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ICT üzletág

Komplex IT megoldások, IP telefónia és Infrastuktúra üzemeltetés

Komplex infokommunikációs megoldásainknak és innovatív, piacvezető Unify technológián alapuló UCC, IP telefónia, illetve
Call Center szolgáltatásainknak köszönhetően vállalatunk a hazai ICT piac meghatározó szereplője és szakértője. Tudásunkat a
legújabb infokommunikációs trendeket követve, valamint a telekommunikációs és informatikai technológiák összefonódásából
eredő, egyre szerteágazóbb felhasználói igények szerint bővítjük, fejlesztjük. Munkatársaink a közép- és nagyvállalatok, illetve az
állami intézmények komplex és egyedi igényei szerint állítják össze a speciális megoldásokat. A vállalat többi üzletágával szorosan
együttműködve biztosítjuk a gyors és rugalmas üzleti működéshez szükséges informatikai infrastruktúra teljes körű tervezését,
kiépítését, bevezetését és fenntartását.

Telekommunikációs megoldások
Az egységes kommunikáció és tökéletes együttműködés megteremtése érdekében
lépést tartva a fejlődő VoIP technológiával, mérnökeink VOICE területen napról
napra igyekeznek partnereink életét megkönnyíteni. Új igények megjelenése esetén,
szakembereink felméréseket végeznek és a ma kínálkozó megoldások közül a legjobbat
kiválasztva, a legszélesebb skálán szolgálják ki ügyfeleinket. Rendelkezésre állunk meglévő
telefonközpontok modernizációja során is. A Unify adta lehetőségekkel a hagyományos
technológia modernnel való ötvözése megvalósítható, mely ügyfeleink igényétől függően
kis és nagy lépésekben is kivitelezhető. Hibrid megoldásainkkal a régi hagyományos hardver
elemeket felhasználva nyílik lehetőség IP technológia irányába történő továbbfejlesztésére.
Legyen szó tehát új vagy régi, egyszerű vagy komplex megoldásról, mi segítünk!

Infrastruktúra üzemeltetés
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PLM üzletágunk komplex mérnöki
megoldásokat (CAD/CAM/CAE/
PLM) kínál az ipari területen működő
vállalatoknak a tervezéstől a
megvalósításig.

eHealth üzletágunk európai
technológiai színvonalat biztosító,
saját fejlesztésű, integrált medikai
alkalmazásokat kínál.

CONSULTING ÜZLETÁG

INDUSTRY ÜZLETÁG

Consulting üzletágunk, mint SAP
partner SAP bevezetésben és SAP
tanácsadási projektekben szakértőként
segíti ügyfelei munkáját.

Egyedi fejlesztés és gyártás.
Komplex, egyedi eszközök,
megoldások fejlesztése és gyártása
a legmodernebb technológiákkal.

Ma az üzleti élet legértékesebb kincsei az adat és az információ. Az egyik
legfontosabb, mindennapjainkat befolyásoló tényező pedig az IT infrastruktúra
Minőségére, színvonalára, megbízhatóságára folyamatos fejlesztésekkel és innovatív
megoldásokkal lehetünk hatással. Az Enterprise ICT üzletágának munkatársai
komplex lehetőségeket kínálva igyekeznek elérni, hogy meglévő ügyfeleink jelenlegi
megoldásai minden körülmények között akadálytalanul, biztonságosan működjenek.
Szakértőink nagy tapasztalattal rendelkeznek új rendszerek kialakításában, hazai és
nemzetközi gyakorlati tapasztalatukkal.
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eHEALTH ÜZLETÁG

Informatikai megoldások

Célunk hogy mind IT, mind pedig Voice területen biztosítani tudjuk partnereink számára
a gördülékeny folyamatokat, amelyet tőlünk és rendszereinktől alapvetően elvárnak. A
folyamatos üzembiztonság megvalósítása érdekében a rendszeres felügyelet lehetősége
mellett biztosítani tudjuk, hogy az esetleges hibákból az ügyfelünk minden körülmények
között a lehető legkevesebbet észleljen. SLA-inkat ehhez mérten igazítjuk partnereink
igényeihez. Ezen ismeretek és erőforrások birtokában végzünk rendszertámogatást,
üzemeltetünk telefon alközpontokat és IT infrastruktúrát illetve karbantartjuk az ezekhez
kapcsolódó rendszereket.

Karbantartás
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