, kam
směřuje Vaše IT? Zapadají do tohoto plánu Vaše současné IT projekty? Víte, jaké
budou Vaše náklady na HW a SW licence v příštím roce?

Dlouhodobý rozvoj Vašeho IT
Analýza obchodních procesů: zmapování práce uživatelů v různých komponentách Vašeho IS, popis komunikace mezi aplikacemi.
Podpora pro zavedení SOA architektury: vyhodnocení aktuálního stavu Vašeho
IS, vytvoření plánu rozvoje a realizace postupného náběhu SOA architektury.
Výběr technologií pro SOA: výběr správných technologií ušetří čas i budoucí
náklady.
SOA governance: Správa portfolia služeb – tvorba nových a rozvoj stávajících.
Aktuální přehled o všech službách, zhodnocení dopadů změn, identifikace
chybových stavů, statistiky konzumace služeb.
Využíváte pro Vaše komplexní IT řešení externí dodavatele? Nemáte dostatečné
interní zdroje na správu a řízení dodavatelů? Přejete si uvolnit ruce od této práce
a věnovat se svému hlavnímu oboru podnikání?

GEM System a. s. | Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 | sales@gemsystem.cz | www.gemsystem.cz

Partner pro vaše IT

Reference

®
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Specifikace IT standardů
Projektové řízení dodavatelů klienta
Kontrola kvality projektových výstupů
Bezpečnostní audit IS, vnějších i vnitřních rizik
Ladění výkonu aplikací

Šetříme Vám
čas i peníze!

Co ještě umíme?
Systémová integrace

Datové sklady

B2B komunikace

Identity Management

Vývoj IT řešení na zakázku

Servis a podpora 24/7

Business Intelligence

Bezpečnost dat

CERTIFIKACE/
PARTNERSTVÍ
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